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- ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA
- KLUBOVIMA
- ZHS

ZAPISNIK
s 22. sjednice Izvršnog odbora održane 18.07.2011.
Početak sjednice : 19,10 sati
Mjesto održavanja sjednice : Zagreb, Zagrebački hokejski centar, Zagorska 5
Predsjedatelj :
Zlatko Dežđek
Nazočni članovi :
Zlatko Dežđek (predsjednik), Zvonimir Kaić, Damir Hrupec, Dario
Gavranović, Jadranko Kušec
Nenazočni članovi : Klaudio Antolković, Josip Mrgan, Štefica Farkaš, Željko Oršiček
Ostali nazočni :
Slaven Zlatar (zapisničar)
Sjednici je nazočno 5 od mogućih 9 članova, te je utvrđeno da postoji kvorum.
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen:
Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s 21. sjednice IO HHS održane 16.05.2011.
2. Sustav natjecanja za sve kategorije
3. Akcije reprezentacija
4. Odluka o načinu obavljanja registracija od 01.01.2011.
5. Razna
Zlatko Dežđek osvrnuo se na neodržanu sjednicu, koja je bila zakazana za 14. srpnja, a koja nije
bila održana zbog nedostatka kvoruma, te je predloženo da se ista održi danas, s istim dnevnim
redom što je i prihvaćeno.
Svi članovi koji nisu danas prisutni ispričali su svoj izostanak.
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Zaključci:
AD 1.
Jednoglasno je prihvaćen zapisnik s 21. sjednice Izvršnog odbora HHS, održane 16.05.2011. bez
primjedbi.
AD 2.
Vezano za odluku sa skupštine HHS napravljen je prijedlog sustava natjecanja za sve kategorije.
U izradi prijedloga sudjelovali su Stručno programsko povjerenstvo, Zbor trenera i klubovi.
Nakon diskusije jednoglasno je usvojen tekst sustava natjecanja po kategorijama kako slijedi:
SUSTAV NATJECANJA SEZONA 2011/12. – VANJSKI HOKEJ
SENIORI
- liga dvokružno jesen-proljeće (ukupno 14 kola) + doigravanje (16 vikenda)
- doigravanje 1-4, 2-3 (2-3 utakmice), iz prve dvije utakmice tko ima više bodova taj je
pobjednik, ukoliko je to neriješeno tada se igra 3. utakmica
- doigravanje ukupno max 2 tjedna (1-4, 2-3 : sub/ned/ev.srijeda)
- finale (sub/ned/ev.srijeda)
- za treće mjesto igra se samo jedna utakmica, nakon koje se mora dobiti pobjednik
- kalendar natjecanja:
- utakmice se igraju subotom, ev. petkom navečer uz suglasnost klubova
1. kolo – 10. rujna
2. kolo – 17. rujna
3. kolo – 24. rujna
4. kolo – 1. listopada
5. kolo – 8. listopada
6. kolo – 15. listopada
7. kolo – 22. listopada
8. kolo – 24. ožujka
9. kolo – 31. ožujka
10. kolo – 14. travnja
11. kolo – 21. travnja
12. kolo – 5. svibnja
13. kolo – 12. svibnja
14. kolo – 19. svibnja
polufinale doigravanja – 2. i 3. lipnja (ev. 6. lipnja)
finale doigravanja – 9. i 10. lipnja (ev. 13. lipnja)
SENIORKE
- liga dvokružno jesen-proljeće, (ukupno 6 kola, ovisno o broju ekipa) + doigravanje (8
vikenda)
- doigravanje 1-4, 2-3 (2-3 utakmice), iz prve dvije utakmice tko ima više bodova taj je
pobjednik, ukoliko je to neriješeno tada se igra 3. utakmica
- doigravanje ukupno max 2 tjedna (1-4, 2-3 : sub/ned/ev.srijeda)
- finale (sub/ned/ev.srijeda)
- za treće mjesto igra se samo jedna utakmica, nakon koje se mora dobiti pobjednik
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kalendar natjecanja:
utakmice se igraju subotom ili nedjeljom
1. kolo – 17. rujna
2. kolo – 1. listopada
3. kolo – 15. listopada
4. kolo – 14. travnja
5. kolo – 5. svibnja
6. kolo – 19. svibnja
polufinale doigravanja – 2. i 3. lipnja (ev. 6. lipnja)
finale doigravanja – 9. i 10. lipnja (ev. 13. lipnja)

JUNIORI (DO 18 GODINA)
11 : 11
1994.
