
ZAPISNIK 3. sjednice Upravnog odbora ZŠS-a 

 

Održane u UTORAK 14. RUJNA 2021. godine s početkom u 19:00 sati u 

Masarykovoj 22. 

 

Sjednici su nazočili: 

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

Žulj i Andrej Stanković. 

Sjednici nisu nazočili: Leo Pećnik, Nenad Škare i Josip Bandur . 

Još je prisustvovao Krešimir Podravec kao tajnik Saveza. 

 

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

 

1. Donošenje odluke o ukidanju zabrane ulaska u prostorije Saveza 

gđi. Mikić Muhi 

2. Pripreme za organizaciju Turnira mira 2021.  

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 
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Prije dvije godine Upravni odbor je donio odluku o zabrani ulaska gđi. Mikić 

Muhi u prostorije Saveza. Na prethodnoj sjednici Upravnog odbora se povela 

rasprava o toj zabrani, te je odlučeno da će se na sljedećoj sjednici nakon 

konzultacija i rasprave donesti nova odluka. Nakon detaljne rasprave svih 

nazočnih članova Upravnog odbora predsjednik je predložio da se svi izjasne 

svojim glasom da li su za ukidanje zabrane donesene prije dvije godine. 

Nazočni su jednoglasno donijeli odluku o ukidanju zabrane ulaska u 

prostorije Saveza gđi. Mikić Muhi. 

 

Ad-II 

Organizacijski odbor Turnira mira je obavijestio nazočne o obavljenim 

poslovima vezanim za organizaciju turnira, te je zaključeno kako sve ide po 

planu. Termin tunrira je definiran (05. - 13. listopad) i dvorana gdje će se 

turnir održavati. Nacionalna i sveučilišna knjižnica će ugostiti turnir na 1. 

katu kongresnog centra, te će pružiti i svu potrebnu tehničku pomoć 

realizaciji turnira.  

Otvorenje turnira će biti 05.10 u 14:00, a sva kola će počinjati u 15:00, osim 

zadnjeg koje će početi u 11:00. 

Predsjednik je napomenuo važnost medijske vizibilnosti turnira i kako se ne 

smije kasniti sa slanjem pozivnica uvaženim gostima turnira koji će biti 

pozvani na otvorenje. 

 

Ad-III  

Pokrenuta je rasprava o traženju odgovarajuće dvorane za održavanje 

ovogodišnjeg Zagreb opena. Dumančić i Palac su zaduženi za nalaženje 

dvorane za turnir koji će se igrati 16. i 17. listopada. 

Odlučeno je da će tempo igre biti kraći nego prije, jer je potrebno devet kola 

odigrati u dva dana. Nakon kratke rasprave odlučeno je da će tempo igre na 

Zagreb openu biti 15' + 10“. 

Kadetska prvenstva će se igrati nakon Zageb opena. Svi su pozvani da 

probaju naći bolju dvoranu za igru od one u Domu sportova koju Savez 

obično koristi za organizaciju kadetskih i juniorskih pojedinačnih prvenstava 

Zagreba.  
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Predsjednik je u 20:15 zaključio sjednicu. 

 

 

 

Zapisničar                                                                                         Predsjednik 

Tajnik Krešimir Podravec                                                     Andrija Fiamengo 

   


