Zapisnik 3. sjednice IO HSHL koja je održana 02. lipnja 2020. u sobi br. 16 Doma sportova,
Trg K. Ćosića 11, s početkom u 17.00 sati.
Prisutni članovi IO HSHL: B. Jurić, D. Janjatović, J. Šupih Kvaternik, M. Jarčov, M. Smolec,
M. Bukovec, T. Grozaj
Odsutni članovi IO HSHL: M. Lovrenčić, N. Alić, R. Trstenjak, B. Zane, D. Primužak
Ostali prisutni: I. Teuber, S. Zovko, H. Herceg, I. Grošić, M. Jurković, M. Sertić, M.
Leskovec
Za 2. sjednicu IO HSHL koja će se održati u utorak, 02. lipnja 2020. godine u sobi br. 16
Doma sportova (južni ulaz, I kat - hodnik u kojem se nalazi i tajništvo HSHL), Trg Krešimira
Ćosića 11, s početkom u 17.00 sati predložen je slijedeći dnevni red:

1. Realno stanje u svim kategorijama
1. Definirati kriterije po kojima možemo utvrditi realno stanje
2. Utvrditi realno stanje bazena igrača sa kojim raspolažemo
1. Koliko zapravo kategorija imamo i koliko igraća igra u više nego
jednoj kategoriji
3. Preduvjet - prijedlog popisa igraća od svih klubova za sve kategorije
2. Lige
1. Koje lige nam se nude
1. Financije
2. Definirati naše prioritete (PH, repke, IHL, EBEL)
3. Zahtjevi/ponuda IHLa
4. Prijašnje sezone u ligama u kojima smo se natjecali u svim kategorijama
5. Koliko trenera imamo na raspolaganju, koliko kategorija vode i koliko ih se
može opteretiti sa potencijalnim selekcijama
6. Utvrditi što možemo igrati na temelju realnog stanja bazena igrača
7. Napraviti 'cost/benefit' analizu na temelju naših nalaza i zaključaka
1. 2-3 prijedloga eventualnih scenarija po kategorijama
2. koliko domaćih utakmica
8. Preduvjeti
1. Klubovi trebaju dostaviti popis igraća sa kojima se namjeravaju
natjecati po kategorijama u IHL ili EBELu
2. Treba se napraviti analiza prijašnjih sezona za sve kategorije koje su se
natjecale u IHLu i EBELu
1. koje su to bile kategorije
1. koliko igrača u svakoj momčadi
2. koliko je igrača igralo u više kategorija
2. rezultati
1. putovanja vs. domaće
3. igrači
1. koliko je igrača prestalo igrati u tom vremenskom
periodu
2. koliko je ostalo
3. Suci
1. Koliko utakmica mogu odraditi

4. Zaključak
1. Što igramo i sa kojim kategorijama
5. Elektronske odluke
6. Status plana i programa rada
7. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.
B. Jurić je predložio da se točke 1., 2. i 3. obuhvate u jednu točku dnevnog reda kako bi se što
efektivnije i pragmatičnije raspravilo o navedenim temama. Prijedlog je jednoglasno
prihvaćen.
1. Realno stanje u svim kategorijama, lige i suci
B. Jurić je predložio da se rasprava vodi po kategorijama koje bi trebale nastupati u
inozemstvu (U13, U15, U17, U19, seniori). Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Na početku rasprave je Igor Grošić iznio stanje bazena igrača sa kojima raspolažemo u svakoj
kategoriji, a prema popisima registriranih igrača i informacija iz klubova.
Postavljeno je i pitanje da li bi HSHL uskladio svoje kategorije sa kategorijama koje ima HZS
(trenutno HSHL igra prvenstvo Hrvatske u kategorijama U12, U14, U16, U19 i seniori).
Nakon kraće diskusije dogovoreno je da HSHL, u slučaju sudjelovanja u IHL-u, uskladi svoje
kategorije natjecanja sa kategorijama koje ima HZS.
Kategorija U13
Prijedlog HSHL i klubova je da u IHL-u igraju tri ili četiri hrvatske momčadi (KHL
Medveščak mladi, KHL Mladost, KHL Sisak i KHL Zagreb), kako bi se omogućio razvoj čim
većeg broja igrača. Budući da u toj kategoriji postoji veliki broj igrača, bilo bi jako teško, a i
nepravedno, napraviti selekciju igrača koja bi igrala u IHL-u.
