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ZAPISNIK 

sastavljen dana 27.02. 2023. godine povodom skupštine Hrvatskog kluba dopisnih šahista (HKDŠ) 
održane elektroničkim putem u razdoblju od 12.02. do 26.02. 2023. godine.  
 
Na temelju članka 26. Statuta predsjednik Kluba sazvao je Skupštinu Hrvatskog kluba dopisnih šahista 

sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda: 

1. Izvješće predsjednika o radu HKDŠ u proteklom razdoblju 

2. Izvješće izbornika 

3. Izvješće Nadzornog odbora 

4. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2022. godinu 

5. Plan rada za 2023. godinu 

6. Financijski plan za 2023. godinu 

7. Razno 

Skupština se održava elektroničkim putem. 
Od dana objave ovog dnevnog reda pa do završetka rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda 
mora proći najmanje 15 dana. 
Odluke se donose elektroničkim glasovanjem po svakoj točki dnevnog reda. 
Smatra se da je odluka donesena ako je za istu glasovala većina članova koji su pristupili glasovanju u 
odnosu na one koji su glasovali protiv. 
 
Prijedlog dnevnog reda i materijali o kojima će se raspravljati na skupštini javno su objavljeni u glasilu 
HKDŠ-a na mrežnim stranicama www.hrklubds.com dana 11. veljače 2023. godine, a istog dana svi 
članovi s popisa članstva obaviješteni su elektroničkom poštom o terminu i načinu održavanja 
skupštine.  
Posljednji dan za raspravu i glasovanje bio je 26. 02. 2023. godine.  

Nije bilo prijedloga za izmjenama i dopunama ovako predloženog dnevnog reda. 
 
Članovi koji su pristupili glasovanju (ukupno12, abecednim redom): 
 
Bajt Dražen, Barbarić Vuk-Tadija, Dorić Nenad, Hržina Boris,  Ivec Ivan, Komar Miroslav, Kostanjšek 
Zorko, Latas Perica, Ljubičić Ante, Ljubičić Leonardo, Tešić Zdravko i Vujnović Ratko. 
 
 
 
 

Točka 1.  Izvješće predsjednika o radu HKDŠ u proteklom razdoblju 

 
Uvodne napomene 
 
Sukladno statutu i poslovniku predsjednik je podnio skupštini izvješće o radu Kluba u proteklom 
razdoblju. Tekst izvješća dostavljen je članovima elektronskom poštom sa materijalima za skupštinu.  
 
Nakon prebrojavanja pristiglih elektroničkih glasova utvrđuje se da je za prihvaćanje Izvješća 
glasovalo ukupno 12 članova. 
Utvrđuje se da je Izvješće prihvaćeno jednoglasnom odlukom članova koji su pristupili glasovanju.  
 

http://www.hrklubds.com/
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Točka 2.  Izvješće izbornika 

Uvodne napomene 
Tekst izvješća dostavljen je članovima elektronskom poštom sa materijalima za skupštinu.  
 
Nakon prebrojavanja pristiglih elektroničkih glasova utvrđuje se da je za prihvaćanje Izvješća 
glasovalo ukupno 12 članova. 
Utvrđuje se da je Izvješće  prihvaćen jednoglasnom odlukom članova koji su pristupili glasovanju.  
 
 

Točka 3.  Izvješće Nadzornog odbora 

Uvodne napomene 
Tekst izvješća javno je objavljen na mrežnim stranicama HKDŠ www.hrklubds.com dana 11.02.2023. 
 
Nakon prebrojavanja pristiglih elektroničkih glasova utvrđuje se da je za prihvaćanje Izvješća 
glasovalo ukupno 12 članova. 
Utvrđuje se da je Izvješće prihvaćeno jednoglasnom odlukom članova koji su pristupili glasovanju.  
 
 

Točka 4.  Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2022. godinu 

Uvodne napomene 
Tekst izvješća dostavljen je članovima elektronskom poštom sa materijalima za skupštinu.  

 
Nakon prebrojavanja pristiglih elektroničkih glasova utvrđuje se da je za prihvaćanje Izvješća 
glasovalo ukupno 12 članova 
Utvrđuje se da je Izvješće prihvaćeno jednoglasnom odlukom članova koji su pristupili glasovanju.  
 

