ZAKLJUČCI I ODLUKE 3. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
HRVATSKOG ŠAHOVSKOG SAVEZA
koja je održana u Malom Lošinju 12.05.2017., za vrijeme 26.Međunarodnog festivala HŠS-a,
u Hotelu Aurora, Sunčana uvala 4 s početkom u 20,00 sati.
Prisutni: Roland Tomašić - predsjednik, Ivica Brkić - potpredsjednik, Branimir
Jukić, Nenad Vlašić, Željko Mitrović,
Nedostaju: Nenad Škare, Vladimir Cvetnić, Ivan Mandekić, Mario Zovko
Ostali prisutni: Alojzije Janković – glavni tajnik, Božo Mišković - povjerenik za
kup i festivalsko natjecanje na državnoj razini i Denis Rosandić - povjerenik ekipnih i
pojedinačnih državnih natjecanja

1. Izvršni odbor s obzirom na slab odaziv u prijašnjim godinama, traži od Komisije za
ženski šah da u konzultaciji s klubovima predloži sustav ekipnih natjecanja koji bi
doveo do povećanja broja klubova koji sudjeluju na ekipnim natjecanjima.
2. Zadužuje se glavni tajnik za pripremu natječaja za izbornika muške i ženske
reprezentacije s obzirom da izborniku muške reprezentacije Goranu Dizdaru
13.07.2017. istječe mandat, a izbornika ženske reprezentacije trenutačno nemamo.

3. Izvršni odbor ovlašćuje glavnog tajnika da poduzme sve pravne radnje kako bi se
prekinulo lažno prikazivanje stranice www.crochess.com kao službene stranice
Hrvatskog šahovskog saveza te osigurao prijenos arhiva HŠS-a s te stranice na
službenu stranicu http://hrvatski-sahovski-savez.hr. Također potrebno je prikupiti
ponude za izradu i administriranje nove stranice jer trenutačna stranica ne odgovara
potrebama HŠS-a.
4. Donosi se odluka da se organizira Prvenstvo Hrvatske u ubrzanom šahu u
kategorijama U8, U10, U12 i U14

5. Odobrava se nastup Marku Filipoviću na SP-a u problemskom šahu te Zvonimiru
Hernitzu odlazak na Kongres problemskih šahista
6. Izvršni odbor zadužuje Natjecateljsku komisiju da proba do 9 mjeseca pripremiti sve
pravilnike koji bi uredili natjecanja u ingerenciji HŠS-a.

7. Usvaja se na prijedlog Hrvatske udruge šahovskih sudaca procedura za rejtingiranje
natjecanja na području Republike Hrvatske za FIDE i nacionalnu listu.
8. Izvršni odbor prosljeđuje Stegovnoj komisiji prijavu protiv Milana Brigljevića, Zlatka
Klarića i Siniše Režeka.

Predsjednik
Roland Tomašić