M. Bukovec je rekla da KHL Sisak financijski ne bi podnio igranje u IHL-u, te da bi bilo
dobro povećati broj utakmica hrvatske lige, kako bi i oni koji neće igrati u IHL-u imali
dovoljan broj utakmica.
Prijedlog je da tri momčadi igraju IHL, te da se međusobne utakmice računaju za poredak u
PH, a da B momčadi KHL Medveščak Mladi, KHL Mladost, KHL Zagreb zajedno sa KHL
Munje i KHL Sisak igraju B ligu, čime bi se po prilici izjednačio broj utakmica koje bi igrale
sve momčadi. Taj broj utakmica trebalo bi popuniti i sa igranjem na turnirima. Prijedlog je
jednoglasno prihvaćen.
Ukoliko HZS ne pristane na igranje tri HR momčadi u IHL-u, trebalo bi pregovarati sa
Mađarima, Srbima, te igrati dvije vlastite lige (A i B liga).
Kategorija U15
H. Herceg smatra da bi u IHL-u trebale igrati dvije HR momčadi.
M. Jurković je rekao da obzirom na broj igrača po klubovima treba predložiti HZS-u igranje
tri HR momčadi u ovoj kategoriji. Također predlaže da zbog smanjenja financijskog
opterećenja HZS-u treba predložiti da se igra dvokružno. Svi prisutni su se složili s tim
prijedlogom.
Kategorija U17
S. Zovko smatra da u toj kategoriji KHL Zagreb ima dovoljan broj igrača, i to kvalitetnih, da
kao klub samostalno sudjeluje u IHL-u.
B. Jurić je pitao da li je, ukoliko KHL Zagreb ide sam u natjecanje, moguće od igrača KHL
Medveščak mladi, KHL Mladost i KHL Sisak napraviti još jednu momčad koja bi išla u

natjecanje. Mišljenje struke je da je to moguće, te je predloženo da u IHL idu dvije momčadi
(KHL Zagreb i selekcija ostalih klubova). Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Kategorija U19
Prijedlog je da u ovoj kategoriji u IHL ide jedna momčad. KHL Mladost je spreman u ligu ići
sam jer ima dovoljno igrača, ali ukoliko se odluči da ide selekcija, priklonit će se toj opciji.
KHL Medveščak i KHL Zagreb planiraju sa svojim igračima iz juniorske kategorije
popunjavati seniorske momčadi i nisu zainteresirane da u kategoriji U19 u IHL idu same.
Prijedlog je da se za IHL predloži sudjelovanje jedne momčadi, a da se naknadno odluči da li
će to biti selekcija ili KHL Mladost samostalno. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Seniori
Prijedlog je da u ovoj kategoriji u IHL idu tri momčadi – KHL Medveščak Mladi, KHL
Mladost, KHL Zagreb – sva tri kluba žele sudjelovati u natjecanju, a jedino je u toj kategoriji
HZS predložio sudjelovanje tri HR momčadi. Prijedlog je da u natjecanje idu seniorske
momčadi sva tri zagrebačka kluba. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Razvila se diskusija oko toga kako HZS-u predočiti zbog čega HSHL smatra da u natjecanju
treba sudjelovati više od jedne hrvatske momčadi u svim kategorijama osim u seniorskoj.
HZS smatra da se sudjelovanjem jedne momčadi tj. selekcije održava kontinuitet, te da su
utakmice kvalitetnije ukoliko igra selekcija igrača iz Hrvatske, a ne klupske momčadi. Naš
argument za sudjelovanje dvije ili tri momčadi po kategoriji bi trebao biti razvoj većeg broja
igrača, što bi trebao biti primarni cilj IHL-a, zadržavanje igrača u hokeju kao sportu, ali i
hokejaša u Hrvatskoj, te na taj način pokušavamo spriječiti odustajanje od bavljenja hokejom
uopće. Također treba napomenuti da predlažemo dvokružni sustav natjecanja, što osigurava
dovoljan broj utakmica u pojedinoj kategoriji obzirom na broj momčadi koje sudjeluju, te
osigurava podnošljiv trošak što se tiče putovanja, suđenja i ostalih eventualnih troškova
vezanih uz organizaciju utakmica. Uz to, nudimo odigravanje utakmica na postojećim
klizalištima, a u svrhu popularizacije hokeja nudimo i odigravanje utakmica u Ledenoj
dvorani Zibel u Sisku i klizalištu u Delnicama. Jednoglasno je prihvaćeno da s tim
argumentima treba ići u pregovore sa HZS-om.