- liga dvokružno jesen-proljeće (ukupno kola ovisno o broju prijavljenih momčadi)
- 2 x 35 minuta
- kalendar natjecanja:
- utakmice se igraju nedjeljom
1. kolo – 11. rujna
2. kolo – 18. rujna
3. kolo – 25. rujna
4. kolo – 2. listopada
5. kolo – 9. listopada
6. kolo – 16. listopada
7. kolo – 23. listopada
8. kolo – 25. ožujka
9. kolo- 1. travnja
10. kolo – 15. travnja
11. kolo – 22. travnja
12. kolo – 6. svibnja
13. kolo – 13. svibnja
14. kolo – 20. svibnja
KADETI (DO 16 GODINA) 11 : 11
1996.
- liga dvokružno jesen-proljeće (ukupno kola ovisno o broju prijavljenih momčadi)
- 2 x 35 minuta
- kalendar natjecanja:
- utakmice se igraju subotom
1. kolo – 10. rujna - za klubove koji su na turniru u Sloveniji pomaknuti termin tjedan
dana
2. kolo – 17. rujna
3. kolo – 24. rujna
4. kolo – 1. listopada
5. kolo – 8. listopada
6. kolo – 15. listopada
7. kolo – 22. listopada
8. kolo – 24. ožujka
9. kolo- 31. ožujka
10. kolo – 14. travnja
11. kolo – 21. travnja
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12. kolo – 5. svibnja
13. kolo – 12. svibnja
14. kolo – 19. svibnja
MLAĐI KADETI (DO 14 GODINA) 11 : 11
1998.
- liga dvokružno jesen-proljeće (ukupno kola ovisno o broju prijavljenih momčadi)
- 2 x 25 minuta
- kalendar natjecanja:
- utakmice se igraju nedjeljom
1. kolo – 11. rujna - za klubove koji su na turniru u Sloveniji pomaknuti termin
2. kolo – 18. rujna
3. kolo – 25. rujna
4. kolo – 2. listopada
5. kolo – 9. listopada
6. kolo – 16. listopada
7. kolo – 23. listopada
8. kolo – 25. ožujka
9. kolo- 1. travnja
10. kolo – 15. travnja
11. kolo – 22. travnja
12. kolo – 6. svibnja
13. kolo – 13. svibnja
14. kolo – 20. svibnja
PIONIRI do 12 godina
6:6
2000.
- igra se na polovici terena (moguće odigravanje i na manjim igralištima – najmanje
rukometnih dimenzija)
- 2 x 15 minuta
- turnirski, po dvije utakmice vikendom + doigravanje
- ne bi se igralo liga sustavom, znači da momčadi nemaju obvezu igrati svaka sa svakom
isti broj utakmica
- utakmice bi se bodovale, za svaku pobjedu dobivalo bi se 3 boda, neriješeno 2 boda, poraz
1 bod, a nedolazak na utakmicu 0 bodova
- bodovi bi se zbrajali, te bi se dobila rang lista momčadi na kraju sezone, a prije finalnog
turnira - doigravanja
- pojedinosti o načinu bodovanja odredile bi se detaljno propozicijama natjecanja
- moguće je da se tijekom sezone prijave i nove momčadi u natjecanje na navedene turnire,
te će se njihovi bodovi zbrajati od tog trenutka. To se mora učiniti barem 21 dan prije
početka svakog od turnira (svakog kruga).
- u doigravanje plasirale bi se momčadi po regionalnom ključu (Zagreb, Zagrebačka
županija, Sisačko-moslavačka županija-svaki minimalno s po jednom momčadi), ukupno
4-6 momčadi, a broj momčadi odredio bi se prema rang listi tijekom sezone.
- domaćin doigravanja odredio bi se nakon kandidature za domaćinstvo
- za svaki krug odigravanja odredio bi se domaćin, koji bi bio odgovoran za organizaciju
tog natjecateljskog kruga (priprema igrališta, svlačionice, delegati, semafor, razglas, pano
s rezultatima)
- domaćinstva turnira ravnomjerno će se podijeliti na sve regije, (Zagreb, Sv.Ivan Zelina,
Petrinja) u jesen i u proljeće, koliko će god to biti u mogućnosti
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suce bi davale ekipe koje se naznačene kao domaćini
igra se svaki drugi vikend
kalendar natjecanja:
utakmice se igraju subotom
1. krug – 17. rujna
2. krug – 1. listopada
3. krug – 15. listopada
4. krug – 31. ožujka
5. krug – 14. travnja
6. krug – 5. svibnja
finalni turnir - 19. svibnja

MLAĐI PIONIRI do 10 godina
6:6
2002.
