ZAPISNIK
1. korespondenčne seje Upravnega odbora ŠZS,
ki je potekala v času od 24.4. do 26.4.2019

1. Reprezentanci za nastop na mednarodnem pokalu Mitropa
Selektorja članskih reprezentanc sta pripravila predlog sestave ekip za nastop na pokalu Mitropa, ki bo
letos potekal v Radencih in sicer od 26.5. do 4.6.2019.

Reprezentanca članic:
1.
2.
3.
4.
5.

Laura Unuk
Lara Janželj
Zala Urh
Nuša Hercog
Larisa Kuhar

Obrazložitev selektorja ženske članske reprezentance:
Na Mitropa pokalu nastopamo v zadnjih letih praviloma v najboljši sestavi. Letošnji termin, pa ravno ne
odgovarja vsem potencialnim kandidatkam za reprezentanco. Jana Krivec je na službeni poti v tujini, Teja
Vidic ima študijske obveznosti na fakulteti, medtem ko sta Ivana Hreščak in Monika Rozman odsotni zaradi
mature. Prav tako bo najverjetneje kakšno kolo odsotna tudi Laura Unuk zaradi izpitov na fakulteti.
Smiselno se zdi dati priložnost nastopa aktivnim mladim igralkam.

Reprezentanca članov:
1.
2.
3.
4.

Matej Šebenik
Boris Markoja
Žan Tomazini
Jan Šubelj

Obrazložitev selektorja članske reprezentance:
V zadnjih letih nastopamo na srednjeevropskem pokalu Mitropa z mlajšimi igralci. Ker je letošnje
tekmovanje v Sloveniji, je večji interes, da igramo z nekaterimi najboljšimi na čelu z Luko Leničem. Žal je
prišlo do več odpovedi, tako da bodo ob velemojstru Mateju Šebeniku igrali mlajši. Med njimi bi izpostavil
mladega Jana Šublja, ki je v svoji kategoriji (u16) po ratingu med prvo trideseterico na svetu. V ekipi sta
tudi mednarodna mojstra Boris Markoja, udeleženec lanske olimpijade v Gruziji in Žan Tomazini. Zaradi
mature ne bo nastopil državni prvak do 20 let Vid Dobrovoljc. Peti igralec (oz. rezerva) bo določen kasneje.
Nastop reprezentance na Mitropa pokalu sodi v sklop priprav na velika mednarodna tekmovanja. Za
najboljše mlajše šahiste je poseben motiv in priložnost ekipno EP 2021 v Sloveniji, kjer lahko tekmujemo
z dvema ekipama. V zvezi s tem je bila sprejeta tudi usmeritev UO ŠZS (15. seja 5.3.2019).

1K.1.sklep: UO je potrdil oba predloga reprezentanc za nastop na Mitropa pokalu.

2. Dogovor o sodelovanju med ŠZS in organizatorjem evropskih članskih prvenstev
2020 in 2021
Skladno s sklepom 1R.7.5.3. iz 1. redne seje UO je bil pripravljen dogovor o sodelovanju oz. ureditvi
medsebojnih odnosov organizatorja EP 2020/2021 in ŠZS.
Člani UO so se seznanili z dogovorom v katerem so zapisane uvodne ugotovitve, obveznosti obeh strank
in končne določbe.

1K.2. sklep: UO je potrdil sklenitev predlaganega dogovora o sodelovanju pri izvedbi
EP 2020 in 2021 med ŠZS, ŽŠK Maribor in EŠA.

Glasovanje je bilo zaključeno v petek, 26.4.2019 ob 12.00.
ZA:
-

dr. Milan Brglez
Mirko Bandelj
Marko Coklin
Darja Kapš
Dušan Mes
Gojko Musič
Adrijan Rožič
Jure Škoberne
Božo Štucl
dr. Boris Žitnik

NI GLASOVAL:
-

Borut Simonič

Korespondenčna seja je bila sklepčna in oba sklepa sta bila sprejeta.

Zapisala:
Nina Rob, sekretarka ŠZS

