ZAPISNIK
8. korespondenčne seje Upravnega odbora ŠZS,
ki je potekala v času od 20. do 23. marca 2020

1. Prestavitev datuma Evropskega posamičnega članskega prvenstva 2020
Zaradi pandemije in izrednih okoliščin nas je Evropska šahovska zveza (ECU) pozvala k prestavitvi
datuma Evropskega posamičnega članskega prvenstva, katerega izvedba je bila predvidena od 17. do
30. maja 2020 v Podčetrtku. Z Evropsko šahovsko zvezo, Termami Olimia, občino Podčetrtek (od
katere najemamo športno dvorano za izvedbo) ter mednarodnim koledarjem tekmovanj smo uskladili
nov datum: 8. – 21. december 2020. Ostali pogoji ostanejo nespremenjeni.
8.K.1. sklep: Evropsko posamično člansko prvenstvo 2020 se prestavi na 8. - 21. december 2020.

2. Izvedba občnega zbora 2020
Zaradi državnih ukrepov v povezavi s korona virusom se prestavi termin občnega zbora, ki je bil
predviden za 28. 3. 2020.
8.K.2. sklep: Občni zbor se namesto 28. marca izvede 16. maja 2020.

3. Ljubljana Chess Festival in državna prvenstva
ŠK Ljubljana je zaradi ukrepov in posledic korona virusa odpovedal organizacijo Ljubljana Chess
Festival. S tem so odpovedana tudi naslednja prvenstva, ki bi bila izvedena v sklopu Ljubljana Chess
Festivala: DP članov, DP članic, Absolutno mladinsko DP in Veteransko DP.
Prav se odpovejo oz. prestavijo pokal ŠZS in šolska državna prvenstva, ki so predvidena za mesec
april.
8.K.3. sklep: UO se je seznanil z odpovedjo Ljubljana Chess Festivala in s tem državnih prvenstev
(člansko, članic, absolutno mladinsko in veteransko) ter z odpovedjo pokala ŠZS in šolskih državnih
prvenstev.

8.K.4. sklep: UO zadolžuje Tekmovalno komisijo, da pripravi nove predloge terminov vseh
odpovedanih prvenstev (DP članov, DP članic, Absolutno mladinsko DP, Veteransko DP, pokal ŠZS,
Ekipno DP SŠ F/D 19, Ekipno DP OŠ F/D 15, Posamično DP OŠ F/D 9, Ekipno DP OŠ F/D 12).

Glasovanje je bilo zaključeno v ponedeljek, 23. 3. 2020.
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Korespondenčna seja je bila sklepčna in vsi predlagani sklepi so bili sprejeti.
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