HRVATSKI HOKEJSKI SAVEZ
ZBOR SUDACA

Zagreb, 07.09.2011

ZAPISNIK
sa 7. sastanka Izvršnog odbora Zbora sudaca
održanog 05. rujna 2011.
Prisutni: Ivona Makar, Darko Končić, Antun Gunjina
Odsutni: Ronald Kranjčec, Krešimir Mušnjak
Sastanak je održan na u Caffe baru „Žabac“ u ŠP Mladost s početkom u 18:00
Dnevni red:
1. Priprema za Tehnički sastanak sudaca prije početka sezone
2. Izvještaji sudaca s međunardonih turnira
3. Baza sudaca
4. Planiranje budućih aktivnosti
5. Razmjena sudaca
AD 1
Obavljeni su zadnji dogovori vezani uz Tehnički sastanak sudaca prije početka sezone
2011/2012 koji će se održati u srijedu 7.09.2011. Sastanak je obavezan za sve suce Zbora
sudaca HHS-a uz iznimku onih koji opravdano ne mogu sudjelovati na sastanku a posebno su
pozvani i svi predstavnici klubova kako bi bili upućeni u nove izmjene. Na sastanku će se
sucima podijeliti nove knjižice pravila s najnovijom verzijom pravila od 2011. godine te će se
proći kroz izmjene pravila za 2011. godinu u odnosu na 2009. godinu. Također ponoviti će se
tj. detaljnije upoznati suce s nekim standardnim pravilima kako bi se ta pravila u budućnosti
točnije primjenjivala. Na kraju će se sucima predložiti i detaljno objasniti tri nova pravila koja
se na velikim službenim EHF i FIH natjecanjima sve češće koriste te će ona u budućnosti
vjerojatno postati i redovna FIH pravila. To su: zeleni karton privremena suspenzija od 2
minute, postupci prilikom preranog istračavanja igrača kod kaznenog kornera te penalty shoot
out-s koji zamijenjuju dosadašnje izvođenje kaznenih udaraca nakon završetka utakmice koja
treba imati pobjednika. Također dogovoreno je da će novi voditelj natjecanja gosp. Vladimir
Grkčević održati par riječi na sastanku vezanih uz vođenje natjecanja.
AD 2
Primljeni su Izvještaji sudaca s međunarodnih turnira (Makar, Grgurev, Končić) na kojima su
sudjelovali tokom proteklog razdoblja. Izvještaju su pregledani te potvrđeni od strane IO
Zbora sudaca te će biti predani na uvid IO HHS-a.
Makar - EuroHockey U18 Youth Nations Championshio III (Girls), Smolevichi, Belarus
- EuroHockey Nations Championship II (W), Poznan, Poland
Grgurev - EuroHockey U18 Youth Nations Championshio III (Boys) Bratislava, Slovakia
Končić - EuroHockey Nations Championship III (Men), Catania, Italy
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AD 3
Ponovno je pregledana i ažurirana baza sudaca kako bi se prije početka sezone znao točan
broj sudaca s kojima slobodno raspolaženo za nadolazeću sezone. Također izravno su
kontaktirani neki suci kako bi reaktivirali svoj sudački status. Za sada je samo Krešimir
Oštarčević dao potvrdan odgovor te će se ponovno aktivno uključiti u suđenje. Kontaktiran je
i sudac Domagoj Blažević kojemu je istekla kazna suspenzije te on nije izrazio ponovnu želju
za suđenjem.
AD 4
Redovna skupština Zbora sudaca bila je planirana prije početka sezone hokeja na travi
2011/2012 no zbog raznih okolnosti i Tehničkog sastanka koji će biti održan Redovna
skupština Zbora sudaca će biti održana pred kraj jesenskog dijela sezone.
Sudački tečaj će se održati kako je i planirano te je potrebno s uredom HHS-a pronaći
slobodne dvorane i termine gdje možemo održati sudački tečaj.
AD 5
Obavljeni su određeni dogovori vezani uz razmjenu sudaca kako dogovori vezani uz odlazak
naših sudaca u inozemstvo tako i uz dolazak stranih sudaca u Hrvatsku. Dogovoreno je da će
Darko Končić i Antun Gunjina kontaktirati poznanike i dogovoriti razmjenu sudaca po
mogućnosti za jesenski dio PH hokeja na travi 2011/2012 a potom i za dvoransku sezonu
2012.

Sastanak je završen u 19:00 sati.
Uz sportske pozdrave,
Predsjednica Zbora sudaca
Ivona Makar v.r.

