Na skupštini Zbora trenera održanoj 17. orosinca 2014. dodjeljene
su nagrade za životno djelo i za trenera godine
NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO DOBIO JE
MILAN ŽEGARAC, prof. (posmrtno)
Rođen 20. srpnja 1935. u malom mjestu Kik pokraj Lovinca, općina Gračac
Završio je Učiteljsku školu u Karlovcu i Pedagošku akademiju za Fizički odgoj, u Zagrebu
5. srpnja 1967. završio je Visoku školu za fizičku kulturu u Zagrebu na smjeru:
- Fizički odgoj u školama
- Nastavno sportski smjer – specijalizacija nogomet
te stekao visoku stručnu spremu sa zvanjem: profesor fizičkog odgoja
Visoka škola za fizičku kulturu u Zagrebu preteča je Fakulteta za fizičku kulturu i Kineziološkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Bio je jedan iz generacije studenata koji su stvarali sportsku obrazovnu povijest u Hrvatskoj.
Tijekom svog životnog puta radio je u:
- Osnovnoj školi u Karlovcu
- Srednjoj šumarskoj školi u Karlovcu
- Obrazovnom centru Unutrašnjih poslova Hrvatske u Zagrebu
- USIZ-u fizičke kulture u Zagrebu
- Zagrebačkom športskom savezu, kao stručni tajnik, više sportskih udruga, pa tako i kao
stručni tajnik Zagrebačkog hokejskog saveza, s kojeg mjesta je otišao u zasluženu mirovinu.
Kao športaš bio je aktivni nogometaš i nogometni trener u više nogometnih klubova i suradnik i
predavač na tečajevima nogometnih trenera.
U hokej je ušao 90-tih godina, ponajprije slijedom radnog odnosa pošto je to bio šport za koji je bio
profesionalno zadužen, ispred Zagrebačkog športskog saveza kao stručni tajnik, a potom je svoje
stručno znanje podijelio i hokejašima po klubovima.
Bio je trener hokejskih klubova:
- Mladost
- Marathon
- Jedinstvo
- Zagreb
- Trešnjevka
- Concordia
Bio je i izbornik seniorske reprezentacije Hrvatske na natjecanjima:
- Panonija kup u Budimpešti
- Alpski kup u Zagrebu
- Mediteranski kup u Gibraltaru
- Europsko prvenstvo u Poznanu
Bio je veliki zagovornik ponovnog osnivanja Zbora hokejskih trenera i njegov predsjednik i višegodišnji
član.
Također, veliki doprinos dao je organizaciji hokeja na Hrvatskoj olimpijskoj akademiji, na kojoj je bio
mentor i predavač.
Svoje športsko iskustvo nesebično je dijelio svima oko sebe. Poznat će ostati po stalnim idejama za
poboljšanje stručnoga rada, od kojih su mnoge zaživjele.
Nagradu je preuzela obitelj Žegarac.

NAGRADU ZA TRENERA GODINE DOBIO JE
Slaven Zlatar, rođen 31.05.1965. u Zagrebu
Za postignuća u protekloj sezoni 2013/14.
- osvojeno Prvenstvo Hrvatske u dvoranskom hokeju
- osvojen Kup Hrvatske u dvoranskom hokeju
- osvojeno Prvenstvo Hrvatske u hokeju na travi
- 4. mjesto na EHF turniru Indoor Club Championships Trophy u Minsku, Bjelorusija
- 5. mjesto na EHF turniru EuroHockey Club Champions Challenge I, Rakovnik, Češka

