
ZAPISNIK 3. sjednice Upravnog odbora ZŠS-a 

 

Održane u ČETVRTAK, 23. LIPNJA 2022. godine s početkom u 19:00 sati u 

Masarykovoj 22. 

 

Sjednici su nazočili: 

Andrija Fiamengo, Nenad Škare, Mladen Palac, Radoslav Dumančić, Leo 

Pećnik, Matej Blažeka  i Leon Žulj. 

Sjednici nisu nazočili: Andrej Stanković i Josip Bandur. 

 

Još je prisustvovao Krešimir Podravec kao tajnik Saveza. 

 

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

 

1. Pripreme za nadolazeća natjecanja u jesenskom dijelu sezone 

2. Pripreme za organizaciju Turnira mira 2022.  

3. Zamolba za pristupanje novog šahovskog kluba (ŠK 99. brigade) u 

članstvo Zagrebačkog šahovskog saveza 

4. 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 iznio financijsku situaciju Saveza, te naveo trenutne 

dugove koji prema redoslijedu prioriteta moraju biti riješeni.  
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Sredstva koja su temeljem ugovora o sufinanciranju sportskih potreba iz 

javnih sredstava ove godine ne pokrivaju stavke natjecanja iz redovnog 

programa i komunalne troškove prostorija Saveza u Masarykovoj 22.  

Pojedinačno najveći trošak za Savez je uvijek nastup muških i ženskih ekipa 

na 1. ligi RH koja će se ove godine održati u terminu od 23.09. do 03.10.  

Precizni troškovi se još uvijek ne znaju, jer nije izašao službeni raspis s 

cijenama hotelskih pansiona, no kada bi se uzele prošlogodišnje cijene kao 

okvir za izračun lako je zaključiti da Savez nema niti 2/3 potrebnih sredstava. 

Odlučeno je da će Savez poslati klubovima iznos od 18.000,00 kn za mušku 

ekipu i 8.000,00 za žensku kao pomoć nastupa na 1. ligi. Za ostatak iznosa do 

ukupnog iznosa troška nastupa će se morati klubovi sami snaći. 

Prijedlog rasporeda sredstava i pomoći prvoligašima je jednoglasno usvojen.  

 

Ad-II 

Mladen Palac je izvijestio nazočne o iznosu sredstava koji je predviđen za 

organizaciju Turnira mira 2022. od strane Gradskog ureda za obrazovanje, 

sport i mlade, a koji iznosi 250.000,00 kn. Također je naveo kako je 

predsjednik Europske šahovske federacije g. Azmaiparašvili obećao 

financijsku pomoć za ovogodišnji turnir u iznosu od 5.000,00 eura uz pomoć 

od FIDE koja bi isto iznosila 5.000,00 eura.  

Predsjednik je zamolio sve nazočne da se potrude oko nalaženja dodatnih 

donatora i sponzora, jer će ova natjecateljska sezona biti najizazovnija  do 

sada.  

Radoslav Dumančić se obvezao dogovoriti dvoranu u NSK za turnir i pronaći 

sponzora za troškove najma dvorane. 

Organizacijski odbor turnira je ovlašten za dogovaranje nastupa igrača, a 

novost je da će ove godine po prvi puta nastupiti mladi zagrebački igrač Leon 

Livaić. 

 

Ad – III 

Tajnik je izvjestio nazočne o zamolbi za pristupanjem u članstvo Zagrebačkog 

šahovskog saveza  Šahovskog kluba 99. brigade koji je osnovan kao potpuno 
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nova udruga, ali vuče ime i naslijedstvo od starijeg kluba ŠK udruge hrvatskih 

branitelja domovinskog rata 99. Brigde. 

Novoosnovani klub ŠK 99. Brigade je jednoglasno primljen u članstvo 

Zagebačkog šahovskog saveza. 

 

Ad- IV 

Nije bilo dodatnih pitanja ili točaka za raspravu. 

 

Sjednicu je predsjednik zatvorio u 20:00. 

 

 

Zapisničar                                                                                    Predsjednik 

Tajnik Krešimir Podravec                                                     Andrija Fiamengo 

   


