
 
ZAKLJUČCI I ODLUKE 2. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA 

HRVATSKOG ŠAHOVSKOG SAVEZA  

 

koja je održana u Svetom Filipu i Jakovu 22.04.2017., za vrijeme I. hrvatske juniorske lige, u 

Turističkom naselju „Margarita Maris“, Put Primorja 131, s početkom u 18,00 sati. 

 

Prisutni: Roland Tomašić - predsjednik , Ivica Brkić - potpredsjednik, Nenad Škare, 

Branimir Jukić, Vladimir Cvetnić, Ivan Mandekić, Nenad Vlašić, Željko Mitrović, 

Mario Zovko 

Nedostaju: nitko 

Ostali prisutni: Alojzije Janković – glavni tajnik, Božo Mišković -  povjerenik za 

kup i festivalsko natjecanje na državnoj razini 

 

 

1. Primljen je na znanje zapisnik okončanog nadzora Ministarstva financija za 2015. 

godinu te je naglašeno da Hrvatski šahovski savez maksimalno surađuje i stoji na 

raspolaganju svim državnim institucijama. Zaključeno je da je Zapisnik dobar putokaz 

kako treba raditi u budućnosti te predstavlja dobro uporište za novi početak HŠS-a. 

 

2. HŠS je dobio opomenu pred tužbu od g.Joakima Puškaša za potraživanje za koje 

Izvršni odbor smatra da je neosnovano te ako g.Puškaš smatra suprotno, može 

pokrenuti pravni postupak. 

 

3. Postignut je dogovor s Povjerenicima za natjecanja na razini Šahovskih Zajednica 

Županija da će im biti podmirena dugovanja za 2015. godinu, a za 2016. i 2017. 

godinu bit će im isplaćeno početkom 2018. godine. Ukida se odredba Pravilnika o 

radu povjerenika HŠS-a iz članka 7., točka 1., stavak 3., o naknadi od 340 kuna jer 

Izvršni odbor smatra da je to suprotno pozitivnoj praksi, a za stavak 4. određuje se 

maksimalni godišnji iznos od 1.000 kn za materijalne troškove po Povjereniku. 

 

4. Za dugovanje reprezentativcima i reprezentativkama te izbornicima iz 2016. godine, 

odlučeno je da će moći ostvariti pravo naknade troškova za pripremne turnire u 

Hrvatskoj i inozemstvu do ukupnog iznosa od 1500€ u kunskoj protuvrijednosti za 



muškarce te 500€ za žene. HŠS će ih slati na pripremne turnire u skladu s financijskim 

mogućnostima.  

 
 

5. Za žensko Prvenstvo Hrvatske(07.-14.05.) u Malinskoj osim igračica koje su to pravo 

stekle po kvalifikacijskom ključu iz 2016. godine, HŠS će snositi troškove nastupa Eni 

Cvitan kao iznimno perspektivnoj igračici. Za smještaj sudaca te igračica koje 

nastupaju o trošku HŠS-a, odobrava se iznos od 18.000 kuna Šahovskom klubu Draga 

koji će nakon natjecanja računima pravdati dobiveni iznos. Također, odlučeno je da će 

za Prvenstvo Hrvatske u 2018. godini s ovogodišnjeg prvenstva steći pravo plaćenih 

troškova smještaja i kotizacije prve tri igračice. Dvije igračice će to steći po rejtingu 

što će biti definirano kasnije, a jedna igračica će biti pozvana na osnovu prijedloga 

Komisije za ženski šah. 

 

6. Ante Sesar postaje novi član Komisije za ženski šah. 

 

7. IO donosi odluku da se do donošenja novih pravilnika o natjecanjima HŠS-a 

zamrzavaju sve novčane kazne vezane uz ekipna natjecanja u organizaciji HŠS-a. 

 

8. Izvršni odbor je pohvalio prošlogodišnji nastup naših najboljih juniora Leona Livaića i 

Jadranka Plenče na Europskom ubrzanom i brzopoteznom prvenstvu kada su osvojili 

zlatne medalje te je odlučeno da ih se i ove godine pošalje na to natjecanje koje će se 

održati u Budvi od 19. do 23.lipnja. Uz njih nastup uz podršku HŠS-a osigurava se i 

perspektivnoj Eni Cvitan. Kao pratnja odlučeno je da se pošalje jedan od roditelja. 

 
 

9. Vezano za odlaske mladih na pojedinačna svjetska i europska prvenstva odlučeno je 

da s obzirom na financijsku situaciju HŠS nije u mogućnosti slati posebnu osobu 

vezanu za sigurnosni aspekt(jer su treneri zaduženi za stručni rad). Stoga su roditelji 

dužni putovati s maloljetnom djecom ili poslati osobu koju zaduže ako ne mogu 

putovati sami, s tim da će ta osoba morati potpisati da odgovara za dijete. Na 

Europskom prvenstvu u rujnu u Rumunjskoj Izvršni odbor donosi odluku da će HŠS 

refundirati troškove smještaja pratnje ako natjecatelj ili natjecateljica kojeg prate 



ostvari završni plasman u prvoj trećini u svojoj konkurenciji. Na taj se način želi 

skrbiti o kvaliteti. 

