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- ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA
- KLUBOVIMA
- ZHS

ZAPISNIK
s 25. sjednice Izvršnog odbora održane 26.01.2012.
Početak sjednice : 18,20 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, Štefica Farkaš, Željko Oršiček
Nenazočni članovi : Josip Mrgan, Dario Gavranović
Ostali nazočni :
Vladimir Grkčević (voditelj natjecanja), Ivona Makar (predsjednica Zbora
sudaca), Darko Končić, Antun Gunjina (članovi IO Zbora sudaca) i 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 24. sjednice IO HHS održane 28.10.2011.
2. Verifikacija odluka elektroničke sjednice održane 23.11.2011.
3. Verifikacija odluka elektroničke sjednice održane 15.12.2011.
4. Natjecanje – DPH 2011/12.
5. Kalendar natjecanja 2012.
i. domaća natjecanja
ii. međunarodna natjecanja
b. odluka o sudjelovanju na Alpskom kupu, muškarci, domaćinstvo
c. odluka o sudjelovanju na Alpskom kupu, žene
d. odluka o sudjelovanju na Panonija kupu, domaćinstvo Slovenija ili Zagreb
e. PE do 16 g. djevojke, Vilnius, Litva
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f. PE do 16 g. dječaci, Zagreb, Hrvatska, organizacija
g. PE do 21 g. donijeta odluka da se natjecanje otkaže
6. Organizacija PE do 16 g. dječaci, Zagreb, Hrvatska
7. Stručno programsko povjerenstvo
8. Postava Musco rasvjete na HC
9. Povjerenstvo za razvoj EHF-a
10. Pismo HK Zrinjevac
11. Razno
Zaključci:
AD 1.
Jednoglasno je prihvaćen zapisnik s 24. sjednice Izvršnog odbora HHS, održane 28.10.2011., bez
primjedbi.
AD 2.
Jadranko Kušec prigovorio je na način rada IO HHS donošenjem odluka elektroničkim putem.
Smatra da tako donesene odluke nisu kvalitetne, ne može se utjecati na zajedničko mišljenje i
samim time kvaliteta rada IO HHS dolazi u pitanje. Bez diskusije odluke IO HHS su
nekvalitetne. Također, smatra da nije bilo žurbe za donošenje odluka elektroničkim putem.
Zlatko Dežđek pojasnio je da su se neke odluke zbog rokova morale donijeti, IO HHS se nije
uspio sastati, pa je zato predložio elektronički način izjašnjavanja.
23.11.2011. održana je elektronička sjednica.
Shodno članku 36. Statuta HHS, članovi IO HHS izjasnili su se o prijedlogu odluka
elektroničkom poštom kako slijedi:
ELEKTRONIČKE ODLUKE – 23.11.2011.
Od 9 članova Izvršnog odbora HHS elektroničkim putem glasovalo je 7 članova: Zlatko Dežđek,
Štefica Farkaš, Zvonimir Kaić, Dario Gavranović, Klaudio Antolković, Željko Oršiček i Josip
Mrgan. Damir Hrupec i Jadranko Kušec nisu glasovali (Jadranko Kušec dao je komentar).
1. UBLAŽAVANJE KAZNE KREŠI MUŠNJAKU
Na zamolbu g. Kreše Mušnjaka za ublažavanje kazne Stegovnog suca u visini neigranja 4
utakmice (50 % kazne je odrađeno) i iskazanog mišljenja voditelja natjecanja g. Vladimira
Grkčevića (koji je postupak za kažnjavanje i pokrenuo) da se kazna umanji predlažem da se
zamolba uvaži.
Temeljem članka 100. Stegovnog pravilnika HHS, a s obzirom da je isteklo 50 % kazne IO HHS
smatra da je kazna u svom dosadašnjem tijeku poslužila svrsi.
