
 

 

 

ZAPISNIK 6. sjednice Upravnog odbora ZŠS-a 

 

Održane u ČETVRTAK 09. SRPNJA 2020. godine s početkom u 18:00 sati u 

Masarykovoj 22. 

 

Sjednici su nazočili: 

Andrija Fiamengo, Matej Blažeka, Mladen Palac, Radoslav Dumančić, Leo 

Pećnik, Nenad Škare, Leon Žulj i Andrej Stanković. 

Sjednici nije nazočio: Josip Bandur . 

Još je prisustvovao Krešimir Podravec kao tajnik Saveza. 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je u cijelosti, a sadržavao je slijedeće točke: 

 

1. Izvještaj Povjerenstva za pomoć klubovima u krizi 

2. Pripreme za Turnir mira 2020. i Zagreb open - V Memorijal 

Krunoslava Hulaka 

3. Osnivanje Povjerenstva za kadetski i juniorski šah i usvajanje 

prijedloga 

4. Različito 

 

U 18:00 Predsjednik Andrija Fiamengo je otvorio sjednicu i pozdravio 

nazočne. 

Zapisnik od prethodne sjednice Upravnog odbora je jednoglasno prihvaćen. 
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Ad-I 

Povjerenstvo za pomoć klubovima u korona krizi je predložilo oslobađanje 

plaćanja kotizacije određenih članova zagrebačkih klubova koji žele nastupiti 

na ovogodišnjem Zagreb openu prema modelu: na svaka tri prijavljena igrača 

nakon uplaćene kotizacije za nastup sljedećem natjecatelju iz tog kluba Savez 

besplatno omogućuje nastup. Na pet prijavljenih igrača klub bi ostvario dvije 

besplatne kotizacije itd. Za direktnu pomoć klubovima trebati će pričekati 

kraj godine kad prođu sva natjecanja i kada će se preciznije znati s kojim 

financijskim sredstvima Savez raspolaže. 

Prioritet Saveza je podrška nastupa klubovima iz prve lige po prijašnjem 

modelu plaćanja šest punih pansiona za vrijeme trajanja 1. lige RH. Ukoliko 

bude mogućnosti Savez će pomoći prvoligašima i plaćanjem kotizacije za 

nastup. 

 

Ad-II 

Izaslanstvo Saveza koje je posjetilo kongresne dvorane Nacionalne i 

sveučilišne knjižnice izvjestilo je nazočne o odabranoj dvorani za održavanje 

ovogodišnjeg Turnira mira. Dvorana ispunjava sve tražene zahtijeve, a cijena 

koja će se platiti će biti manja od tržišne za takav tip prostora. 

Zagreb open će se igrati od 19. – 26.10. u Sportskoj dvorani Trešnjevka, 

poznatijoj pod nazivom “Kutija šibica”. 

Dvorana će biti Savezu ustupljena za održavanje turnira bez naknade. 

Ad-III  

Povjerenstvo za kadetski i juniorski šah će biti prošireno u članstvu, te će prvi 

sastanak biti naknadno određen. Nakon tog sastanka na prvom sljedećem 

Upravnom odboru će se razmatrati prijedlozi tog Povjerenstva. 
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Ad-IV 

Nije bilo rasprave. 

 

Predsjednik je u 20:00 zaključio sjednicu. 

 

 

 

Zapisničar                                                                                         Predsjednik 

Tajnik Krešimir Podravec                                                     Andrija Fiamengo 

   


