2. sjednica izvršnog odbora Šahovskog saveza Splitsko-dalmatinske županije u 2018.godini,
održana je 24.04.2018. u prostorijama ŠK „Knez Mislav“ u Podstrani, s početkom u 18.00
sati.
Prisutni članovi izvršnog odbora: Ivica Brkić, Božo Mišković, Ilija Knezović, Ivo Popović,
Davor Perić, Mario Tomasović i tajnik Stjepan Gudelj.
Zvonimir Čalija odsutan, (prije sjednice opravdao svoj izostanak).
Predsjednik šahovskog saveza županije Splitsko-dalmatinske gosp. Ivica Brkić otvorio je
sjednicu izvršnog odbora, pozdravio prisutne članove, te konstatirao da izvršni odbor može
odlučivati i pravovaljano donositi odluke.
Predsjednik je predložio sljedeći dnevni red:
1) Izvješće sa Prvenstva Splitsko dalmatinske županije za 2018. god.
2) Izvješće sa Kupa Splitsko dalmatinske županije za 2018. god.
3) Prijedlog i odluka vezano za prvenstvo Splitsko dalmatinske županije za žene za 2018.god.
4) Prvenstvo hrvatske za kadetkinje i kadete za 2018.god. (Trogir, 15.06. – 21.06.2018.)
5) Razno

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad 1)
Direktor turnira, Božo Mišković izvjestio je izvršni odbor da je organizacija pojedinačnog
prvenstva županije za 2018. god.,bila vrlo dobra. Problemi sa prostorom su bili prisutni te je
zbog toga kasnio i raspis. Ove godine prvenstvo se igralo duže zbog pauze koja je bila tijekom
vikenda. Na turniru je nastupilo nešto manji broj igrača ali je primijećen veći nastup mladih
igrača. Tome je pridonio i bolje raspoređeni nagradni fond turnira te su uvedene dodatne
nagrade za juniore i kadete, te je smanjena upisnina za iste. Božo Mišković se zahvalio
predsjedniku Ivici Brkiću što je u vrlo kratkom vremenu uspio pronaći i dogovoriti prostorije
za igranje turnira.
Naglasio je kako je izvršni odbor ŠSŽSD na čelu sa predsjednikom i dopredsjednikom,
uspostavio i ostvario dobre kontakte sa čelnim ljudima županije prilikom traženja prostorija u
kojima bi bilo moguće održavati sastanke, a ujedno i igrati šah, te je to situacija koja nas
uistinu veseli.
Davor Perić je naglasio vezano za neigranje vikendom, kako postoje i drugi turniri u našoj
državi koji imaju pauzu za vikend te da vjerojatno to nije razlog manjeg broja odaziva igrača
ove godine.
Izvješće je jednoglasno usvojeno.

Ad2)
Izvješće o odigranom županijskom kupu, iznio je povjerenik kupa Božo Mišković. Izvjestio je
prisutne da je kup županije održan u Aržanu, da je na njemu nastupilo 5 ekipa. Napomenuo
je kako je na otvaranju turniru kao i na samom turniru kao igrač ekipe šahovskog kluba
„Petar Žaja“ bio prisutan i dožupan Ante Šošić, kako je navedeni sportski događaj kvalitetno
popraćen u Slobodnoj Dalmaciji. Zahvalio je svima a posebno organizatoru Iliji Knezoviću
koji se kao pravi domaćin pobrinuo da sve prođe u najboljem redu. Kup je osvojio ŠK Omiš
iako je vrlo loše startao, jer je u prvom kolu doživio poraz od ekipe domaćina.. Izvjestio je da
šahovski klub „Omiš“ kao pobjednik županijskog kupa za 2018. Godinu za osvojeno 1.
Mjesto dobiti od županijskog saveza nagradu u iznosu od 2.000,00 kuna, te mu pripada i
uplaćena kotizacija koju su klubovi sudionici uplatili za navedeni turnir, a sve to kao potpora
odlasku šahovskog kluba „Omiš“ na finale Kupa Hrvatske koji će se održati u Malom Lošinju
od 15.05.-20.05.2018. godine. Još jednom se zahvalio domaćinu šah. klubu „Petar Žaja“ iz
Aržana, te istaknuo kada se igra u Aržanu hrana, piće i dobra atmosfera su uvijek na
zavidnoj razini. Ustanovio je da su uvjeti za igru bili odlični.
Organizator turnira, Ilija Knezović je istaknuo da nikakvih sukoba nije bilo, da su svi klubovi
jednako primljeni i kvalitetno ugošćeni. Naime, ŠK „Knez Mislav“ iz Podstrane je zahtijevao
da se turnir odigra u jednom danu. ŠKD Hvar nije bilo u mogućnosti nastupiti i zbog trajekta
se vratiti isti dan natrag na otok. Zbog toga im je organizator izišao u susret te im osigurao
smještaj u Aržanu. ŠKD Hvar se zahvalio organizatoru tj. Iliji Knezoviću na smještaju koji im
je omogućio.
Izvješće je jednoglasno usvojeno.