- igra se na polovici terena (moguće odigravanja i na manjim igralištima – najmanje
rukometnih dimenzija)
- 2 x 15 minuta
- turnirski, po dvije utakmice vikendom + doigravanje
- ne bi se igralo liga sustavom, znači da momčadi nemaju obvezu igrati svaka sa svakom
isti broj utakmica
- utakmice bi se bodovale, za svaku pobjedu dobivalo bi se 3 boda, neriješeno 2 boda, poraz
1 bod, a nedolazak na utakmicu 0 bodova
- bodovi bi se zbrajali, te bi se dobila rang lista momčadi na kraju sezone, a prije finalnog
turnira - doigravanja
- pojedinosti o načinu bodovanja odredile bi se detaljno propozicijama natjecanja
- moguće je da se tijekom sezone prijave i nove momčadi u natjecanje na navedene turnire,
te će se njihovi bodovi zbrajati od tog trenutka. To se mora učiniti barem 21 dan prije
početka svakog od turnira (svakog kruga).
- u doigravanje plasirale bi se momčadi po regionalnom ključu (Zagreb, Zagrebačka
županija, Sisačko-moslavačka županija-svaki minimalno s po jednom momčadi), ukupno
4-6 momčadi, a broj momčadi odredio bi se prema rang listi tijekom sezone.
- domaćin doigravanja odredio bi se nakon kandidature za domaćinstvo
- za svaki krug odigravanja odredio bi se domaćin, koji bi bio odgovoran za organizaciju
tog natjecateljskog kruga (priprema igrališta, svlačionice, delegati, semafor, razglas, pano
s rezultatima)
- domaćinstva turnira ravnomjerno će se podijeliti na sve regije, (Zagreb, Sv.Ivan Zelina,
Petrinja) u jesen i u proljeće, koliko će god to biti u mogućnosti
- suce bi davale ekipe koje se naznačene kao domaćini
- igra se svaki drugi vikend
- kalendar natjecanja:
- utakmice se igraju subotom
1. krug – 24. rujna
2. krug – 8. listopada
3. krug – 22. listopada
4. krug – 21. travnja
5. krug – 12. svibnja
6. krug – 19. svibnja
finalni turnir - 2. lipnja
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za kategoriju pionira do 8 godina nema potrebnog interesa, te se predlaže da se natjecanje
u toj kategoriji ne igra
za kategoriju do 10 godina interes nije veliki, ali je potrebno pričekati finalne prijave,
ukoliko bude 4 i više momčadi tada bi se natjecanje moglo organizirati, a ukoliko bude
manje od toga nije potrebno organizirati natjecanje, već se treba prepustiti klubovima
organizaciju susreta u predviđenim terminima

VETERANI
6:6
1977.
- 34 godine i stariji
- igra se na polovici terena (moguće odigravanja i na manjim igralištima – najmanje
rukometnih dimenzija)
- 2 x 20 minuta
- liga – turnirski, po dvije utakmice vikendom + doigravanje
- u doigravanje plasirale bi se najbolje 4 momčadi tijekom sezone
- domaćin doigravanja odredio bi se nakon kandidature za domaćinstvo
- za svaki krug odigravanja odredio bi se domaćin, koji bi bio odgovoran za organizaciju
tog natjecateljskog kruga (priprema igrališta, svlačionice, delegati, semafor, razglas, pano
s rezultatima)
- igra se svaki drugi vikend
- kalendar natjecanja:
- utakmice se igraju nedjeljom
1. kolo – 24. rujna
2. kolo – 8. listopada
3. kolo – 22. listopada
4. kolo – 21. travnja
5. kolo – 5. svibnja
6. kolo – 19. svibnja
finalni turnir - 3. lipnja
- nositelji veteranskih momčadi moraju biti klubovi
- za veteransku momčad mogu nastupiti i igrači drugih klubova, ali samo za jednu
veteransku momčad tijekom cijele sezone, s time da moraju imati odobrenje svoga
matičnog kluba. Takvi igrači mogu nastupati za seniorsku momčad svoga kluba u
natjecanjima PH i kupa Hrvatske, a igrati za neku drugu veteransku momčad pod gore
navedenim uvjetima.
- ev. stegovne mjere vremenskog tipa odnosile bi se na sve kategorije, a kartoni bi se
odnosili samo za natjecanje u kojem se nastupa.
