Zapisnik s 12. sjednice Stručno programskog povjerenstva
Hrvatskog hokejskog saveza
održane 22.03.2010.
Prisutni: Miljenko Udovičić, Josip Mrgan, Slaven Zlatar, Zvonimir Kaić, Salih Đozlić, Davor
Ljevaković
Odsutni: Goran Jamičić
Ostali: Željko Oršiček, Stephan Roland Krog
Početak sjednice: 19,10 sati
Miljenko Udovičić predložio je dnevni red sastanka, te je isti prihvaćen kako slijedi:
- HK Šišmiš
- zagrebačke hokejske škole
- priprema za zajednički sastanak s IO HHS, klubovima, trenerima
Predstavnici HK Šišmiš prisutni su bili na prvoj točki dnevnog reda, te je na njihovu zamolbu
zaključeno da se pomogne HK Šišmišu oko pronalaženja najboljeg modela ulaska u škole u
Samoboru i Svetoj Nedelji. Za to su ispred SPP-a zaduženi Miljenko Udovičić i Salih Đozlić.
Za sada je riješen problem trenera u HK Šišmiš, ali je nužno potrebno povećati članstvo i
popuniti rupe u uzrasnim godištima, te je potrebno uspostaviti dobar kontakt sa školama.
Salih Đozlić osvrnuo se na rad u zagrebačkim hokejskim školama. Došlo je do određenih
problema i nesporazuma oko podjela školskih odjeljenja. Zaključeno je da program nije dobro
vođen od strane ZHS-a. Potrebno je navedene probleme što hitnije riješiti. Još uvijek ne
postoji lista demonstratora. Davor Ljevaković istaknuo je da je možda greška što se odmah
nije odredilo koja će škola biti pod patronatom kojega kluba, možda bi tada angažman
klubova bio daleko veći. Predložio je da nakon što izvidi stanje, a pošto se on sada angažirao
u jednoj od škola, da on dade prijedlog rada zagrebačkih škola.
U srijedu, 24.03.2010. održat će se zajednički sastanak s IO HHS, klubovima i Zborom
trenera, a vezano za plan rada s reprezentacijama.
Nakon poduže rasprave zaključeno je da SPP dade svoj prijedlog na tom sastanku, kako
slijedi:
PRIJEDLOG SPP-a :
Sukladno odlukama IO HHS donesenih na 11. sjednici održanoj 28. siječnja 2010. Stručno
programsko povjerenstvo HHS donijelo je slijedeće zaključke i predlaže da:
SPP napravi prijedlog strategije rada (višegodišnji plan) svih reprezentacija i da predloži širi
stručni stožer (a u budućnosti i davati prijedlog za uži stručni stožer), a koji bi se provodio sa
slijedećim sastavnicama:
- predsjednik (dopredsjednik)
- dijagnostički tim
- kondicijski tim
- liječnički tim
- koordinator za znanstveni pristup
- psihološki tim
- tim za logistiku
- oružar

Sve pojedinosti pojasnile bi se naknadno na zajedničkom sastanku s IO HHS.
Cilj je omogućiti samostalan rad izbornika i trenera (užeg stručnog tima). Izbornik bi sam sebi
birao uži stručni stožer.
Kroz sve nabrojene aktivnosti težit će se podizanju kulta reprezentacije i postizanju što boljih
športskih postignuća na međunarodnom planu.
Kraj sjednice: 22,00 sati
Zapisnik sastavio: Slaven Zlatar

Predsjednik SPP
Miljenko Udovičić