T. Grozaj je napomenuo da ZSHLH može u jednoj sezoni odraditi do 280 utakmica, ali da je
bolje pokušati se ograničiti na 250, kako ne bi došlo do problema sa malim brojem sudaca i
zapisničkog stola. U taj broj utakmica treba uračunati i eventualne turnire, prijateljske
utakmice reprezentacije i utakmice SP-a ukoliko isto bude organizirano u Zagrebu.
T. Grozaj je iznio i svoje viđenje situacije i problematike. Smatra da trebamo imati vlastitu
kvalitetnu ligu, mlađim igračima omogućiti igranje utakmica i u Sisku i u Delnicama, jer
ćemo im time osigurati i raznovrsnost i promjenu, a broj utakmica prilagoditi broju momčadi
u pojedinoj kategoriji i mogućnostima korištenja ledenih površina.
Također je pitao što se dešava ukoliko HZS odbije prijedloge HSHL-a. Da li će onda HSHL
prihvatiti prvotni prijedlog HZS-a (po jedna momčad u svim kategorijama osim kod seniora)
ili ćemo tada podvući crtu i odustati od natjecanja u svim kategorijama te ići na ojačavanje
vlastite lige ili na dogovore sa drugim zemljama u regiji (Mađarska, Srbija, Bosna i
Hercegovina). M. Jurković je napomenuo da igranje sa momčadima iz Mađarske ili Srbije, pa
i BiH, poskupljuje putovanja jer se radi o većim udaljenostima među gradovima.
T. Grozaj smatra da se treba moći nositi sa posljedicama eventualnog odustajanja od
natjecanja u IHL-u, a to su pitanje kada ćemo se vratiti u IHL, te reakcije roditelja na
neigranje IHL-a.
D. Janjatović smatra da roditelji nisu upitni, da oni traže konstantnost, te da se zna što se i
kada igra, i da će njihova djeca imati dovoljan broj kvalitetnih utakmica.
4. Zaključak
Zaključak je da se prema HZS-u ide sa slijedećim prijedlogom:

U13 – tri hrvatske momčadi
U15 – tri hrvatske momčadi
U17 – dvije hrvatske momčadi
U19 – jedna hrvatska momčad
Seniori – tri hrvatske momčadi
5. Elektronske odluke
Budući da je za vrijeme epidemije korona virusa IO HSHL donio određene odluke
elektronskim putem, B. Jurić traži da se te odluke i službeno potvrde na ovoj sjednici, prvoj
nakon popuštanja restriktivnih mjera Stožera CZ RH, a koje su uključivale i zabranu
okupljanja više od 5 osoba, te je time bilo onemogućeno održavanje sjednica IO HSHL.
A) Prijedlog NO HSHL da se prihvati ponuda tvrtke KPMG za analizu financijskog
poslovanja u razdoblju od 2015. do 2019. godine – prijedlog je jednoglasno prihvaćen
B) Odobrenje za sudjelovanje KHL Mladost u Continental Cupu za sezonu 2020/21. te
kandidaturu za domaćinstvo turnira u jednom od krugova natjecanja – prijedlog je
jednoglasno prihvaćen
C) Prijava reprezentacija za IIHF Svjetska prvenstva 2021. godine – seniori, mlađi seniori
(U20), juniori (U18) i žene – prijedlog je jednoglasno prihvaćen
D) Kandidatura HSHL za domaćinstvo / organizaciju slijedećih IIHF svjetskih prvenstava
2021. godine:
1. SP za seniore, divizija II, grupa A – Zagreb, 20. – 26.04.2021.
2. SP za žene, divizija II, grupa B – Zagreb, 07. – 13.03.2021.
3. SP za juniore, divizija II, grupa B – Zagreb, 21. – 27.03.2021.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
6. Status plana i programa rada- o ovoj točki dnevnog reda nije se raspravljalo.
7. Razno
B. Jurić je izvijestio prisutne da je u tajništvo HSHL stigao poziv za sudjelovanje
reprezentacije Hrvatske u inline hokeju na međunarodnom inline turniru koji će se 26. i
27.06.2020. održati u Sportskom centru Višnjik u Zadru. Mišljenje B. Jurića je da bi taj poziv
trebalo prihvatiti, te iskoristiti sudjelovanje naše reprezentacije na turniru za promociju hokeja
na ledu i inline hokeja u Hrvatskoj. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
T. Grozaj je predložio da se sjednica IO HSHL održi u Zadru za vrijeme trajanja turnira. IO će
taj prijedlog razmotriti na slijedećoj sjednici.
Sjednica je završila u 19:40 sati
Zapisnik vodila
Ivana Teuber

