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- ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA
- KLUBOVIMA
- ZHS

ZAPISNIK
s 24. sjednice Izvršnog odbora održane 28.10.2011.
Početak sjednice : 18,25 sati
Mjesto održavanja sjednice : Zagreb, Trg K.Ćosića 11, Hrvatski olimpijski odbor, soba 48
Predsjedatelj :
Zlatko Dežđek
Nazočni članovi :
Zlatko Dežđek, Zvonimir Kaić, Damir Hrupec, Klaudio Antolković,
Jadranko Kušec, Josip Mrgan, Dario Gavranović
Nenazočni članovi : Štefica Farkaš, Željko Oršiček
Ostali nazočni :
Miljenko Udovičić (predsjednik SPP), Davor Ljevaković (izbornik svih
mlađih selekcija), Slaven Zlatar (zapisničar)
Sjednici je nazočno 7 od mogućih 9 članova, te je utvrđeno da postoji kvorum.
Predloženi dnevni red na prijedlog Zvonimira Kaića proširen je s dvije točke, te je jednoglasno
prihvaćen kako slijedi:
Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s 23. sjednice IO HHS održane 15.09.2011.
2. Izvještaji o radu seniorske reprezentacije Hrvatske
3. Izvještaji o radu juniorske reprezentacije Hrvatske
4. Vodstvo muške i ženske reprezentacije za dvoranski hokej
5. Marketing
6. Provođenje fair play-a
7. Mediteranski kup
8. Razno
Pod razno treba riješiti nekoliko bitnih stvari oko natjecanja i kalendara natjecanja.
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Zaključci:
AD 1.
Štefica Farkaš pismenim putem zatražila je ispravak zapisnika s prošle sjednice.
U Ad 2 piše:
"Dopredsjednica Štefica Frakaš napomenula je kako je prijedlog poslovnika još u proljeće
2009. izašao na javnu raspravu, ali se do danas isti nije usvojio."
To nije baš sasvim točno. Naime, Štefica Farkaš nije rekla da prijedlog Poslovnika nije usvojen,
nego da su prijedlozi 6 normativnih akata HHS-a, među kojima je i Poslovnik o reprezentaciji,
bili gotovi u 4. mjesecu 2009. godine, ali nikada nije proveden proceduralni tijek.
Dakle, nije provedena radnja koja mora obavezno prethoditi usvajanju.
Proceduralni tijek i usvajanje pravilnika su dvije potpuno različite stvari.
U ovom smislu prihvaća se primjedba na zapisnik, jednoglasno, te se isti ispravlja.
Uz ovaj ispravak jednoglasno je prihvaćen zapisnik s 23. sjednice Izvršnog odbora HHS, održane
15.09.2011.
AD 2.
Opširni materijali o radu seniorske reprezentacije, u odnosu na prošlu sjednicu i nadopunjeni
dodatnim izvještajima izbornika, izvješćima nizozemskih trenera i kondicijskog trenera. Na
navedeni rad Stručno programsko povjerenstvo je dalo svoje izvješće, a osvrt na isto dao je i Zbor
trenera. Svi materijali dostavljeni su e-mailom.
Raspravu o izvješćima započeo je Zlatko Dežđek. Predsjednik Dežđek smatrao je da su
predhodni dostavljeni materijali preopširni i neadekvatni za donašanje zaključaka na Izvršnom
odboru. Nije prihvatio da predsjednik proširenog stožera daje ocjene igračima i izborniku jer
smatra da je to u funkciji izbornika. Smatra da takav pristup više šteti nego rješava probleme.
U raspravu su se uključili Jadranko Kušec, Damir Hrupec, Josip Mrgan, Zvonimir Kaić i
Miljenko Udovičić.
Kroz podužu raspravu istaknuli su se problemi u radu reprezentacije, a istu je obilježila vrlo
burna prepirka između Zlatka Dežđeka i Miljenka Udovičića, a temeljem koje je g. Udovičić
nakon rasprave napustio sjednicu.
