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- ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA
- ČLANOVIMA HHS

ZAPISNIK
sa 18. sjednice Izvršnog odbora održane 25.01.2016.
Početak sjednice : 10,10 sati
Mjesto održavanja sjednice: Zagreb, Dom sportova, Trg Krešimira Ćosića 11, soba 16
Predsjedatelj :
Damir Hrupec
Nazočni članovi :
Damir Hrupec, Igor Capan, Domagoj Bužančić, Antonio Bujan, Tomislav
Kos
Nenazočni članovi: Mario Rigo, Tihomir Šimun
Ostali nazočni :
Slaven Zlatar (zapisničar)
Sjednici je nazočno 5 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 sa 17. sjednice Izvršnog odbora HHS održane 29.10.2015.
2. Verifikacija odluka donesenih elektroničkim putem
– primanje HK Spartanac iz Splita u privremeno članstvo HHS
3. Dvoransko prvenstvo Hrvatske - domaćinstvo
4. Mišljenje o liječničkim pregledima temeljem zahtjeva voditelja natjecanja
5. Kalendar natjecanja 2016.
6. Razno
Zaključci:
AD 1.
Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sa 17. sjednice Izvršnog odbora HHS, održane 29.10.2015.
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AD 2.
Jednoglasno se verificira odluka donesena elektroničkim putem:
1. Prihvaća se zahtjev HK „Spartanac“ iz Splita za članstvo u Hrvatskom hokejskom savezu.
HK „Spartanac“ predao je potrebne dokumente, te Izvršni odbor donosi odluku o prijemu
u privremeno članstvo Hrvatskog hokejskog saveza.
Na prvoj narednoj sjednici skupštine HHS HK „Spartanac“ može biti primljen u
punopravno članstvo HHS.
Ova odluka donesena je elektroničkim putem, glasovanjem 5 glasova za (14.12.2015.).
AD 3.
U otvorenom roku (do 30.11.2015.) jedinu prijavu za domaćinstvo finalnog kruga Dvoranskog
prvenstva Hrvatske podnio je HK „Zelina“.
Prijava je ocjenjena zadovoljavajućom i jednoglasno je odlučeno da će HK „Zelina“ biti domaćin
finalnog kruga doigravanja u vremenu od 6. do 7. veljače u sportskoj školskoj dvorani u Svetom
Ivanu Zelini.
Termini odigravanja utakmica bit će:
Subota, 6. veljače 2016.
16,00 Polufinale – žene
1–4
17,10 Polufinale – muški 1 – 4
18,20 Polufinale – žene
2–3
19,30 Polufinale – muški 2 – 3
Nedjelja, 7. veljače 2016.
15,00 utakmica za 3. mjesto – žene (poraženi 1 – 4 – poraženi 2 – 3)
16,10 utakmica za 3. mjesto – muški (poraženi 1 – 4 – poraženi 2 – 3)
17,20 kvalifikacijska utakmica za 1. ligu – muški (5. iz 1. lige – 2. iz 2. lige)
18,30 Finale – žene (pobjednik 1 – 4 – pobjednik 2 – 3)
19,40 Finale – muški (pobjednik 1 – 4 – pobjednik 2 – 3)
Jednoglasno je odlučeno da se ponudi zagrebačkim klubovima organizacija finalnih utakmica
doigravanja za mlađe kategorije.
Voditelj natjecanja u skladu s Kalendarom natjecanja treba odrediti termine i dane, a termini
moraju biti u kontinuitetu i to subotom ili nedjeljom ne prije 13,00 sati i ne poslije 20,00 sati (za
finalni krug koji sačinjava dva polufinala, finale i utakmicu za 3. mjesto potrebno je osigurati 4
sata u kontinuitetu po svakoj kategoriji). Ukoliko u Zagrebu neće biti moguće organizirati
doigravanja tada će se ista održati u Svetom Ivanu Zelini.
AD 4.
