ZAPISNIK
5. korespondenčne seje Upravnega odbora ŠZS,
ki je potekala v času od 12. 12. do 16. 12. 2019

1. ŠZS je prejela ponudbo o izvedbi državnega prvenstva članic za leto 2020 v sklopu
Festivala Bled OPEN in sicer pod organizacijo Evropske šahovske akademije (EŠA), ki
predlaga, da bi prvenstvo izvedli po odprtem sistemu med 29. marcem in 5. aprilom v
hotelu Toplice na Bledu. Organizator ponuja nagradni sklad v višini 3.000 EUR (1.000,
700, 500, 300, 200 + najboljša veteranka, U20 in U16 po 100) in praktične nagrade ter
zagotavlja prenos partij.
5K.1.: UO je potrdil Evropsko šahovsko akademijo za izvajalko državnega prvenstva za članice
2020 po odprtem sistemu. Prvenstvo bo izvedeno med 29. 3. in 5. 4. na Bledu.

2. ŽŠK Maribor je odstopil od organizacije tekmovanj, ki jim jih je dodelila Tekmovalna
komisija ŠZS na podlagi prejete kandidature. Gre za naslednja tekmovanja:
•
•
•
•

Posamično državno prvenstvo osnovnih šol 2019/2020
Ekipno državno prvenstvo osnovnih šol 2019/2020
Posamično državno prvenstvo srednjih šol 2019/2020
Ekipno državno prvenstvo srednjih šol 2019/2020

Upravni odbor se je seznanil s kandidaturo za organizacijo istih tekmovanj, ki jo je pripravilo
Društvo šahovskih mentorjev Celje (DŠM Celje).
5K.2.: Organizacija posamičnega DP osnovnih šol in srednjih šol ter ekipnega DP osnovnih šol
in srednjih šol 2019/2020 se dodeli DŠM Celje.

3. Šahovsko društvo Ptuj je pripravilo ponudbo za izvedbo Državnega prvenstva za člane in
članice v pospešenem in hitropoteznem šahu za leto 2020. UO se je seznanil s ponudbo
in sprejel naslednje:
5K.3.: Organizacija Državnega prvenstva za člane in članice v pospešenem in hitropoteznem
šahu za leto 2020 se dodeli ŠD Ptuj.

Glasovanje je bilo zaključeno v ponedeljek, 16. 12. 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 sklepi so bili enoglasno sprejeti.

Zapisala:
Nina Rob, sekretarka ŠZS

