
ZAPISNIK 2. sjednice Upravnog odbora ZŠS-a u 2021. godini 

 

Održane u SRIJEDU, 14. SRPNJA 2021. godine s početkom u 19:00 sati u 

Masarykovoj 22. 

 

Sjednici su nazočili: Andrija Fiamengo, Nenad Škare, Mladen Palac, Matej 

Blažeka, Andrej Stanković, Leo Pećnik i Radoslav Dumančić. 

Sjednici nisu nazočili: Leon Žulj i Josip Bandur. 

Još je prisustvovao Krešimir Podravec kao tajnik Saveza. 

 

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

 

1. Izrada plana održavanja turnira iz redovnog programa ZŠS-a od 9. 

mjeseca do kraja godine 

2. Problematika dvorana za održavanje turnira u uvjetima pandemije 

koronavirusa  

3. Financijsko izvješće za 2020. godinu 

4. Prijedlog Financijskog plana za 2021. godinu 

5. 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 izložio potrebu planiranja termina odigravanja turnira iz 

redovnog programa saveza, jer neovisno o tome kakvo će biti stanje s 

pandemijom na jesen moramo unaprijed znati kada će se i što održavati. 
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Potrebno je paziti na kalendar HŠS-a za kadetska i juniorska pojedinačna 

prvenstva Zagreba, a što se tiče velikih međunarodnih turnira i  na raspored 

europske i svjetske šahovske federacije, te na velike lige iz okolice kao što su 

njemačka, austrijska i sl. 

Turnir mira će se igrati u terminu od 05. do 13. listopada u prostorijama 

Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK). Radoslav Dumančić je zadužen za 

razgovor s ravnateljicom NSK i osiguravanje dvorane za Turnir mira. 

Zagreb open VI. Memorijal Krunoslava Hulaka će se i ove godine igrati u rapid 

varijanti u terminu od 16. do 17. listopada. 

58. Memorijal prvoga hrvatskoga velemajstora  Mije Udovčića igrati će se 

12.09. u prostorijama saveza u Masarykovoj 22.  

Pojedinačna kadetska prvenstva Zagreba će se igrati u terminu 25.09. do 

09.10., a juniorska od 11. do 25.09. 

Pojedinačno seniorsko prvenstvo Zagreba će se igrati radnim danima u 

periodu od 02. do 19. studenog u prostorijama Saveza. 

 

 

Ad-II 

Tajnik je izložio problematiku igranja turnira u zatvorenom prostoru u 

drugom dijelu godine i potrebu za osiguravanjem dodatnih prostora za 

održavanje turnira. Iznesene su ideje o kontaktiranju uprave Studentskog 

centra i korištenja Francuskog paviljona za turnir i upravu Doma sportova 

kako bi savezu bila omogućeno korištenje veće dvorane. Palac i Dumančić su 

zaduženi za obavljanje razgovora sa spomenutim upravama objekata koji su 

nam kapacitetom i lokacijom zanimljivi.  

 

 

 

 

Ad-III 
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Predsjednik je svima nazočnima proslijedio financijsko izvješće za prošlu 

godinu, te je nakon rasprave i tajnikovog pojašnjenja po stavkama izvješće 

jednoglasno prihvaćeno. 

 

 

Ad-IV 

Predsjednik je svima nazočnima proslijedio financijski plan za tekuću 

godinu, te je nakon rasprave i tajnikovog pojašnjenja po stavkama 

jednoglasno prihvaćen.  

 

 

Ad-V 

Tajnik je obavijestio nazočne o upitu Sportskog Saveza grada Zagreba 

upućenom predsjedniku za očitovanjem na zahtjev gđe. Mikić Muhe o 

ukidanju odluke Upravnog odbora iz 2019. godine kojom je njoj zabranjen 

ulazak u prostorije saveza. Nakon rasprave predsjednik je odlučio kako će 

pozvati gđu. Mikić Muhu na razgovor  i nakon toga odlučiti o ukidanju 

zabrane. Sportski Savez grada Zagreba i gđa. Mikić Muha će o tome biti 

obaviješteni putem maila. 

Odlučeno je da će se redovna godišnja skupština saveza održati 31.08. u 

prostorijama saveza, a materijali će biti prije slanja klubovima dani na uvid 

članovima Upravnog odbora putem maila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjednicu je predsjednik zatvorio u 21:00. 
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Zapisničar                                                                                    Predsjednik 

Tajnik Krešimir Podravec                                                    Andrija Fiamengo 

   


