
ZAPISNIK 1. sjednice Upravnog odbora ZŠS-a u 2022. godini 

 

Održane u PETAK, 25. VELJAČE 2022. godine s početkom u 19:00 sati u 

Masarykovoj 22. 

 

Sjednici su nazočili: 

Andrija Fiamengo, Andrej Stanković, Leo Pećnik, Mladen Palac, Leon Žulj i 

Radoslav Dumančić. 

Sjednici nisu nazočili: Matej Blažeka, Josip Bandur i Nenad Škare. 

Još je prisustvovao Krešimir Podravec kao tajnik Saveza. 

 

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

 

1. Definiranje datuma Zagreb opena 2022. i izrada kalendara 

natjecanja u 2022. godini za prvu polovicu godine, te rasprava o 

problematici odustajanja igrača s turnira i disciplinskim kaznama 

2. Usvajanje članova povjerenstva za veteranski šah 

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 pozdravio nazočne i sve obavijestio o aktivnostima saveza u 

periodu od zadnje Skupštine, te o općem planu rada za predstojeću 
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natjecateljsku sezonu. Ključno je prvo definirati datume natjecanja iz 

redovnog programa i krenuti vraćati natjecanja u regularne varijante igranja. 

Nakon kratke rasprave određen je datum odigravanja ovogodišnjeg Zagreb 

opena. Zagreb open - VII. Memorijal Krunoslava Hulaka će se održati u 

terminu od 09. do 16. lipnja. Za nalaženje odgovarajuće dvorane za igru 

ovlašten je velemajstor Mladen Palac. 

U prvom dijelu natjecateljske sezone (do ljeta) su se uvijek održala 

pojedinačna kadetska i juniorska prvenstva grada Zagreba. 

Odlučeno je da će se pojedinačna kadetska prvenstva grada odigrati u 

terminima 27.03., 03.04. (konkurencije do 7, 9 i 11 godina) i 10.04., 24.04. 

(konkurencije do 13 i 15 godina). Prvenstva će se igrati u dvoranama za šah 

u Masarykovoj 22 i u Domu sportova. 

Pojedinačna juniorska prvenstva grada Zagreba će se igrati 08. i 15.05. u 

dvorani za šah Doma sportova. 

Ekipni kup grada Zagreba će se igrati u Domu sportova, a termini su: 04., 05., 

07., 11. i 12.04.    

Zbog velikog broja bezrazložnog napuštanja turnira i velikog izostajanja s 

partija tokom službenih turnira kod nekih pojedinaca javila se potreba 

sankcioniranja takvog ponašanja. 

Usvojen je prijedlog da će igrači koji neopravdano izostanu s više od jedne 

partije ili prekinu igrati na turniru bez valjanog razloga plaćati dvostruku 

kotizaciju za turnire u organizaciji Zagrebačkog šahovskog saveza do kraja 

natjecateljske godine i cijelu sljedeću natjecateljsku godinu. 

To će biti naznačeno u turnirskom raspisu i početi će se primjenjivati u ovoj 

natjecateljskoj godini. O kaznama će odlučivati Upravni odbor Zagrebačkog 

šahovskog saveza na prijedlog glavnog suca koji je sudio službeni turnir. 

 

Ad-II 

Predsjednik je obavijestio nazočne o svom razgovoru s izabranim 

povjerenikom za veteranski šah g. Vidom Brzicom i prenio nazočnima kako 

g. Brzica zbog brojnih drugih obveza moli da ga se oslobodi te funkcije. 

Predsjednik  je dao prijedlog o formiranju povjerenstva za veteranski šah 

koje bi se sastojalo od pet članova i koji bi na svojim sastancima raspravljali 

o razvoju veteranskog šaha, te davali prijedloge Upravnom odboru. 
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Za članove su predloženi: Srđan Basarić, Damir Mravunac, Miroslav Nagl, 

Dubravko Klement i Renato Ognjan.  

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

Povjerenstvo za veteranski šah će na svojoj prvoj sjednici izabrati svojeg 

predsjednika i izraditi prijedloge razvoja veteranskog šaha u gradu Zagrebu 

za Upravni odbor. 

 

Ad-III 

Radoslav Dumančić je izvijestio nazočne o smrti kolege iz kluba g. Željka 

Ivanovića, te napomenuo kako je otišao veliki sportski radnik u klubu. Naveo 

je potrebu stvaranja plana rada trenera u gradu Zagrebu i dodatnom 

edukacijom postojećih trenera. 

 

Sjednicu je predsjednik zatvorio u 20:30. 

 

 

Zapisničar                                                                                    Predsjednik 

Tajnik Krešimir Podravec                                                    Andrija Fiamengo 

   