 

10. Povjerenik za kup i festivalsko natjecanje na državnoj razini, Božo Mišković, se 

zadužuje izraditi prijedlog reorganizacije kompletnog kupa i festivala te taj prijedlog u 

suradnji s Natjecateljskom komisijom prezentirati Izvršnom odboru na jednoj od 

sljedećih sjednica. IO donosi odluku da se s obzirom na tek nedavno imenovanje i 

blizinu finala kupa i festivala Boži Miškoviću isplati 50% honorara prema Pravilniku 

o radu povjerenika. Također definira se da je Povjerenik za ženski kup također Božo 

Mišković. 

 

11. Prihvaćeni su prijedlozi Hrvatske udruge šahovski sudaca da PH za muškarce u 

Valpovu sude Eduard Piacun(prijenos uživo) i Zdravko Birovljević, PH za žene u 

Malinskoj Eduard Piacun(prijenos uživo) i Renato Vince, Finale kupa u Malom 

Lošinju Berislav Ševelj, Andrija Babić(prijenos u živo i sparivanje), Josip Jurman, a 

festivalsku skupinu Bojan Purić. Također je odlučeno da se sucima Finala Kupa s 

obzirom na težinu posla odobrava povećanje honorara od 20% u odnosu na uobičajenu 

naknadu koja iznosi 170 kuna po kolu. 

 
 

12. Na svim ekipnim(1.A HŠL seniori, 1.B HŠL seniori, 1.HŠL seniorke, 1.HŠL juniori, 

Finale kadetske lige Hrvatske za kadete, Finale kadetske lige Hrvatske za kadetkinje, 

Finale KUP-a Republike Hrvatske za seniore, Kup Republike Hrvatske za seniorke) i 

pojedinačnim(Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za seniore, Pojedinačno otvoreno 

prvenstvo Hrvatske za seniorke, Pojedinačno prvenstvo juniorki i juniora Hrvatske i 

Pojedinačno prvenstvo kadetkinja i kadeta Hrvatske)državnim natjecanjima u 

organizaciji Hrvatskog šahovskog saveza za vrijeme partije, igraču je zabranjeno imati 

u mjestu igre mobitel i/ili druga elektronska sredstva komunikacije. Ako je očito da je 

igrač donio takav uređaj u mjesto igre, izgubit će partiju. Protivnik će dobiti partiju. 

Na svim ostalim natjecanjima u organizaciji Hrvatskog šahovskog saveza za vrijeme 

partije, igraču je zabranjeno u mjestu igre korištenje mobitela i/ili drugih elektronskih 

sredstva komunikacije. U slučaju da igrač koristi mobitel  i/ili druga elektronska 

sredstva komunikacije u mjestu igre ili mu zvoni mobitel u mjestu igre kažnjava se 

gubitkom partije. Protivnik će dobiti partiju.   



Izvršni odbor je donio odluku i kako se više ne primjenjuje Pravilo da ako u turnirskoj 

dvorani igrač koji u tom kolu ne nastupa za svoju ekipu ili je završio svoju partiju 

posjeduje mobitel i/ili druga elektronska sredstva komunikacije,  i/ili mu zazvoni 

mobitel isti nema pravo nastupa za svoju ekipu u sljedećem kolu. Odluke se 

primjenjuju s danom 23.04., a za sva natjecanja koja su započela ranije i još su u tijeku 

vrijede pravila kako su definirana i usvojena Pravilnikom pojedinog natjecanja. 

 

13. Izvršni odbor je potvrdio dolazak predsjednika ECU-a, Zuraba Azmaiparashvilija, te 

njegovog savjetnika, Ivana Sokolova, koji će posjetiti Hrvatski šahovski savez u 

vremenu od 24. do 26. svibnja. IO odobrava troškove za primanje uvaženih gostiju i 

smatra da je to sjajna prilika da se HŠS kandidira za dobivanje jednog natjecanja iz 

ECU kalendara u 2019. godini te daje nalog glavnom tajniku da uz delegata u FIDE i 

ECU, pripremi kandidaturu za Europsko ekipno veteransko prvenstvo 2019. 

 

14. Izvršni odbor smatra da postoji osnovana sumnja da je narušen ugled Hrvatskog 

šahovskog saveza od strane Milana Brigljevića, Zlatka Klarića i Siniše Režeka te 

temeljem članka 12., alineja 6., Stegovnika HŠS-a Izvršni odbor inicira postupak 

Stegovnoj komisiji HŠS-a radi utvrđivanja stegovne odgovornosti. 

 

15. Sljedeća sjednica je zakazana za Mali Lošinj, 12. svibanj 2017. 

 

  

Predsjednik 

Roland Tomašić 

 


