Zapisnik sa 19. sjednice Stručno programskog povjerenstva
Hrvatskog hokejskog saveza
održane 17.10.2011.
Nazočni: Miljenko Udovičić, Josip Mrgan, Zvonimir Kaić, Slaven Zlatar, Davor Ljevaković,
Goran Jamičić
Nenazočni: Salih Đozlić
Ostali: Miroslav Zečić, Zrinka Sabljić, Mladen Pranić, Krunoslav Hrupec
Početak sjednice: 19,00 sati
Miljenko Udovičić predložio je dnevni red sastanka, koji je dopunjen prijedlozima Zvonimira
Kaića i koji je prihvaćen kako slijedi:
1. Širi stručni stožer – ocjena rada reprezentacija
2. Reprezentacije
3. Provođenje fair-play-a
4. Mediteranski kup
5. Razno
Ad – 1
U raspravi oko rada šireg stručnog stožera za akcije PE seniori, Catania i PE juniori,
Bratislava sudjelovali su svi prisutni članovi.
Svima su dostavljena su izvješća izbornika obje selekcije, voditelja šireg stručnog stožera,
holandskih trenera, kondicijskog trenera, psihologa, kapetana seniorske reprezentacije, kao i
rezultati testiranja reprezentativaca.
Zaključeno je da se sva izvješća dostave Izvršnom odboru Hrvatskog hokejskog saveza.
Također, predlaže se da se svi članovi šireg stručnog stožera pozovu posebno za točku
dnevnog reda IO HHS na kojoj će se razmatrati navedena izvješća, te da tamo u detalje
odgovore na bilo koje pitanje članovima IO HHS.
Stručni stožer protivi se očitovanju Zbora trenera o radu stručnog stožera u kojem ni na koji
način niti jedan član Zbora trenera nije sudjelovao. Ukoliko članovi IO HHS sumnjaju ili nisu
zadovoljni kvalitetom, znanjem ili zalaganje bilo kojeg člana stručnog stožera korektno je da
se takvi stavovi iskažu javno, što je pravo i dužnost IO HHS.
Ad – 2
SPP i stručni stožer nezadovoljni su sporošću djelovanja IO HHS s početkom priprema za
predstojeće nastupe. To je posebno izraženo kod ženske selekcije, koja još nije niti formirana.
Dosadašnja iskustva ukazuju nam na to da na natjecanja nije dobro ići bez kompletnih
priprema, koje trebaju proći svi reprezentativci, kako bi zaslužili nositi grb RH. Jedino u tom
slučaju može se očekivati kvalitetan rezultat.
Za rad s mlađim ženskim selekcijama predlažu se Jelena Kupres i Hrvoje Abramović, a da se
za žensku seniorsku reprezentaciju razgovara s nizozemskim trenerom Jaap Waisviszom, te
da se u taj rad uključi još neko od mlađih trenera iz Hrvatske.
Također, kao kadar koji je moguć za rad sa seniorskom reprezentacijom je njemački trener
Michael Schmitz koji je zainteresiran za rad s muškom reprezentacijom, ali bi pomogao i u
radu ženske reprezentacije.
Kao voditelj šireg stručnog stožera ženske reprezentacije predlaže se Josip Mrgan, preko
kojeg bi se mogao angažirati i kondicijski trener Miloš Bosančić za rad sa ženskom
reprezentacijom.

Ad – 3
Predlaže se IO HHS-u da poštivanje fair play sustava primjeni na domaća natjecanja, a kao
predložak može poslužiti poštivanje fair-playa Belgijske hokejske federacije koje se može
naći na službenim internet stranicama HHS.
Ad – 4
Predlaže se IO HHS-u da razmotri mogućnost sudjelovanja seniorske reprezentacije na
Mediteranskom kupu.
Kraj sjednice: 21,45 sati
Predsjednik SPP
Miljenko Udovičić

