1. sjednica u 2017.g. upravnog odbora Šahovskog saveza Splitsko-dalmatinske županije
održana je 29.01.2017. s početkom u 11 sati, u Splitu, ŠK Brda, Šimićeva 54.
Prisutni članovi upravnog odbora: Ivica Brkić, Božo Mišković, Vladimir Cvetnić, Ivo
Popović, Zvonimir Čalija, Ilija Knezović i tajnik Stjepan Gudelj.
Opravdano odsutan Luka Vrljičak.
Predsjednik šahovskog saveza županije Splitsko-dalmatinske gosp. Ivica Brkić otvorio je
sjednicu upravnog odbora, pozdravio prisutne članove, utvrdio prisutne članove upravnog
odbora, te konstatirao da upravni odbor može odlučivati i pravovaljano donositi odluke.
Predsjednik ŠSŽSD je predložio sljedeći dnevni red:
1) Izvješće sa brzopoteznog prvenstva županije – Božićni Cuger u Splitu, 06.01.2017.g.
2) Izvješće sa izborne skupštine HŠS održane 21.01.2017.g. u Zagrebu, u hotelu Palace
3) Problem plaćanja sudaca za Juniorsku i Kadetsku ligu
4) Redovna izvještajna skupština županijskog saveza
5) Razno
Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad 1)
Izvješće sa turnira iznijeli su Ivica Brkić i Božo Mišković. Posebno su se zahvalili sudcima i
šahovskim klubovima ŠK Mornar i ŠK Brda u čijim prostorijama je turnir i odigran.
Pohvaljena je fer i sportska borba igrača tijekom turnira. Izvješće je jednoglasno usvojeno.
Vladimir Cvetnić je upozorio na ponašanje igrača Srđana Šale koji je tijekom turnira a i
poslije javno govorio protiv propisanog tempa igre. Odlučeno je da će organizator i iduće
godine propisati tempo od 5min + 2sec koji velika većina igrača prihvaća.
Odlučeno je da će organizator iduće godine u raspisu propisati točan broj kola koji će se
igrati.
Prihvaćen je prijedlog za povećanjem nagradnog fonda (ukoliko trenutno financijsko stanje to
bude dopuštalo) kao i uvođenje dodatnih nagrada za seniore.

Ad 2)
Ivica Brkić je iznio događanja sa skupštine HŠSa. Skupština je prošla u demokratskom
ozračju. Nakon skupštine nije bilo vrijeđanja članova niti osporavanja izbora osim Zlatka
Klarića koji se bunio da delegati iz Rijeke nisu legalni.
Božo Mišković je napomenuo kako je skupština uredno izabrala sva tijela koja je i trebala te
da sada ta tijela mogu uredno početi sa sastajanjem i planiranjem budućih radnji. Postoji
mogućnost žalbe ali većih problema ne očekujemo.
Cilj ŠSŽSD je kao i do sada ostao isti, dovesti što više natjecanja u našu županiju.

Ad 3)
Povjerenik lige Mate Ribičić je tijekom 2016.g. izračunao honorare sudaca te u više navrata
obavijestio klubove da trebaju uplatiti za sudačke troškove juniorske i kadetske lige.
Klubovi koji su do dana održavanja ove sjednice podmirili svoja dugovanja su:
ŠK Petar Žaja, ŠK Petar Sedlar – Pepe, ŠK Student i ŠK Jelsa.
Ostali klubovi nisu ništa uplatili.
Odlučeno je da će problem plaćanja sudaca biti iznesen 19.02.2017. na redovnoj Skupštini.

Ad 4)
Za termin redovne izvještajne skupštine određen je datum 19.02.2017.g, nedjelja s početkom
u 10.30h. Odlučeno je da će redovna izvještajna Skupština biti održana u Splitu, hotel Consul
u Tršćanskoj ulici.
Potrebno je obavijestiti sve klubove i staviti 15 dana ranije Obavijest na stranice ŠSŽSD.
Svi klubovi će dobiti Poziv i Dnevni red skupštine.

Ad Razno)
Ivica Brkić je iznio činjenicu da je nakon mnogo godina natjecanja i rada Šahovski klub A1 iz
Splita, prestao s postojanjem te da je brisan iz registra udruga.
Vladimir Cvetnić je predložio da pravo glasa na Skupštini imaju samo klubovi koji se aktivno
natječu u Ligama. Božo Mišković je podržao prijedlog te napomenuo kako statut ŠSŽSD ne
smije biti u koliziji sa statutom HŠS te da ćemo to predložiti na ovoj predstojećoj redovnoj
skupštini.
Odlučeno je da je potrebno uskladiti statut HŠSa i ŠSŽSD za ovaj i slične slučajeve.
Odlučeno je da će se Prvenstvo županije za 2017.g. održati 25.03. – 02.04.2017.g.
S obzirom na visoku cijenu najma prostora u hotelu Zagreb, Dujilovo, odlučeno je da će biti
potrebno pronaći neki novi adekvatni prostor održavanja natjecanja.
Ukazano je na problem neplaćanja članarine klubova prema ŠSŽSD koja iznosi 100kn
godišnje. Klubovi neredovito plaćaju svoja dugovanja te ih je potrebno dodatno podsjetiti na
nepodmirena dugovanja. Odlučeno je da će se o tom problemu više posvetiti na dolazećoj
skupštini.

Predsjednik je zaključio sjednicu u 12h 30min.
Zapisničar: Stjepan Gudelj

