Zapisnik sa 17. sjednice Stručno programskog povjerenstva
Hrvatskog hokejskog saveza
održane 10.05.2011.
Nazočni: Miljenko Udovičić, Josip Mrgan, Slaven Zlatar, Davor Ljevaković, Goran Jamičić
Nenazočni: Zvonimir Kaić, Salih Đozlić
Ostali: Miroslav Zečić, Zrinka Sabljić, Mladen Pranić
Početak sjednice: 20,10 sati
Miljenko Udovičić predložio je dnevni red sastanka, koji je prihvaćen kako slijedi:
1. Stanje u reprezentacijama
2. Uvođenje hokeja u škole u gradu Zagrebu
3. Razno
Ad – 1
Na samom početku rasprave Miljenko Udovičić napomenuo je kako je stanje u seniorskoj
reprezentaciji zabrinjavajuće zbog odnosa igrača prema dosadašnjem tijeku priprema
reprezentacije, dok je naglašeno da je situacija u juniorskoj reprezentaciji (do 18 godina)
znatno drugačija, čak iznad početnog očekivanja.
Također, naglasio je da nije spreman dalje raditi na ovakav način, te zahtjeva da se donesu
neke odluke oko rada seniorske reprezentacije.
U raspravi u kojoj su sudjelovali svi članovi SPP-a istaknuto je kako je dolazak na seniorske
treninge nezadovoljavajući i nedostatan za ovu fazu priprema, time je grupni rad s
psihologom onemogućen, a kondicijske pripreme osim kod nekolicine igrača (cca 10) neće
biti na zadovoljavajućoj razini na početku završnih priprema kada dolaze treneri iz
Nizozemske (20. lipnja) što će biti veliki nedostatak u toj fazi priprema. Nedostatak
entuzijazma kod igrača za rad u reprezentaciji, loše radne navike i loš kolektivni duh daju loš
primjer i mladima, odnosno mlađim reprezentacijama.
Ocjena kondicijskog trenera je da u takvom stanju reprezentacija neće moći polučiti rezultat
za koji smo se spremali, a to je ulazak u višu skupinu.
Ovakav odnos igrača prema reprezentaciji nije dobar, igrači očito nisu prepoznali ili nisu bili
u stanju prihvatiti vrijednosti koje smo dobili angažmanom kondicijskog trenera i psihologa.
Igrači su sami predlagali promjene termina kako bi lakše mogli pratiti reprezentativne
pripreme, ali to nije bitno utjecalo na njihove dolaske na treninge. Istaknuto je također, kako
su pripreme u ožujku bile na donekle zadovoljavajućoj razini, ali su se nakon toga dolasci na
treninge značajnije smanjili.
Za razliku od seniorske reprezentacije juniorski reprezentativci vrlo dobro rade, jedan dio
juniorskih reprezentativaca fizički je spremniji od seniora.
Ocjenjeno je kako juniorsku reprezentaciju treba i dalje voditi u tom smjeru, a sa seniorskom
se moraju učiniti ozbiljniji pomaci.
Nakon rasprave donesen je zaključak da se zatraži od Izvršnog odbora Hrvatskog hokejskog
saveza da prepusti da Stručno programsko povjerenstvo zajedno sa stožerima (širem i užem)
odredi odgovornost i donesu mjere i prijedloge konzekvenci proizašle iz nerada u tijeku
dosadašnjih priprema, s novim prijedlogom rada do dolaska nizozemskih trenera kada ćemo
stupiti u završnu fazu priprema, te da izbornik Krunoslav Hrupec dade svoje viđenje svega
oko rada seniorske reprezentacije.

Ad – 2
U dogovoru sa Zagrebačkim hokejskim savezom izrađen je prijedlog uvođenja hokeja u škole
grada Zagreba, koji je predočen Zagrebačkom hokejskom savezu.
Josip Mrgan je ukratko opisao navedeni program, koji su članovi SPP-a ocijenili kao vrlo
prihvatljiv.
Od strane ZHS-a taj prijedlog nije prihvaćen. S obzirom da su prisutne određene nejasnoće
oko financiranja tog projekta, bilo bi dobro da se to još jednom razmotri.
Zaključeno je da se ovim putem uputi zamolba predsjedniku HHS da se sastane s
predsjednikom ZHS-a, te da se to pokuša pozitivno riješiti, pošto je zaključak da bi taj
program mogao znatno pridonijeti razvoju hokeja u školama grada Zagreba.
Ad – 3
Na sjednici IO HHS zatraženo je od SPP-a da se očituje o prijavi i domaćinstvu za prvenstvo
Europe za kadete i kadetkinje 2012. godine.
Zaključeno je da HHS treba prijaviti za nastup i kadete i kadetkinje (do 16 godina), kao i
kandidaturu za domaćinstvo tog natjecanja.
Kraj sjednice: 22,20 sati
Predsjednik SPP
Miljenko Udovičić

