
ZAPISNIK 1. sjednice Upravnog odbora ZŠS-a u 2021. godini 

 

Održane u UTORAK, 23. OŽUJKA 2021. godine s početkom u 19:00 sati u 

Masarykovoj 22. 

 

Sjednici su nazočili: 

Andrija Fiamengo, Nenad Škare, Mladen Palac, Leon Žulj i Radoslav 

Dumančić. 

Sjednici nisu nazočili: Matej Blažeka, Andrej Stanković, Leo Pećnik i Josip 

Bandur. 

Još je prisustvovao Krešimir Podravec kao tajnik Saveza. 

 

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

 

1. Prijedlog izrade kalendara natjecanja u 2021. godini i rasprava o 

natjecanjima u uvjetima pandemije korona virusa 

2. Izvještaj o poduzetim akcijama pomoći klubovima u krizi i 

organizaciji online turnira 

3. Različito 

 

U 19:00 Predsjednik Andrija Fiamengo je otvorio sjednicu i pozdravio 

nazočne. 

Zapisnik od prethodne sjednice Upravnog odbora je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

Ad-I 

Predsjednik je kratko obavijestio nazočne o aktivnostima koje su se provele 

u periodu od zadnje sjednice Upravnog odbora. Sastanci u živo nisu bili 

mogući, te se sva komunikacija vršila elektronskim putem.  
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Početkom godine je pokrenuta serija redovnih brzopoteznih online turnira, 

a tajnik je iznio prijedlog održavanja klasičnih turnira iz redovnog programa 

Saveza. 

Pojedinačna kadetska i juniorska prvenstva Zagreba će se igrati, ako će biti 

dozvoljeno od lokalnog stožera za upravljanje pandemijskom krizom, tokom 

travnja i svibnja. Plan je igrati vikendom, konkurencija po konkurencija, na 

dvije lokacije u prostorijama saveza u Masarykovoj i u Domu sportova u 

šahovskoj dvorani.  

Prema procjeni mogućnosti odigravanja prvenstava Zagreba raspisi će biti 

objavljeni na službenoj Internet stranici Saveza tri tjedna prije početka.  

Odlučeno je da će na Kup Hrvatske moći ići ekipa koja je bila prošlogodišnji 

pobjednik Kupa Zagreba. 

Ostali turniri: Zagreb open, Turnir mira, pojedinačno seniorsko i veteransko 

prvenstvo Zagreba je odgođeno za drugu polovicu godine. 

 

Ad-II 

Tajnik je izvijestio nazočne o financijskoj pomoći koju je Savez dotirao 

klubovima kao pomoć u krizi za troškove registracije igrača i nastupa u 

predstojećoj natjecateljskoj sezoni koja je iznosila ukupno nešto manje od 

25.000,00 kn. Svi su se složili s opravdanošću pomoći klubovima. 

 

Ad-III 

Jednoglasno je usvojen prijedlog Veteranskog povjerenstva za organizacijom 

serije online veteranskih turnira u organizaciji Saveza.  

Tajnik je iznio izvješće inventurne komisije za prošlu godinu koje je 

jednoglasno prihvaćeno. 

 

 

Sjednicu je predsjednik zatvorio u 20:00. 
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Zapisničar                                                                                    Predsjednik 

Tajnik Krešimir Podravec                                                    Andrija Fiamengo 

   


