3. sjednica u 2017.godini, upravnog odbora Šahovskog saveza Splitsko-dalmatinske županije
održana je 09.07.2017. s početkom u 19.30 sati, u Splitu, u prostorijama ŠK Brda, Šimićeva
54.
Prisutni članovi upravnog odbora: Ivica Brkić, Božo Mišković, Vladimir Cvetnić, Ivo
Popović, Zvonimir Čalija, Ilija Knezović i tajnik Stjepan Gudelj.
Odsutan Luka Vrljičak.
Predsjednik šahovskog saveza županije Splitsko-dalmatinske gosp. Ivica Brkić otvorio je
sjednicu upravnog odbora, pozdravio prisutne članove, te konstatirao da upravni odbor može
odlučivati i pravovaljano donositi odluke.
Predsjednik ŠSŽSD je predložio sljedeći dnevni red:
1) Izvješće sa prvenstva Hrvatske za kadete, Trogir 16.-22.06.2017.g.
2) Ostavka člana upravnog odbora Luke Vrljička
3) Plaćanje sudaca za 2016.g. (Branko Šarić, Slavica Bakota)
4) Zahtjev ŠK „Brda“ za donacijom od 3.000kn za „Open Split 2017“,
Zahtjev ŠK „Petar Žaja“ iz Aržana za donacijom u iznosu od 2.000kn
5) Razno
Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad 1)
Izvješće sa prvenstva Hrvatske za kadete iznio je Ivica Brkić. Turnir je prošao u najboljem
redu, zahvaljujući kvalitetnoj organizaciji. Hotel Medena je renovirao Blok C te smo imali
malih problema sa smještajem, nismo mogli sve smjestiti u hotel.
Pohvale smo dobili za dobru organizaciju, mnogi sudionici državnog prvenstva za kadete
mogli su uživati u čistom moru i lijepoj plaži, tako da je sve to omogućilo ugodan boravak
svim sudionicima kadetskog prvenstva u Trogiru. Kadeti iz naše županije ostvarili su odlične
rezultate, a sve to je potvrda da se rad sa najmlađima isplati i to je dokaz da se radu sa
mladima u našoj županiji posvećuje dosta pažnje. Božo Mišković iznio je svoje viđenje
turnira te napomenuo kako je ovo bila peta godina zaredom kako ŠSŽSD uspješno organizira
prvenstvo Hrvatske za kadete, te da sve u svemu možemo biti zadovoljni ostvarenim.
Izvješće je jednoglasno usvojeno.

Ad 2)
Predsjednik Ivica Brkić izvjestio je članove upravnog odbora kako je član upravnog odbora
Luka Vrljičak zbog zdravstveni problema u obitelji podnio ostavku..
Božo Mišković je predložio da nađemo kandidata te ga koptiramo na idućem sastanku UO.

Na idućoj Skupštini delegati će kandidata potvrditi ili odbiti.
UO ŠSŽSD se zahvaljuje na radu Luki Vrljičku te jednoglasno usvaja njegovu ostavku.

Ad 3)
Zaostaci sucima Slavici Bakoti i Branku Šariću će biti isplaćeni u smanjenoj sumi kroz idućih
10 dana iz sredstva ŠSŽSD, iako svi klubovi nisu izvršili uplate za odsuđena natjecanja u
2016.g. (kadetska i junorska).
Suci su pristali na smanjenu sumu.
Božo Mišković je dao prijedlog da se oni koji nisu platili pismeno obavijeste da su obvezni
izvršiti plaćanje troškova za suđenje u 2016. godini.
Predsjednik Ivica Brkić će u suradnji sa knjigovodstvom dostaviti podatke o dugovanjima
tajniku koji će obavijestiti klubove prije jesenskog početka natjecanja.
Ad 4)
Zaprimljen je zahtjev ŠK „Brda“ za donacijom od 3.000 kn za „Open Split 2017“ te je
jednoglasno odlučeno da se zahtjevu udovolji.
Zaprimljen je zahtjev ŠK „Petar Žaja“ za donacijom od 2.000 kn za „Open Aržano“ te je
jednoglasno odlučeno da se zahtjevu udovolji.

Ad 5)
Pod točkom Razno spomenuti su pozivni turnir na Hvaru kao i turnir ubrzanim tempom koji
se treba održati u Kiseljaku u BiH, razgovaralo se kako što bolje promovirati šah u našoj
županiji, kako osigurati šta bolje uvjete za razvoj mladih igrača.

Predsjednik je zaključio sjednicu u 20.45 sati
Zapisničar: Stjepan Gudelj