Predlaže se da se ostatak kazne ukine, te da igrač ima pravo nastupa odmah nakon odluke.
Za prijedlog je glasovalo 7 članova IO HHS.
Prijedlog je prihvaćen.
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2. KONTROLA SUĐENJA NA UTAKMICAMA DPH 2011/12.
Sukladno prethodno donesenoj odluci sa 17. sjednice IO HHS od 29.12.2010. (točka 2.), a vezano
za kontrolu suđenja predlaže se da se ista primjeni i u DPH 2011/12.
Kontrolu suđenja izvršit će Vladimir Grkčević na odabranim utakmicama DPH.
Izvješće će se dostaviti direktno prema IO HHS.
Za prijedlog je glasovalo 7 članova IO HHS.
Prijedlog je prihvaćen.
Sve predložene odluke su prihvaćene.
Prema navedenom sve predložene odluke su prihvaćene, te su verificirane glasovanjem 6 za i 1
glasom protiv.
AD 3.
Jadranko Kušec na isti način je prigovorio i na ovu elektroničku odluku.
15.12.2011. održana je elektronička sjednica.
Shodno članku 36. Statuta HHS, članovi IO HHS izjasnili su se o prijedlogu odluka
elektroničkom poštom kako slijedi:
ELEKTRONIČKE ODLUKE – 15.12.2011.
Od 9 članova Izvršnog odbora HHS elektroničkim putem glasovalo je 6 članova: Zlatko Dežđek,
Štefica Farkaš, Zvonimir Kaić, Dario Gavranović, Željko Oršiček i Damir Hrupec. Klaudio
Antolković, Josip Mrgan i Jadranko Kušec nisu glasovali.
U prijedlogu za sjednicu potkrala se greška na kojoj stoji da je Zvonimir Kaić glasovao i za i
protiv, izostavljen je bio Željko Oršiček koji je glasovao za.
1. IZVJEŠĆE O RADU I PROJEKT RADA S MLAĐIM KATEGORIJAMA DAVORA
LJEVAKOVIĆA
Izvješće o radu Davora Ljevakovića s mlađim kategorijama u 2011. godini i projekt rada s
mlađim kategorijama za 2012. godinu dostavljen je u materijalima za 25. sjednicu IO HHS.
Isti je razmatran i na sjednici Stručno programskog povjerenstva.
Predlažem da se rad Davora Ljevakovića u 2011. godini ocjeni zadovoljavajućim, te se predlaže
nastavak suradnje i za 2012. godinu, a ujedno da se projekt rada za 2012. godinu usvoji s
napomenom da još nisu osigurana sva financijska sredstva za realizaciju programa (što je
naznačeno i u projektu), a o čemu će ovisiti i finalna realizacija programa.
Za prijedlog je glasovalo 6 članova IO HHS.
Prijedlog je prihvaćen.
Predložena odluka je prihvaćena.
Prema navedenom predložena odluka je prihvaćena, te je verificirana glasovanjem 6 za i 1
glasom protiv.
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AD 4.
Pod točkom „Natjecanje – DPH 2011/12. doneseno je više odluka kako slijedi:
1. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog voditelja natjecanja, a na inicijativu klubova sudionika
s kojom su se isti složili, da se zbog nedostatka termina u dvoranama, ali i
nezainteresiranosti odigravanja DPH seniora za poredak od 5. do 8. mjesta, te velikog
prekida od odigravanja prvog dijela liga sustava daljnje natjecanje od 5. do 8. mjesta ne
odigra, te da se proglasi redoslijed od 5. do 8. mjesta kakav je bio nakon liga natjecanja.
Time će se osloboditi dodatni termini za odigravanje DPH u mlađim kategorijama.
