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- ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA
- ČLANOVIMA HHS

ZAPISNIK
s 15. sjednice Izvršnog odbora održane 28.10.2014.
Početak sjednice : 10,15 sati
Mjesto održavanja sjednice: Zagreb, Dom sportova, Trg Krešimira Ćosića 11, soba 16
Predsjedatelj :
Damir Hrupec
Nazočni članovi :
Damir Hrupec, Antonio Bujan, Igor Capan, Domagoj Bužančić
Nenazočni članovi: Mario Rigo, Tomislav Kos, Tihomir Šimun
Ostali nazočni :
Slaven Zlatar (zapisničar)
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 jednoglasno je prihvaćen kako slijedi:
Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Izvršnog odbora HHS održane 07.10.2014.
2. Reprezentacije – stručni stožeri, pripreme, plan rada
3. Dvoransko prvenstvo Hrvatske - organizacija
4. Razno
Zaključci:
AD 1.
Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sa 14. sjednice Izvršnog odbora HHS, održane 07.10.2014.
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AD 2.
Razgovaralo se o stručnim stožerima muške i ženske reprezentacije i o pripremama za dvoransko
juniorsko prvenstvo koje će se u siječnju održati u Svetom Ivanu Zelini.
Veoma je upitno da li će se nastaviti suradnja s nizozemskim, trenerima iz razloga velikih
financijskih troškova, a nagovješteno je i smanjivanje financijskih sredstava za iduću godinu od
strane HOO-a.
S radom trenera bili smo zadovoljni, igrači su dobro prihvatili način rada, ali kao očiti problem
nameće se udaljenost i zbog toga problemi u komunikaciji. To je označeno kao uzrok slabijih
rezultata i igre na Svjetskom kupu koji se odigrao u srpnju u Svetom Ivanu Zelini.
Također, želja je da se više naših trenera uključi u rad seniorske reprezentacije.
Zaključeno je da se s nizozemskim trenerima porazgovara i nagovjesti da zbog financijske
situacije koja će u sljedećoj godini biti puno lošija nećemo biti u mogućnosti nastaviti suradnju i
provesti zacrtani plan u potpunosti.
Konačna odluka o stručnom stožeru muške reprezentacije donijet će se na sljedećoj sjednici
Izvršnog odbora.
Što se tiče ženske reprezentacije trebalo bi porazgovarati sa zaiteresiranima i također za sljedeću
sjednicu pripremiti konačan prijedlog.
Napravljen je plan priprema dvoranske juniorske reprezentacije za nastup na DPE u Svetom
Ivanu Zelini.
Predviđene su vikend pripreme i pripremni turniri u Francuskoj i Austriji, što je prihvaćeno.
U stručnom stožeru su Krunoslav Hrupec (izbornik), Ivan Tomac (glavni trener), Nikola Hanžek
(pomoćni trener), Goran Jamičić (pomoćni trener), Vjeran Stepanić (kondicijski trener).
Stručnom stožeru je na raspolaganju 30.000,00 kuna za troškove reprezentacije u ovom ciklusu.
AD 3.
Prijavljeno je 8 ekipa u muškoj i 7 ekipa u ženskoj kategoriji, uključujući ekipu Moravskih
Toplica iz Slovenije. Bilo je upita i iz Mađarske za sudjelovanjem jedne ženske ekipe iz
Mađarske u našem prvenstvu, ali nismo dobili njihov finalni zahtjev. Ako pošalju taj zahtjev to bi
mogla biti 8 ekipa u ženskom prvenstvu, pa neka se vidi da li će ih biti moguće uključiti u DPH.
Klubovi sudionici nemaju ništa protiv takve odluke.
Strane ekipe ne bi mogle sudjelovati u doigravanju za prvaka, već bi najbolje dvije ekipe iz
najbolje dvije zemlje odigrale finalnu utakmicu za prvaka Hrvatsko-slovensko.mađarske lige.