Ad 3)
Ivica Brkić je izložio prijedlog Pavla Palića iz ŠKD Hvar da se prvenstvo za žene ŽSD
organizira u sklopu pozivnog turnira koji isti organiziraju i ove godine na Hvaru. Datum
natjecanja će biti između 04.-08. listopada 2018. god.. Organizacija turnira će biti povjerena
ŠKD Hvar s tim da će ŠSŽSD biti na raspolaganju za pomoć pri organizaciji istog.
Božo Mišković je naglasio da to zaslužuje pohvalu te da iskreno podržava taj prijedlog.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Ad 4)
Prvenstvo hrvatske za kadetkinje i kadete održati će se u Trogiru, u hotelu „Medena“ od
15.06. – 21.06.2018. godine. Predsjednik Ivica Brkić izvjestio je izvršni odbor da je potpisao
ugovor i dogovorio sve ostale pojedinosti vezano za organizaciju navedenog državnog
prvenstva sa upravom hotela „Medena“ u Trogiru.. Napomenuo je da će na korištenje biti
dostupan i novi veliki relaks bazen koji je u ponudi hotela te da će ga djeca moći koristiti za
vrijeme natjecanja.
Božo Mišković je istaknuo da je organizacija kadetskog prvenstva države izvrsna prigoda
svim našim klubovima da pošalju svoje kadete na to veliko natjecanje uz minimalne troškove,
jer da se eventualno to natjecanje održava negdje drugdje u hrvatskoj, sigurno bi to bili i
puno, puno veći financijski izdaci, koje bi klubovi iz naše županije morali izdvojiti, a time bi i
broj kadeta koji bi igrali van naše županije najvjerovatnije bio drastično manji. Posebno je
naglasio činjenicu, da je naš županijski savez po šesti put uzastopno domaćin navedenog
državnog kadetskog prvenstva, te da za to apsolutno sve pohvale i zasluge ima predsjednik
našeg županijskog saveza i dopredsjednik HŠS Ivica Brkić.

Ad 5)
Božo Mišković je izvjestio nazočne da je osnovao novi šahovski klub „ Skalice“ u Splitu, te
da je on i njegov predsjednik, te čim još sredi neke male formalnosti, uskoro će poslati zahtjev
izvršnom odboru šahovskog saveza naše županije za primanje u članstvo. Predsjednik Ivica
Brkić izvjestio je da je osnovan još jedan šahovski klub na otoku Braču, te se uskoro očekuje
i njihova dokumentacija i zahtjev izvršnom odboru našeg saveza za primanje u članstvo.
Također je izvjestio da je u toku osnivanje i još jednog šahovskog kluba u Kaštelima.
Predsjednik je rekao da su i u gradu Imotskom izrazili želju za osnivanjem šahovskog kluba,
što je po njemu vrlo pozitivno i ohrabrujuće, jer doprinosi razvoju i promicanju šaha na nivou
cijele Splitsko-dalmatinske županije. Božo Mišković je napomenuo da treba pohvaliti sve
ljude koji rade na bilo koji način za šah, posebno one koji se upuštaju u osnivanje novih
klubova.
Ilija Knezović se zahvalio Boži Miškoviću za svekoliku pomoć i susretljivost vezano za svoj
klub, koja se odnosi na pustu papirologiju koju svake godine, tijekom vremena treba uredno
popuniti i dostaviti raznim institucijama.
Jednoglasno je usvojen prijedlog da se tradicionalni memorijalni turnir u čast poginulog
hrvatskog branitelja Petra Žaje, popularni„Open Aržano“ koji će se održati u Aržanu
12.05.2018. godine, kao i prijašnjih godina financijski potpomogne tako da će šahovski savez
županije SD snositi troškove suđenja na navedenom vikend turniru. Predsjednik Ivica Brkić je
istaknuo da je to tunir koji za sve nas ima jednu posebnu ljudsku i domoljubnu vrijednost, jer
se igra u spomen na poginulog hrvatskog branitelja Petra Žaju.
Jednoglasno je usvojen prijedlog da se novosnovanom šahovskom klubu „ Skalice“ iz Splita,
po primanju u članstvo, odobri jednokratna financijska potpora za rad u iznosu od 1.000,00
kuna.

Predsjednik je zaključio sjednicu u 19.25 sati
Zapisničar: Stjepan Gudelj