- obvezan liječnički pregled i natjecateljska knjižica
- svaka veteranska momčad dužna je osigurati barem jednoga suca za suđenje utakmica,
koje bi sudili suci veterani (također 34 godine starosti i više). Ukoliko nije u mogućnosti
utakmicu suditi sudac veteran istu može suditi i mlađa osoba, koju također treba osigurati
dotični klub.
-

Inicijativa za pokretanje regionalne veteranske lige
veliki hokej 11 : 11
uputiti prijedlog okolnim zemljama
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TERMINI ODIGRAVANJA UTAKMICA
- seniori igraju subotom, a uz suglasnost klubova mogu igrati i petkom
- juniori do 18 godina igraju nedjeljom
- kadeti do 16 godina igraju subotom
- mlađi kadeti do 14 godina igraju nedjeljom
- pioniri do 12 godina igraju subotom u pravilu svaki drugi vikend (različito od kategorije
do 10 godina)
- mlađi pioniri do 10 godina igraju subotom u pravilu svaki drugi vikend (različito od
kategorije do 12 godina)
NASTUP IZ NIŽE U VIŠU KATEGORIJU
- dozvoljen je nastup igrača iz niže i višu kategoriju, nema ograničenja po broju igrača koji
tako mogu nastupiti, ali je ograničenje da se ne može preskakati kategorija, što znači da
igrač iz niže kategorije može nastupati samo za prvu višu kategoriju. Igrač do 10 može
nastupati za kategoriju do 12, igrač do 12 može nastupati za kategoriju do 14, igrač do 14
može nastupati za kategoriju do 16, igrač do 16 može nastupati za kategoriju do 18, igrač
do 18 može nastupati u seniorskoj kategoriji. Također, igrač do 16 godina starosti može
nastupati za seniorsku kategoriju, ali samo uz specijalistički liječnički pregled.
Eventualne nedorečenosti u navedenom usvojenom sustavu natjecanja riješit će se propozicijama
natjecanja.
DVORANSKI HOKEJ
- sve dobne skupine prihvaćene su i za dvoranski hokej s time da će se način odigravanja i
detalji odrediti naknadno za dvoransku sezonu
IDUĆI KORACI:
- završne prijave predati do utorka, 19. srpnja 2011.
- ostaviti mogućnost dodatnih prijava za mlađe kat. i veterane do 29. kolovoza
- seniori i žene, izvlačenje natjecateljskih brojeva, 20. srpnja 2011.
- raspored seniori i žene, poslati do 1. kolovoza 2011.
- termini odigravanja mlađe kategorije i veterani – poslati do 1. kolovoza
- raspored mlađe kategorije i veterani - detaljni, poslati do 30. kolovoza
AD 3.
Juniorska do 18 godina završila je natjecanje na PE u Bratislavi (11-16. srpnja) zauzevši 3.
mjesto. U pripremnom razdoblju odigrano je 4 utakmice (2 sa Slovenijom u Zagrebu, 1 u
Bratislavi sa seniorskom reprezentacijom Slovačke i 1 u Beču s juniorskom rep. Austrije).
Seniorska reprezentacija nalazi se u završnoj fazi priprema za nastup na PE u Cataniji (24-30.
srpnja). Odigran je Panonija kup, gdje je odigrano 2 utakmice i zauzeto 2. mjesto, zatim su
odigrane 2 prijateljske utakmice u Padovi (9. i 10. srpnja) i 3 prijateljske utakmice u Zagrebu s
reprezentacijom Švedske (15-17. srpnja).
Na put u Cataniju ide 18 igrača, izbornik, 2 trenera, fizioterapeut, 2 osobe u vodstvu puta i 2
osobe od strane sponzora.
Izvješća s navedenih natjecanja dostavit će se Izvršnom odboru nakon natjecanja.
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Potrebno je odmah početkom rujna na prvom sastanku IO HHS odrediti detalje oko priprema za
dvoransko PE (dvorane za treniranje, pripremni nastupi) koje nas očekuje u siječnju u Portugalu.
Također, potrebno je riješiti problem izbornika ženske reprezentacije.
Pozvani smo na dvoranski turnir u Bratislavu, početkom prosinca, što smo načelno prihvatili sa
muškom i sa ženskom reprezentacijom.
AD 4.
Jednoglasno je prihvaćen slijedeći zaključak vezan za registriranje igrača:
Od 01.01.2012. godišnje registracije igrača i izdavanje novih natjecateljskih knjižica obavljat će
županijski (i grad Zagreb) hokejski savezi po ovlaštenju HHS. Za klubove koji nemaju županijske
hokejske saveze i nadalje će godišnje registracije igrača obavljati Hrvatski hokejski savez.