Voditelj natjecanja zatražio je od Izvršnog odbora Hrvatskog hokejskog saveza tumačenje
odredbe o liječničkim pregledima, odnosno nadležnošću liječničkih pregleda, kako bi mogao
donijeti odgovarajuću odluku.
U prilogu dostavljamo dokumentaciju koju smo u međuvremenu prikupili i prosljeđujemo je na
postupanje voditelju natjecanja i to:
- prigovor i prijava HK Zrinjevac vezano za valjanost liječničkog pregleda;
- fotokopija natjecateljske knjižice Frana Plaveca;
- Zakon o sportu;
- dopis Hrvatskog društva za sportsku medicine;
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dopis Hrvatske liječničke komore;
dopis dr.med Ankice Prugovečki iz Sportske ambulante na Borovju;
dopis Ministarstva zdravlja;
prosljeđen odgovor Janje Ricov iz Zagrebačkog športskog saveza na dopis HK Zrinjevac
(Lidija Peranić);
dopis HK Marathon;
dopis Zagrebačkog hokejskog saveza;
odobrenje za samostalan rad Izv.prof.dr.sc. Davora Plaveca, dr.med. za parvo
samostalnog obavljanja poslova specijalista rada i športa;
izvadak iz sudskog registra o djelatnostima Dječje bolnice Srebrnjak.

AD 5.
U Kalendaru natjecanja za 2016. treba točnije odrediti termine i dane za odigravanje dvoranskih
finalnih turnira za sve mlađe kategorije i s time ga uskladiti.
Također, treba ubaciti klupske turnire i bolje odrediti termine odigravanja Kupa Hrvatske, kao i
doraditi još neke termine za odigravanje zaostalih utakmica i sl.
HK Trešnjevka predlaže se odigravanje turnira za mlađe kategorije u terminu 30. travnja do 1.
svibnja, kada je i rezervni vikend za odigravanje zaostalih utakmica PH.
19. i 20. studenog treba staviti DPH za juniore.
Također, treba predvidjeti i odigravanje veteranskog DPH u veljači.
Ove izmjene i dopune Kalendara natjecanja za 2016. jednoglasno su usvojene.
Za početak 2017. Predviđa se održavanje Croatia Indoorsa u Svetom Ivanu Zelini, turnira u
organizaciji HHS koji bi prvenstveno bio za juniorske U21 reprezentacije, ali bi bio otvoren i za
druge nacionalne i jake seniorske ekipe. Ovo natjecanje treba predvidjeti u kalendaru za 2017. i
treba raspis poslati što je prije moguće.
AD 6.
Već sada treba planirati pripreme juniorske reprezentacije u studenom i prosincu 2016. godine.
Treba pokušati tijekom studenog osigurati barem jedan termin za trening u Zagrebu, a tijekom
prosinca i siječnja iduće godine dva puta.
Trebalo bi predložiti skupštini da se dvoransko seniorsko prvenstvo odigrava dvokružno ako je to
ikako moguće zbog termina dvorana ili odlukom skupštine uvjetovati jednokružno ili dvokružno
odigravanje u ovisnosti o terminima za odigravanje.
Roberta Ilijašev je predstavnik HHS u EHF Youth Panelu.
Igor Capan izabran je za člana Natjecateljskog povjerenstva EHF-a (Competition – Outdoor).
Slaven Zlatar izabran je ponovno za člana Razvojnog povjerenstva EHF-a (Development
Projects).
Od gđe Debre Wilkes dobili smo ponudu za suradnju, koja je inicirana od predsjednice EHF-a
Marijke Fleuren. Odnosi se na suradnju oko djevojaka, a program bi se realizirao krajem 2016.
(vjerojatno listopad 2016.). Ovu ponudu treba razmotrili i što prije odgovoriti kako bi se isto
isplaniralo na vrijeme.
Završetak sjednice: 11,30 sati
Predsjednik HHS
Damir Hrupec, v.r.
Zapisničar
Slaven Zlatar, v.r.
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