HRVATSKI

HOKEJSKI

SAVEZ

CROATIAN HOCKEY FEDERATION
10000 ZAGREB, Trg Krešimira Ćosića 11
Telefon: (+385) 1 30 12 325
Telefax: (+385) 1 36 50 503

BROJ:

379 / 12

ZAGREB,

30.11.2012.

- ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA
- ČLANOVIMA HHS

ZAPISNIK
s 2. sjednice Izvršnog odbora održane 30.11.2012.
Početak sjednice : 16,05 sati
Mjesto održavanja sjednice: Zagreb, Trg K.Ćosića 11, Hrvatski olimpijski odbor, soba 16
Predsjedatelj :
Damir Hrupec
Nazočni članovi :
Damir Hrupec, Antonio Bujan, Tomislav Kos, Mario Rigo
Nenazočni, ispričani članovi: Igor Capan, Klaudio Antolković, Goran Pravica
Ostali nazočni :
Slaven Zlatar (zapisničar), Nikola Hanžek (Zbor trenera), Darko Končić
(Zbor sudaca)
Sjednici je nazočno 4 od mogućih 7 članova, te je utvrđeno da postoji kvorum.
Predsjednik Hrvatskog hokejskog saveza Damir Hrupec otvorio je sjednicu i predložio da se
usvoji dnevni red.
Dnevni red jedenoglasno je prihvaćen kako slijedi:
Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Izvršnog odbora HHS održane 22.11.2012.
2. Zbor trenera HHS
3. Zbor sudaca HHS
4. Prijedlog Kalendara natjecanja 2013-15.
5. Razno
Zaključci:
AD 1.
Jednoglasno je prihvaćen zapisnik s 1. sjednice Izvršnog odbora HHS, održane 22.11.2012.
AD 2.
Na sjednicu je pod ovu točku dnevnog reda pozvan predstavnik Zbora trenera. Predsjednik Zbora
trenera Nikola Hanžek iznio je ono što se napravilo u proteklom razdoblju, probleme s kojima se

HRVATSKI

HOKEJSKI

SAVEZ

CROATIAN HOCKEY FEDERATION

susretao Zbor trenera i prijedloge za unapređenje rada Zbora trenera.
Doneseni su slijedeći zaključci:
1. Od 01.01.2014. svi treneri morati biti licencirani.
2. Prilikom odlaska na inozemne seminare treneri će biti dužni sklopiti ugovor sa Savezom o
svojim obvezama.
3. Zbor trenera što prije treba donijeti Plan i program rada za naredni četverogodišnji ciklus.
4. Zbor Zbor trenera će uskladiti Kalendar natjecanja svojim prijedlozima i aktivnostima.
5. Od novog sastava Zbora trenera tražit će se izrada edukacijskih materijala za sve dobne
skupine.
6. Izborna skupština Zbora trenera treba se održati do 20. prosinca 2012. Novoizabrano
vodstvo Zbora trenera mora potvrditi Izvršni odbor HHS.
AD 3.
Na sjednicu je pod ovu točku dnevnog reda pozvan predstavnik Zbora sudaca. Predsjednica
Zbora sudaca Ivona Makar ispričala je svoj izostanak,a Zbor sudaca predstavljao je Darko Končić.
Istaknute su dobre strane koje je Zbor sudaca učinio u zadnje vrijeme (kvalitetnije obavještavanje
sudaca, uniformiranost sudaca, osposobljavanje većeg broja mlađih sudaca, uspjesi na
međunarodnom nivou – Ivona Makar), a također istaknuti su i problemi s kojima se susretalo u
dosadašnjem radu (kvaliteta suđenja, rad s mlađim sucima nakon završenog tečaja, odustajenje od
rada u IO Zbora sudaca nekih članova, nezadovoljstvo klubova oko delegiranja sudaca na nekim
utakmicama, nedostatak financija kojima bi se poboljšao rad Zbora sudaca...)
IO HHS aktivnije bi se uključio u rješavanje problematike Zbora sudaca. Želja je da
se Zboru sudaca pomogne na način da se suci bolje zaštite, da se poveća disciplina sudionika
(igrača i trenera) prema sucima uvođenjem strožih sankcija za prekršitelje, te da se Zboru sudaca
pomogne i financijski.
Zaključeno je da se Izborna skupština Zbora sudaca treba se održati do 20. prosinca 2012.
Novoizabrano vodstvo Zbora trenera mora potvrditi Izvršni odbor HHS.
AD 4.
Kalendar natjecanja za 2013. Usvojen je jednoglasno, s naznakom da će se konačna verzija dati
nakon što se vidi što će biti s Panonija kupom. Ako se Panonija kup odgodi tada će se finale Kupa
Hrvatske odigrati krajem lipnja. Federacijama sudionicima Panonija kupa (Slovačka, Mađarska,
Slovenija) poslana je zamolba za očitovanjem o sudjelovanju na Panonija kupu 2013. te je
predloženo da se isti održi ako to prihvate sve zemlje sudionice. Ukoliko ne tada bi se Panonija
kup odgodio. Interliga u dvoranskom hokeju neće se igrati.
Također, zaključeno je da se za sada Kalendar natjecanja za 2014-16. ostavi u sadašnjem obliku
samo za međunarodna natjecanja, a naknadno će IO HHS izvršiti nadopunu. Za to razdoblje treba
predvidjeti i nastupe U21 reprezentacija.
AD 5.
Pod točkom razno razmatrana je mogućnost igranja naših igrača u inozemstvu i stranaca za
reprezentaciju Hrvatske. Potrebno je kontaktirati Josipa Šomina, te argentinskog i njemačkog
igrača hrvatskih korijena koji su izrazili želju za igranje u našoj reprezentaciji.
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Ovaj konakt obavit će Slaven Zlatar (za Josipa Šomina i argentinskog igrača), a za njemačkog
igrača Davor Ljevaković, a s pravne strane mogućnosti igranja stranaca za našu reprerzentaciju
provjerit će Tomislav Kos.
Potrebno je u kontaktima s njima izraziti našu želju da se napravi jaka seniorska reprezentacija
Hrvatske koja bi mogla ući u kvalifikacijski ciklus za Olimpijske igre, što bi našem savezu
donijelo znatna financijska sredstva od strane HOO-a.
O izvještaju Davora Ljevakovića koji se treba predati u HOO raspravljat će se na idućoj sjednici.
Završetak sjednice: 18,00 sati
Predsjednik HHS
Damir Hrupec, v.r.
Zapisničar
Slaven Zlatar, v.r.
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