HRVATSKI HOKEJSKI SAVEZ
ZBOR SUDACA
Zagreb, 30.12.2011.

ZAPISNIK
s Redovne skupštine Zbora sudaca
održane 29.12.2011..

Redovna skupština Zbora sudaca održana je u četvrtak 29. prosinca 2011. u Domu sportova,
Trg Krešimira Ćosića 11, prostorija Hrvatskog olimpijskog odbora, soba 48.
Prisutni članovi :

Dnevni red:
1.
2.
3.

Izvještaj o radu Zbora sudaca
Plan rada za 2012. godinu
Razno – pitanja i prijedlozi

AD 1
Nakon što je utvrđen kvorum Predsjednica Zbora sudaca otvorila je Redovnu skupštinu.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. Predsjednica Zbora sudaca potom je podnijela Izvješće
o radu ZS-a u proteklom periodu od svibnja 2009. do prosinca 2011. Izvješće je jednoglasno
prihvaćeno, a nalazi se u prilogu ovog zapisnika.
AD 2
Iznesen je plan rada za 2012. godinu koji uključuje: finalnu provedbu razmjene hrvatskih i
mađarskih sudaca za završne utakmice dvoranske sezone, održavanje sudačkog tečaja za
nove suce, održavanje tehničkog sastanka prije početka PH u hokeju za sezonu 2012/2013 te
održavanje Redovne skupštine koja će ujedno biti i Izborna a vrijeme održavanja ovisi o
vremenu održavanja Izborne skupštine HHS-a.
AD 3
Predloženo je da se izmjene određene stavke u Pravilniku o Radu zbora sudaca te u Kodeksu
ponašanja Zbora sudaca te da se napravi novi čistopis oba dokumenta kako bi se oni ažurirali

s novijim datumom jer postojeći datiraju još iz 1998. godine. Ovi prijedlozi su jednoglasno
prihvaćeni te će se napraviti čistopis ovih dokumenata i poslati na potvrdu IO HHS-a.

Slaven Zlatar je također predložio da bi se trebala uvesti rutina u održavanju Tehničkih
sastanaka Zbora sudaca prije početka svake pojedine sezone hokeja i dvoranskog hokeja po
uzoru na tehničke sastanke koji se održavaju na europskim natjecanjima. Predložio je da se ti
Tehnički sastanci uvijek održavaju u istom preiodu kako bi svi sudionici dovoljno rano znali
kada će se sastanci održati i kako bi se na njih mogli i pripremiti. Ovaj prijedlog je također
jednoglasno prihvaćen.
Dodijeljena su priznanja sucu Darku Končiću za najbolje ocijenjenog i rangiranog suca u
protekloj sezoni 2010/2011 te sucu Ivanu Grgurevu za prvi sudački nastup na međunarodnom
turniru koji je ocijenjen kao uspješan.
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