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PROGRAM DELA
HOKEJSKEGA KLUBA MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2007

PROGRAMI VADBE
Program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport v hokeju
na travi se bo izvajal za osnovnošolce do 16 let ter za mladince.
Osnovnošolce bo treniral Jožef Črnko, pomagal mu bo Dejan Kučan. Treningi bodo v
zimskem času v telovadnici Osnovne šole Bogojina, od pomladi do jeseni pa na igrišču z
umetno travo v športnem parku Terme 3000 v Moravskih Toplicah. Za osnovnošolce se bo
izvedel 160 urni program vadbe. Za osnovnošolce bo klub organiziral osnovnošolsko
prvenstvo za 3 starostne kategorije: U 12, U 14 in U 16.
Mladince bo treniral Zoran Zrim po 240 urnem programu vadbe. Treningi bodo v zimskem
času v telovadnicah Osnovne šole Bogojina, Osnovne pole Fokovci in Osnovne šole I. Murska
Sobota. Od pomladi do jeseni bodo treningi na igrišču z umetno travo v športnem parku
Terme 3000 v Moravskih Toplicah. Mladinci bodo tekmovali v mladinskem prvenstvu,
posamezniki pa bodo sodelovali tudi na tekmovanjih članov oz. članic.
Klub bo celo leto izvajal tudi program kakovostnega športa za člane in članice v hokeju na
travi.
Člane bo treniral Zoran Zrim po 240 urnem programu. Treningi bodo v zimskem času v
telovadnicah Osnovne šole Bogojina in Osnovne šole Fokovci, od pomladi do jeseni pa na
igrišču z umetno travo v športnem parku Terme 3000 v Moravskih Toplicah. Člani bodo
tekmovali v članskem prvenstvu v okviru 1. državne lige hokeja na travi, v pokalnem
prvenstvu, v mednarodni ligi Interliga, odigrali pa bodo predvidoma tudi štiri prijateljske
mednarodne tekme.
V Interligi za moške sodeluje 8 ekip iz 4 držav.
Članice bo treniral Boštjan Puhan po 240 urnem programu. Treningi bodo v zimskem času v
telovadnicah Osnovne šole Bogojina in Osnovne šole Fokovci, od pomladi do jeseni pa na
igrišču z umetno travo v športnem parku Terme 3000 v Moravskih Toplicah. Tudi članice
bodo tekmovale v članskem prvenstvu v okviru 1. državne lige hokeja na travi, v pokalnem
prvenstvu in v mednarodni ligi Interliga. V Interligi za ženske sodeluje 6 ekip iz 4 držav.

TRENERJI
V klubu je skupno 7 usposobljenih trenerjev, ki so v letu 2005 pridobili naziv Trener hokeja
na travi B ter 3 vaditelji.
Z nobenim od trenerjev klub nima sklenjene pogodbe o izvedbi treningov, saj finančna
konstrukcija ne omogoča plačila izvedenih treningov.

DOSEŽKI KLUBA
V sezoni 2005/2006 so člani Hokejskega kluba Moravske Toplice dosegli naslednje uvrstitve:
• V dvoranskem prvenstvu 2006 tretje mesto mladincev, drugo mesto žensk, tretje mesto
članov, drugo mesto med osnovnošolci U-12, drugo mesto med osnovnošolci U-14, tretje
mesto med osnovnošolci U-16
• v prvenstvu na prostem 2005/2006 drugo mesto žensk, tretje mesto mladincev in drugo
mesto članov,
• v mednarodni interligi 2006 četrto mesto članic ter peto mesto članov

IZOBRAŽEVANJE
Klub že vrsto let vzgaja lastni strokovni kader. V letu 2007 je predvidena udeležba na
naslednjih izobraževanjih:
• udeležba 4 - 5 osnovnošolcev na mednarodnem hokejskem kampu v Zagrebu
• udeležba 6 sodnikov na mednarodnem seminarju za sodnike v Moravskih Toplicah
• udeležba vsaj 3 delegatov na izobraževanju sodnikov v Ljubljani
PRIREDITVE V ORGANIZACIJI KLUBA
Klub želi v letu 2007 izvesti naslednje prireditve:
- Obeležitev svetovnega dneva hokeja na travi za osnovnošolce in mladince, Moravske
Toplice, maj 2007
- Ulični hokej za mladince, člane in članice, Murska Sobota, junij 2007
- Hokejski kamp za osnovnošolce, Moravske Toplice, julij - avgust 2007
- Mednarodni turnir v hokeju na travi ob 10-letnici kluba za vse selekcije in diplomate,
Moravske Toplice, avgust 2007

VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
Klub je v letu 2003 ob igrišču z umetno travo v športnem parku Terme 3000 v Moravskih
Toplicah izdelal in postavil hokejsko palico velikanko, ki je velika okrog 15 m in težka 1200
kg. Palico mora vzdrževati Hokejski klub.
Palico je nujno potrebno temeljito obnoviti – obnoviti lesene dele, obnoviti lnosilno
konstrukcijo, prebarvati in zaščititi pred vremenskimi vplivi.

FINANČNI PROGRAM DELA ZA LETO 2007

FINANČNA KONSTRUKCIJA PREDVIDENIH ODHODKOV
Takse HZNT Slovenije
Izvedba dvoranskega prvenstva
(dvorana, hišnik, sodniki, delegati…)
Dvorana za trening
Izvedba prvenstva na prostem (sojenje, delegiranje)
Napitki, sendviči na tekmah
Tradicionalno sodelovanje s klubi iz tujine
Interliga
Nakup opreme
Izobraževanje
Izvedba prireditev
Obnova hokejske palice velikanke
Povrnitev stroškov treniranja
Skupaj

1100,00 EUR
1500,00 EUR
800,00 EUR
1400,00 EUR
1500,00 EUR
1500,00 EUR
2500,00 EUR
4200,00 EUR
2000,00 EUR
2000,00 EUR
2000,00 EUR
1500,00 EUR
22.000,00 EUR

FINANČNA KONSTRUKCIJA PREDVIDENIH PRIHODKOV
Članarina
Sponzorska sredstva Občine Moravske Toplice
za izvedbo programov (predvideno)
Sponzorska sredstva Občine Moravske Toplice
za obnovo hokejske palice velikanke (predvideno)
Sponzorska sredstva Terme 3000
Sredstva manjših sponzorjev (predvideno)
Drugi viri
Skupaj

600,00 EUR
7000,00 EUR
1800,00 EUR
2000,00 EUR
6000,00 EUR
4600,00 EUR
22.000,00 EUR

Tajnik HK M. Toplice

Podpredsednik HK M. Toplice
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