Nakon rasprave zaključeno je da je ovim pristupom radu reprezentacije napravljen korak
naprijed, izvještaji su opširni i iz njih je moguće uočiti probleme i dobar su temelj za
budućnost.
Također je vidljivo da dio igrača nije ispoštovao dogovor, te su potrebne određene korekcije kako
se greške ubuduće ne bi ponavljale.
Prema igračima koji prekrše pravila trebaju se poduzeti određene sankcije, a prema važećim
normativnim aktima. Sankcije prema takvim igračima mogu biti i na druge načine, npr.
nepozivanje u reprezentaciju, odstranjivanje iz reprezentacije i sl. o čemu treba voditi brigu
izbornik u budućem radu.
Očekivani rezultat nije postignut, ali je i pitanje da li smo ljestvicu ovaj puta postavili previsoko.
Izbornik reprezentacije također snosi svoj dio odgovornosti za počinjene propuste. Izbornik je u
svom izvješću naveo da daje svoj mandat na raspolaganje.
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Zaključeno je da će se danas odrediti izbornici zasebno za dvoransku mušku i žensku
reprezentaciju Hrvatske, a da će se nakon dvoranskog prvenstva Europe donijeti konačna odluka
o izborniku reprezentacija za vanjski hokej.
Uz izrečene primjedbe izvješća su jednoglasno prihvaćena.
AD 3.
Opširni materijali o radu juniorske reprezentacije također su nadopunjeni dodatnim izvješćima
i dostavljeni svima e-mailom.
Zbog kratkoće vremena koje imamo na raspolaganju Davor Ljevaković zamolio je da se radu
juniorske reprezentacije posveti zasebna točka na jednoj od budućih sjednica, što je i prihvaćeno.
Sva izvješća jednoglasno su prihvaćena.
AD 4.
S obzirom na različitost igranja dvoranskog i vanjskog hokeja, predsjednik Dežđek predložio je
da se i razdvoje funkcije izbornika tj. da se odrede posebno za dvoranski, a posebno za vanjski
hokej.
Jednoglasno je zaključeno da se za dvoransku reprezentaciju izbornici postave zasebno od
vanjske reprezentacije.
Za izbornika ženske seniorske reprezentacije jednoglasno je izabran Jacob Adrian Waisvitsz.
Jacob Adrian Waisvitsz iz Nizozemske trenutno je trener prve muške seniorske momčadi HAHK
Mladost.
Njemu će u radu sa ženskom reprezentacijom pomagati hrvatski treneri Hrvoje Abramović i
Goran Jamičić.
Reprezentacija bi trebala započeti s pripremama u drugoj polovici studenoga.
Preko Josipa Mrgana dogovaran je kondicijski trener ženske reprezentacije, što će se pokušati
realizirati što je prije moguće.
Zaključeno je da u sklopu priprema ženska seniorska reprezentacija nastupi na Pavel Rosa turniru
u Bratislavi, koji će se održati od 10. do 11. prosinca 2011.
Za izbornika muške seniorske reprezentacije jednoglasno je izabran Michael Schmitz.
Michael Schmitz iz Njemačke trenutno je trener prve muške seniorske momčadi HK Zelina.
Kako ne bi došlo do različitog tumačenja funkcije izbornika, predsjednik Dežđek zatražio je da
izbornik bira suradnike u užem stručnom stožeru s kojima će provoditi pripreme reprezentacije.
Reprezentacija bi trebala započeti s pripremama sredinom studenoga.
O pomoći u smislu kondicijske ili psihološke pripreme Michael Schmitz bi razgovarao nakon
održana prva dva treninga, kada će dobiti uvid u stanje svakog pojedinca.
Zaključeno je da u sklopu priprema muška seniorska reprezentacija nastupi na dvoranskom
turniru u Beču, koji će se održati od 7. do 8. siječnja 2012.
Za sada su za treninge osigurane dvorane subotom u Svetom Ivanu Zelini za potrebe muške
reprezentacije i u OŠ Lučko za potrebe ženske reprezentacije, preko tjedna.