Problem u organizaciji natjecanja je nedovoljan broj termina za odigravanje DPH u svim
kategorijama, pa će se prvenstvo morati razvući koliko to bude potrebno.
Za sada je plan da DPH započne 29-30. studenog za muškarce i žene, 6-7. prosinca samo žene,
13-14. prosinca muškarci i žene, 20-21. prosinca muškarci i žene, 27-28. prosinca samo žene, 34. siječnja dvoranski kup u Zagrebu, 10-11. siječnja zadnje utakmice liga sustava, 24-25. siječnja
polufinala, 31.siječnja i 1.veljače finala seniora, a u terrminima nakon toga da se odigra finalna
utakmica međurepubličke lige za žene.
Ovime je prihvaćen i prijedlog HAHK Mladost da se prvenstvo završi do 1. veljače zbog
priprema za klupsko DPE koje se održava u Kopenhagenu od 13. do 15. veljače.
Finale muškaraca i žena igrat će se na dvije utakmice, nakon koje se mora dobiti konačni
pobjednik.
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Mlađe kategorije ubacivat će se s igranjem kada god za to bude mogućih termina, a kadeti i
juniori će započeti natjecanje ne prije kraja siječnja.
Domaćinstva klubova za liga sustav određuju se Bergerovim tablicama. Kod seniora će se što je
više moguće gledati da se utakmice igraju kolo po kolo, a ako neće biti moguće voditelj
natjecanja moći će staviti i utakmice različitih kola da se igraju u sitom vikendu. Kod mlađih
kategorija poštivat će se Bergerove tablice što se tiče domaćinstva, ali će voditelj natjecanja
napraviti raspored bez obzira koje se kolo kada igra.
Idući tjedan bit će održan tehnički sastanak s klubovima oko cjelokupne organizacije DPH.
Za sve mlađe kategorije i nadalje klubovi daju suce, ali će HHS određivati delegate za utakmice
koje će klubovi morati platiti.
Određene su takse za suce i delegate u svim kategorijama:
SENIORI
70,00 kuna
SENIORKE
70,00 kuna
JUNIORI
50,00 kuna
KADETI
40,00 kuna
MLAĐI KADETI
40,00 kuna
PIONIRI / PIONIRKE
30,00 kuna
MLAĐI PIONIRI
30,00 kuna
DOIGRAVANJE SENIORI / SENIORKE 90,00 kuna
DOIGRAVANJE MLAĐE KAT.
60,00 kuna
AD 4.
Na ssatanku je pripremljen odgovor na dopis Zagrebačkog hokejskog saveza od 01.10.2014. koji
će biti poslan ZHS-u.
Od Dražana Dukarića, povjerenika za registracije, dobiven je upit o registraciji stranaca za
HAHK Mladost. U dopisu je navedeno i IO HHS je potvrdio da se isti ne smatraju strancima
pošto su državljani članica Europske unije, te u tom smislu treba tako postrupiti prilikom
registracije.
Razgovarano je o školovanju hokejskih kadrova. Hrvatska olimpijska akademija izdala je
diplome našim trenerima druge generacije koji su završili tečaj za trenere hokeja.
Što se tiče budućnosti organizacije školovanja pri Hrvatskoj olimpijskoj akademiji to je vrlo
upitno radi niza problema s kojima se ta ustanova susrela u posljednje vrijeme.
Normativni akti i zakonski propisi Europske unije omogućavaju nam da osnujemo Hrvatsku
hokejsku akademiju, kroz koje bi mogli organizirati školovanje kadrova za hokej, ali za taj proces
trebamo se vrlo dobro pripremiti.
Prihvaćaju se promjene pravila za dvoranski hokej, a vezano za izmjene vratara, te će se po tim
pravilima igrati od ove dvoranske sezone.
Završetak sjednice: 12,15 sati
Predsjednik HHS
Damir Hrupec, v.r.
Zapisničar
Slaven Zlatar, v.r.
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