2. Velikih problema ima oko termina dvorana za odigravanje DPH, posebno u Zagrebu i to
za sve kategorije. S obzirom da je problem dugotrajan, ponavlja se već godinama,
zaključeno je da se s time upozna i Hrvatski olimpijski odbor te od njega zatraži pomoć u
rješavanju.
Zlatko Dežđek upoznao je članove da se o toj temi nedavno razgovaralo s gl. tajnikom
Josipom Čopom, te je predložena zajednička akcija.
Također, za odigravanje dvoranskog PH u mlađim kategorijama (mlađi pioniri, pioniri,
mlađi kadeti) zaključeno je da se utakmice mogu odigravati i u manjim dvoranama (30 x
15 m). Na taj način zadržao bi se kakav takav kontinuitet, a takve dvorane bi se mogle
naći u Zagrebu.
3. Oko delegiranja sudaca došlo je do razmimoilaženja između Zbora sudaca i voditelja
natjecanja oko načina delegiranja za doigravanje DPH za seniore.
S obzirom na problematiku ista je stavljena na razmatranje na koje su pozvani članovi
Zbora sudaca, a prisutan je i voditelj natjecanja.
Jednoglasno je zaključeno da se u doigravanju DPH seniora primjeni princip najveće
moguće neutralnosti, tj. ako je moguće da utakmice doigravanja ne sude suci koji su iz
klubova koji sudjeluju u doigravanju.
Ova odluka nije usmjerena prema nikom osobno, nego iz razloga da se unaprijed zaštite
suci i vodstvo natjecanja od mogućih prigovora na suđenje.
Zaključeno je da se Zbora sudaca o tome izjasni, odnosno da dade suglasnost na ovu
odluku. Dopredsjednica gospođa Štefica Frakaš kontaktirat će Zbor sudaca (predsjednicu
Ivonu Makar) po tom pitanju, a odgovor bi Zbor sudaca trebao poslati do petka, 27.
siječnja 2012.
4. Jednoglasno je zaključeno da će se ubuduće pred početak vanjske i dvoranske sezone
održavati tehnički sastanci koje će sazivati HHS, a na kojem će morati sudjelovati Zbor
sudaca i suci, voditelj natjecanja, delegati, zapisničari, predstavnici klubova i treneri.
Ovi tehnički sastanci trebaju biti organizirani po uzoru na tehničke sastanke EHF-a.
5. HK Marathon uputio je primjedbu na odigravanje doigravanja DPH u Svetom Ivanu
Zelini, a kada je HK Marathon domaćin. Jednoglasno je zaključeno da se pošalje slijedeći
odgovor:
„Tijekom sezone dvoranskog hokeja 2011/12. suočeni smo s brojnim problemima oko najma
dvorana za potrebe odigravanja dvoranskog prvenstva, u svim kategorijama. Termina nema
dovoljno, a poseban problem su termini u zagrebačkim dvoranama. 17. siječnja 2012. zaprimili
smo od Zagrebačkog hokejskog saveza dopis u kojem se navodi da u Zagrebu nije moguće dobiti
dvoranu do zaključno 6. veljače 2012., s obzirom da su sve dvorane prebukirane. S obzirom na
navedeno voditelj natjecanja donio je odluku o odigravanju utakmica doigravanja DPH u Svetom
Ivanu Zelini, a u dogovoru ZHS i Zeline ZHS će platiti troškove najma dvorane kada je Vaš klub
domaćin u Svetom Ivanu Zelini. Ujedno, ukoliko je HK Marathon u mogućnosti osigurati
dvoranu u Zagrebu voditelj natjecanja će prihvatiti takvu mogućnost. Od ZHS-a smo dobili
4