Trebalo bi osigurati još jedan sat preko tjedna za mušku reprezentaciju, po mogućnosti u Zagrebu
i jedan sat vikendom (subotom) za žensku reprezentaciju.
Navedene termine trebat će platiti HHS.
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AD 5.
Prijedlog Darija Gavranovića koji je članovima IO HHS upućen elektronskim putem prihvaćen
elektronskim glasovanjem s 5 glasova za, dva glasa suzdržana (uz uvjet), a dva člana nisu
glasovala elektronski, te je isti prihvaćen i ovim se putem taj zaključak verificira.
Detalje oko angažmana sva tri člana (Marijan Brlečić, Dino Dušak, Goran Jamičić) marketing
povjerenstva bit će razrađeni naknadno, te će se sa svakim od predloženih kandidata potpisati
ugovor.
AD 6.
Jednoglasno je zaključeno da se prihvati provođenje Fair-playa u hrvatskom hokeju, a prema
predlošku Belgijske hokejske federacije, koji bi se prilagodio našim uvjetima, a prema slijedećih
10 poruka fair-playa:
Poštujem: 1. protivnika, 2. suce, 3. gledaoce, 4. igrališta i svu njihovu opremu, 5. mog trenera, 6.
moj klub, 7. moje ekipe, 8. moje tijelo, 9. poražene, 10. hokej
AD 7.
Jednoglasno je zaključeno da damo podršku ponovnom aktiviranju Mediteranskog kupa, koji bi u
budućnosti mogao biti i u sastavu Svjetske lige.
O samom sudjelovanju odlučit ćemo se naknadno, a s obzirom na raspoloživa financijska
sredstva.
AD 8.
Pod točkom razno podijeljen je kalendar natjecanja za dvoransku sezonu. Jedina nepoznanica je
održavanje Interlige za muškarce i žene, koja bi se odigrala u Poreču najvjerojatnije početkom
veljače, a o tome će ovisiti i završnica DPH za muškarce i žene.
Dvoransko prvenstvo Hrvatske započelo bi 20. studenog, tjedan dana ranije nego je bilo
predviđeno, kao i Dvoranski kup Hrvatske koji bi se odigrao 18. prosinca.
Termini za odigravanje natjecanja za sada su dobiveni u Svetom Ivanu Zelini za studeni i
prosinac, a u siječnju i veljači koristit će se i termini u zagrebačkim dvoranama.
Utakmice seniorskih kategorija do odlaska seniorskih reprezentacija na Dvoransko prvenstvo
Europe odigravale bi se isključivo nedjeljom, tako da se za potrebe treninga reprezentacija ostavi
slobodna subota.
Mlađe kategorije započele bi s odigravanjem DPH sredinom siječnja, a odigravanje se predviđa
većinom u OŠ Lučko (osim juniora), koja je dvorana nešto manjih dimenzija (32x16 m).
Predloženi Kalendar natjecanja za dvoransku sezonu jednoglasno je prihvaćen.
S obzirom na početak DPH početak zimskog prijelaznog roka potrebno je organizirati tjedan dana
ranije.
Jednoglasno je zaključeno da se izvrši prijava prema EHF-u za sudjelovanje na Prvenstvu Europe
za muškarce i žene 2013.
Jednoglasno je zaključeno da se izvrši prijava prema EHF-u za sudjelovanje i zajedničko
domaćinstvo u Zagrebu za Prvenstvo Europe za juniore i juniorke do 18 godina, koje će se
održati od 8. do 14. srpnja 2013. godine.
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Jednoglasno je zaključeno da se Jelena Kupres predloži kao kandidatkinja za člana Povjerenstva
za razvoj EHF-a.
Jednoglasno je zaključeno da jedna od točaka na slijedećem IO HHS bude izvješće voditelja
natjecanja, s osvrtom i primjedbama vezano za provođenje natjecanja. Na tu točku pozvat će se i
voditelj natjecanja Vladimir Grkčević.
Završetak sjednice : 20,25 sati
Predsjednik HHS (predsjedatelj)
Zlatko Dežđek, v.r.
Zapisničar
Slaven Zlatar, v.r.
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