HRVATSKI HOKEJSKI SAVEZ
ZBOR SUDACA

ZAPISNIK
sa sastanka Izvršnog odbora Zbora sudaca
održanog 05.travnja 2010.
Prisutni: Ivona Makar, Darko Končić, Ronald Kranjčec, Krešimir Mušnjak
Odsutan: Antun Gunjina
Sastanak je održan na Hokejskom centru s početkom u 19:00 sati.
Dnevni red:
1. Komentar na pravila hokeja i primjenu
2. Natječaj EHF-a za razvoj Umpire's menagera
3. Sudački tečaj EHF-a u Zagrebu za vrijeme trajanja kadetskog prvenstva Europe
12.-17.07.2010
4. Ocjenjivanje sudaca
5. Sudački i delegatski tečaj
AD 1
IO Zbora sudaca osvrnuo se na pravila hokeja te njihovu primjenu u Hrvatskoj s posebnim
naglaskom na najnovija probna pravila vezana uz 'self-pass'. Zaključeno je da su nova pravila
pozitivno utjecala na hokejsku igru te unijela dinamiku. S primjenom novih sudačkih pravila
uglavnom nije bilo problema i suci su brzo naučili pravilno primijeniti nova pravila.
AD 2
Europska hokejska federacija raspisala je natječaj za razvoj Umpire's menagera odnosno
terena sudaca. Zaključili smo da bi Hrvatskoj bilo veoma korisno stručno obrazovati osobe
koje bi bile trener mlađim sucima, ali i svojevrsni mentor starijim i iskusnijim sucima. Takva
vrsta tečaja nam je itekako dobrodošla ali jedini pravi kandidat za takav tečaj kojeg Zbor
sudaca može predložiti je Žarko Babić koji je bivši međunarodni sudac.Međutim, smatramo
kako je prije svega potrebno da se Žarko Babić aktivnije uključi u rad Zbora sudaca u funkciji
podučavanja mlađih sudaca kako bi ga mogli prijaviti za tečaj EHF-a
AD 3
U tijeku su pregovori između Europake hokejske federacije i Hrvatskog hokejskog saveza da
zajednički organiziraju sudački i delegatski tečaj koji bi se održao u Zagrebu za vrijeme
trajanja kadetskog Prvenstva Europe za cure i dečke do 16 godina u razdoblju 12.-17.07.2010.
Na sudački tečaj IO Zbora sudaca bi prijavio sve suce mlađih kategorija (pioniri, kadeti,
juniori), a za delegatski tečaj predložen je Tomislav Benić, kao bivši sudaca koji je izrazio
želju da se prijavi na delegatski tečaj. Ostali kandidati za delegatski tečaj mogu se slobodno
prijaviti.

Predsjednica Zbora sudaca
Ivona Makar v.r.
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AD 4
Svaki član IO Zbora sudaca dobio je obrasce za ocjenjivanje sudaca, upute za ocjenjivanje te
raspored ocjenjivanja sudaca mlađih kategorija. Cilj je podučiti i savjetovati mlađe suce, a
posebice suce pripravnike koji su položili sudački tečaj u rujnu 2009. godine kako bi dobili
što kvalitetnije suce. Raspored ocjenjivanja napravljen je za proljetni dio Prvenstva Hrvatske
2009/2010., a obrasci će se na kraju sezone prikupiti te pregledati.
AD 5
Potrebno je napraviti novi sudački tečaj za nove suce u suradnji s Žarkom Babićem u Sv.
Ivanu Zelini koji je odgođen od rujna 2009. te još jedan tečaj za nove suce u jesen prije
početka sezone 2010/2011 za zagrebačke klubove. Delegati su članovi Zbora sudaca a kako
su oni na utakmicama izravna veza s Hrvatskim hokejskim savezom zaključeno je da bi
trebalo napraviti tečaj za nove delegate u suradnji s HHS-om zbog velikog pomanjkanja istih.

Predsjednica Zbora sudaca
Ivona Makar v.r.

