ZAPISNIK
2. korespondenčne seje Upravnega odbora ŠZS,
ki je potekala v času od 14.6. do 18.6.2019

1. Reprezentanci za nastop na Evropskem ekipnem članskem prvenstvu,
Batumi
Selektorja članskih reprezentanc sta pripravila predlog sestave ekip za nastop na Evropskem
ekipnem članskem prvenstvu, ki bo letos potekalo od 23.10. do 3.11.2019 v Gruziji, Batumi.
Predlog reprezentance članic:
1. Laura Unuk
2. Lara Janželj
3. Ivana Hreščak
4. Monika Rozman
5. Teja Vidic
Obrazložitev selektorja ženske članske reprezentance Aljoše Grosarja:
»Natančni vrstni red po deskah se lahko še spremeni. Reprezentanca je določena po moji
strokovni presoji, pri kateri sem upošteval, da so igralke v ekipi v psihofizičnem in športnem
pogledu v danem trenutku najbolje pripravljene. Upošteval sem tudi njihov karakter ter
uspešnost v predhodnih nastopih za reprezentanco. V reprezentanco nisem uvrstil nobene naše
"starejše" velemojstrice, zaradi njihove precejšnje športno- šahovske neaktivnosti. Monika
Rozman si je uvrstitev v ekipo priigrala kot državna prvakinja.«

Predlog reprezentance članov:
1.
2.
3.
4.
5.

Luka Lenič
Jure Škoberne
Matej Šebenik
Boris Markoja
Jan Šubelj

Obrazložitev selektorja članske reprezentance Matjaža Mikca:
»Poleg velemojstrov Leniča, Škoberneta in Šebenika predlagam za nastop na EP v Gruziji še dva
mlajša igralca, Markojo in Šublja. Boris Markoja je bil pred leti uspešen v mladinski konkurenci.
Dvakrat zapored (leta 2018 in 2019) je postal državni članski prvak. Nastopil je tudi na lanski
Šahovski olimpijadi v Batumiju. Jan Šubelj je trenutno naš najboljši mladinec. Njegovi rezultati so
v vzponu. Na nedavnem Mitropa pokalu v Radencih je bil najuspešnejši posameznik v mlajši
članski ekipi Slovenije.

Predlog članske reprezentance je v skladu z usmeritvijo o vključevanju najboljših mlajših igralcev
(25.2.2019 – selektor članske reprezentance, 5.3.2019 – UO ŠZS). Cilj je nastop na ekipnem EP
2021 in postopno dopolnjevanje sestave z novimi igralci. Žal na EP ne bo velemojstra Jureta
Boriška, ki je bil v preteklih letih steber ekipe. Upamo, da bo po letu premora nadaljeval šahovsko
kariero in nastope v naši izbrani vrsti.«
Sklep 2K.1.: UO je potrdil oba predloga reprezentanc za nastop na Evropskem ekipnem
članskem prvenstvu 2019.

2. Reprezentance za nastop na Evropskem ekipnem mladinskem prvenstvu,
Pardubice
Selektor mladinskih reprezentanc je pripravil predlog ekip za nastop Evropskem ekipnem
mladinskem prvenstvu U12 in U18:
A ekipa deklet U18
Zala Urh
Nuša Hercog
B ekipa deklet U18
Larisa Kuhar
Nika Kralj
Ekipa fantov U18
Jan Šubelj
David Stevanič
Domen Tisaj
Jan Marn
Ekipa fantov U12
Nejc Herega
Leon Škrbec
Andraž Gregorič
Rudi Olenik Čampa

Sklep 2K.2.: UO je potrdil predloge reprezentanc za nastop na Evropskem ekipnem
mladinskem prvenstvu 2019.

3. 44. seja skupščine OKS-ZŠZ
V torek, 18. junija 2019 bo v Celju potekala 44. seja skupščine OKS-ZŠZ. Predsednik ŠZS se zaradi
obveznosti seje ne bo mogel udeležiti, zato je za nadomestnega predstavnika bil predlagan
Matjaž Mikac, predsednik Strokovnega sveta ŠZS.
Sklep 2K.3.: UO je potrdil Matjaža Mikca za nadomestnega predstavnika ŠZS na 44. skupščini
OKS-ZŠZ.

Glasovanje je bilo zaključeno v torek, 18.6.2019 ob 12.00.
ZA:
-

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

Korespondenčna seja je bila sklepčna in vsi trije sklepi so bili enoglasno sprejeti.

Zapisala:
Nina Rob, sekretarka ŠZS