HRVATSKI

HOKEJSKI

SAVEZ

CROATIAN HOCKEY FEDERATION

obavijest da će se troškovi dvorane za doigravanje za HK Marathon platiti, kao i troškovi
prijevoza Vaše ekipe u Sveti Ivan Zelinu, koji će biti refundirani.“
6. S obzirom da će se kadetsko PH za djevojke odigravati u kategoriji do 16 godina, a nema
dovoljno prijavljenih ekipa za kategoriju djevojaka do 14 godina, prijedlog klubova
sudionika do 12 godina, djevojke (HK Zelina, HK Petrinja) je da se kategorija do 12
godina podigne za ovu dvoransku sezonu na 13 godina. Voditelj natjecanja podržava ovaj
prijedlog. S obzirom da su klubovi sudionici suglasni jednoglasno je zaključeno da se ovaj
prijedlog prihvati.
7. Povjerenstvo za marketing je u razgovorima sa SPTV o uključivanju hokeja u program
SPTV dogovorilo snimanje utakmica polufinala (druge utakmice) i finala DPH (druga
utakmica) i emitiranje u snimkama na SPTV. Za ovaj vikend dogovoreno je snimanje
dvije polufinalne utakmice u Svetom Ivanu Zelini u nedjelju, 29. siječnja, a finale bi se
trebalo snimati 12. veljače.
Pokriće troškova snimanja snosi Hrvatski hokejski savez, a iznosi po jednom danu
snimanja 6.500,00 kn bez PDV-a. Za sada je osigurana većina financijskih sredstava za
pokriće tih troškova. Po utakmici imamo 6 sponzorskih minuta s kojima bi se trebali
financijski pokriti.
Ovo je uzeto kao informacija i zaključeno je da u tom smjeru treba raditi i dalje.
AD 5.
Predložen je Kalendar natjecanja za 2012. godinu.
Što se tiče domaćih natjecanja treba još potvrditi termine Kupa Hrvatske za 2012. godinu.
Zaključeno je da finale Kupa Hrvatske bude tjedan dana iza završetka PH, a termine pretkola,
četvrtfinala i polufinala neka voditelj natjecanja ubaci u predloženi Kalendar. Utakmice kupa
sada se mogu igrati na oba terena u Zagrebu u večernjim satima kroz tjedan.
Štefica Farkaš zamolila je da se pronađe jedan termin za odigravanje turnira HK Trešnjevka za
mlađe kategorije, te da se isti postavi i u Kalendar.
Za međunarodna natjecanja zaključeno je da termin odigravanja Alskoga kupa za muškarce u
Zagrebu bude 28. lipnja do 1. srpnja.
S obzirom na financijsku situaciju trebalo je izabrati između sudjelovanja na Alpskom kupu za
žene u Pragu (Češka) ili sudjelovanja kadetske ženske reprezentacije na PE u Vilniusu (Litva).
Iznos troška je otprilike isti (cca 45.000,00 kuna). Jednoglasno je zaključeno da se ide s
kadetskom ženskom reprezentacijom u Litvu, a da se otkaže Alpski kup za žene u Češkoj.
Upitno je mjesto održavanje Panonija kupa za muškarce. S obzirom da Mađarska nema uvjete, na
redu je Slovenija, a ukoliko Slovenija ne može biti domaćin prijedlog je da to bude u Zagrebu od
6. do 8. srpnja, a za vrijeme trajanja kadetskog PE u Zagrebu.
Na Panonija kupu, kao što smo već ranije zaključili trebala bi sudjelovati naša B reprezentacija,
ustvari reprezentacija do 21 godine pod vodstvom Davora Ljevakovića.
Od 5. do 8. srpnja domaćini smo Kadetskog PE u muškoj konkurenciji.
S obzirom na financije trebalo bi predvidjeti i pripremne utakmice za reprezentaciju kadeta i
kadetkinja koje nastupaju na PE od minimalno cca 20.000,00 kuna.
Prijedlog Kalendara natjecanja za 2012. uz naznačene primjedbe i odluke jednoglasno je usvojen.
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AD 6.
Kadetsko prvenstvo Europe do 16 godina održat će se u Zagrebu od 5. do 8. srpnja 2012.
Potrebno je što prije oformiti Organizacijski odbor za to natjecanje.
Svakako bi u Organizacijskom odboru trebali biti članovi koji će raditi na marketingu.
Jednoglasno je zaključeno da inicijalna grupa u sastavu Zlatko Dežđek, Štefica Farkaš, Zvonimir
Kaić i Slaven Zlatar za iduću sjednicu predlože sastav Organizacijskog odbora.
S obzirom da je prošlo vrijeme za održavanje sjednice, te se morao napustiti prostor za
održavanje sjednice, jednoglasno je zaključeno da će se nastavak ove sjednice (po točkama od 7
do 11) održati u srijedu, 1. veljače 2012. s početkom u 18,00 sati, na istom mjestu, a kao 26.
sjednica IO HHS.

Završetak sjednice : 20,05 sati
Predsjednik HHS (predsjedatelj)
Zlatko Dežđek, v.r.
Zapisničar
Slaven Zlatar, v.r.
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