
ZAPISNIK 2. sjednice Upravnog odbora ZŠS-a 

 

Održane u ČETVRTAK, 14. TRAVNJA 2022. godine s početkom u 19:00 sati u 

Masarykovoj 22. 

 

Sjednici su nazočili: 

Andrija Fiamengo, Nenad Škare, Mladen Palac, Andrej Stanković, Radoslav 

Dumančić, Leo Pećnik, Josip Bandur i Leon Žulj. 

Sjednici nije nazočio: Matej Blažeka 

 

Još je prisustvovao Krešimir Podravec kao tajnik Saveza. 

 

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

 

1. Pripreme za organizaciju Zagreb opena 2022.  

2. Pripreme za organizaciju Turnir mira 2022.  

3. Različito 

 

 

U 19:00 Predsjednik Nenad Škare je otvorio sjednicu i pozdravio nazočne. 

Zapisnik od prethodne sjednice Upravnog odbora je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

 

Ad-I 

Predsjednik je pročitao i kratko prokomentirao dnevni red te ga dao na 

glasanje. Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
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Najveći problem kod organizacije Zagreb opena je problem odgovarajuće 

dvorane. Velemajstor Palac je izvijestio nazočne o razgovorima koje je obavio 

vezane za dvoranu za turnir i do sastanka nije dobio ponudu za  odgovarajuću 

dvoranu u predviđenom terminu.  

Nakon kraće rasprave odlučeno je da se predviđeni termin turnira neće 

mijenjati već je potrebno angažiranije tražiti dvoranu. Što prije treba skupiti 

ponude od hotela zanimljivih za organizaciju turnira i nakon konzultacija 

odabrati najbolju. Odlučeno je da bi okvirni budžet turnira za dvoranu trebao 

biti do 20.000,00 kn. 

U slučaju da se ne nađe odgovarajuća dvorana za predviđeni termin 

održavanja turnira odlučeno je da će se turnir odgoditi za drugu polovicu 

godine. 

 

Ad-II 

Predsjednik je izvijestio nazočne kako je organizacija ovogodišnjeg Turnira 

mira u programu Gradskog ureda za sport i mlade. Ne zna se još uvijek kolika 

su sredstva predviđena za sufinanciranje turnira, ali će se turnir u nekom 

obliku sigurno održati. 

Velemajstor Palac je predložio termin 12. - 20.10. kao najbolji prema 

kriterijima koji su postavljeni na prošloj sjednici.  Najavio je i financijsku 

podršku turniru od strane FIDE i ECU. 

Odlučeno je da će se zadržati prošlogodišnji format natjecanja od 10 igrača 

(šest domaćih i četiri strana velemajstora), te je potrebno što prije 

kontaktirati našeg najboljeg velemajstora Ivana Šarića i ostale potencijalne 

igrače. Kako je prošlogodišnji turnir organizacijski prošao besprijekorno, 

nastojati će se i ove godine prekopirati koncept koliko je god moguće (hotel 

za smještaj stranih igrača, dvorana za igru itd.). 

Svi prijedlozi su jednoglasno usvojeni. 

 

Ad - III 

Iznesen je prijedlog za popularizaciju brzopoteznih turnira utorkom koji su se 
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opet počeli organizirati u prostorijama saveza. Tajnik je zadužen za 

osmišljavanje prijedloga i njihovu objavu na web stranici saveza i na vratima 

saveza. 

 

Sjednicu je predsjednik zatvorio u 20:00. 

 

 

Zapisničar                                                                                    Predsjednik 

Tajnik Krešimir Podravec                                                     Andrija Fiamengo 

   