Hrvatski hokejski savez ovlastit će županijske hokejske saveze za izdavanje natjecateljskih
knjižica i godišnje registracije, te će se iste potvrđivati pečatom za registracije koji će izdavati
Hrvatski hokejski savez.
S obzirom na sadašnje stanje, registracije će od 01.01.2012. provoditi Zagrebački hokejski savez
za sve zagrebačke klubove, a za ostale klubove Hrvatski hokejski savez.
Od 01.01.2012. iznos godišnje registracije po igraču iznosit će 10,00 kuna. Taj iznos naplaćivat
će Hrvatski hokejski savez za klubove koji nemaju županijski hokejski savez, a županijski
hokejski savezi za udružene klubove unutar županije (i grad Zagreb). Županijski hokejski savezi
(i Zagrebački hokejski savez) uplaćivat će od tog iznosa 50 % (5,00 kuna) na račun Hrvatskog
hokejskog saveza. To bi se obračunavalo jednom godišnje, po isteku kalendarske godine, a po
zaključenju godišnjih registracija za prethodnu godinu.
Izvršni odbor donio je jednoglasnu odluku o visini naknada za registraciju igrača po članku 47.
Registracijskog pravilnika:
- za produženje registracije: 10,00 kuna
- za registraciju prilikom promjene kluba : 10,00 kuna
- za registraciju stranih državljana i igrača koji se vraćaju iz inozemstva: 10,00 kuna
Izvršni odbor donio je jednoglasnu odluku o iznosu kazne od 300,00 kuna koju klub treba platiti
prilikom registracije igrača koji se vraća iz inozemstva, a koji nije zatražio brisovnicu iz HHS-a i
ispisnicu svoga kluba prilikom odlaska u inozemstvo (po članku 55. Registracijskog pravilnika
HHS).
Izvršni odbor potvrdio je vrijednost boda za izračun materijalne naknade kod prijelaza igrača iz
kluba u klub u iznosu od 100,00 kuna po bodu i za muškarce i za žene (po članku 32.
Registracijskog pravilnika HHS)
Također, dogovoreno je da se na idućoj sjednici ova problematika razmotri i odluči o novoj
vrijednosti boda.
AD 5.
Temeljem zajedničkog razgovora predsjednika Saveza i voditelja natjecanja, Duško Vojnović
podnio je ostavku na mjesto voditelja natjecanja.
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Duško Vojnović ovu funkciju obavljao je odgovorno i kvalitetno. U posljednje vrijeme na
voditelja natjecanja vršen je veliki pritisak od strane klubova, naročito prilikom odgađanja
utakmica svih kategorija. U cilju očuvanja kvalitetnih kadrova i predaha u obavljanju tako
odgovorne funkcije Izvršni odbor jednoglasno je prihvatio ostavku Duška Vojnovića, kojem se
posebno i zahvaljuje na dosadašnjem radu, ujedno pozvavši ga na daljnji rad u nekim drugim
hokejskim tijelima.
Predloženo je da se za novog voditelja natjecanja izabere Vladimir Grkčević, koji bi tu funkciju
obavljao pod istim uvjetima, s time što bi bio zadužen i za suradnju sa Zborom sudaca vezano za
izbor sudaca za seniorsku ligu.
Ovaj prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
Zvonimir Kaić predložio je da se nakon ljetne stanke u organizaciji HHS održi komemoracija za
nedavno preminulog tajnika HK Marathon Krešimira Tralića.
Ovaj prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
Dana je informacija da je za srijedu, 20. srpnja dogovoren prijevoz rasvjetnih elemenata iz
Budimpešte u Zagreb.
Zvonimir Kaić predložio je da se za obilježavanje 75. godišnjice HHS izradi:
- snimak članova IO HHS i prvog predsjednika na lokaciji Ilica 37, gdje je osnovan Savez
prije 75 godina.
- dopisnica u suradnji s Hrvatskom poštom
- milenijska fotografija na Hokejskom centru uz sudjelovanje 300 hokejaša
Inicijativa se prihvaća, ali konačna odluka donijet će se nakon dogovora s marketingom HHS,
pošto se treba izvidjeti koje su mogućnosti da se navedene akcije s financijske i organizacijske
strane pokriju aktivnostima saveza.
Završetak sjednice : 20,30 sati
Predsjednik HHS (predsjedatelj)
Zlatko Dežđek, v.r.
Zapisničar
Slaven Zlatar, v.r.
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