Točka 5.  Plan rada za 2023. godinu 

Uvodne napomene 
Tekst Plana dostavljen je članovima elektronskom poštom sa materijalima za skupštinu.  

 
Nakon prebrojavanja pristiglih elektroničkih glasova utvrđuje se da je za prihvaćanje Plana glasovalo 
ukupno 12 članova. 
Utvrđuje se da je Plan prihvaćen jednoglasnom odlukom članova koji su pristupili glasovanju.  

 
Točka 6.  Financijski plan za 2023. godinu 

Uvodne napomene 
Tekst Plana dostavljen je članovima elektronskom poštom sa materijalima za skupštinu.  
 
Nakon prebrojavanja pristiglih elektroničkih glasova utvrđuje se da je za prihvaćanje Plana glasovalo 
ukupno 12 članova. 
Utvrđuje se da je Plan prihvaćen jednoglasnom odlukom članova koji su pristupili glasovanju. 
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 Točka 7. Razno 

U nastavku slijede rasprava, pristigla zapažanja, prijedlozi i primjedbe članstva (kronološkim redom): 
 

Leonardo Ljubičić (14. veljače) :  
Zahvaljujem predsjedniku na lijepim riječima, i svima koji su sudjelovali na organizaciji memorijalnog 
turnira pok. Z. Krečaku. Svaka čast i sve najbolje! 
Pogledao sam sve dokumente i nemam primjedbi, glasam po svim točkama „za“ 
 
Miroslav Komar (15. veljače): 
Proučio sam dostavljene materijale i evo mojih zaključaka i prijedloga: 
 
- Što se tiče Financijskog plana za 2023., kristalno je jasan. Ja sam i dalje mišljenja da bi se mogla 
razmotriti mogućnost neke makar i simbolične članarine (i/ili donacije članova, kao i ostalih 
podupiratelja), ali mi je jasno da se prije svega moramo boriti za povećanje broja članova. U tom 
smislu predlažem da se, kad imamo priliku, obiđu turniri po lijepoj našoj i da se na vidljivo mjesto 
stavlja poziv novim članovima, s podacima o kontaktu. Usmeni kontakti, e-mailovi i sl. su druga 
varijanta. Isto bi trebalo, ako već nije, ići i preko Šahovskog glasnika. Čelništvo kluba je sigurno 
svjesno toga, ali bih podsjetio da smo za Memorijal najavili plaketu za pobjednika i medalje za tri 
prvoplasirana (igra se još 12 partija), što predstavlja trošak ako te nagrade već nemamo. 
 
- Izvješće predsjednika o radu KDŠ-a u 2022. godini je vrlo jasno i sažeto. Pridružujem se zahvali 
Leonardu Ljubičiću i dajem glas za usvajanje Izvješća. 
 
- Izvješće izbornika je ugodno pročitati, jer je vidljivo koliko smo aktivni, iako nas nema mnogo. Samo 
bih dodao osobnu opasku kako je danas teško dobiti partiju u dopisnom šahu i svi ovi rezultati su 
vrijedni jer iza svake te polovice boda (a kamo li cijelog boda!) stoji puno truda, znanja i volje, a o 
ljubavi preka šahu da i ne govorim. Dajem glas za usvajanje Izvješća. 
 
- Što se Plana rada HKDŠ za 2023. godinu tiče, dotakao bih se samo treće točke - 
unaprijeđivanja sustava domaćih natjecanja. Memorijal je međunarodni turnir, ali organiziran od 
naše strane i možemo ga smatrati na neki način i domaćim i međunarodnim natjecanjem. Sigurno da 
je to veliko postignuće. .Predlažem da polako počnemo planirati 2. memorijal, a što se tiče ostalih 
domaćih natjecanja, svojevremeno sam konzultirao predsjednika, ali smo se složili da nije bio idealni 
trenutak. Kako nas je malo, predložit ću da raspravimo mogućnost ponovnog pokretanja "čistih" 
domaćih natjecanja, ali bih molio da se o istome izjasne ne samo čelnici kluba, već i članovi. Ja sam 
spreman uložiti trud, ali bitno nam je znati raspoloženje članstva za nastup i u domaćim, a ne samo 
međunarodnim natjecanjima. Imate moj glas za Plan. 
 
- O Nalazu i mišljenju Nadzornog odbora se nema što puno komentirati, budući da je jasno pozitivno. 
 
Vuk – Tadija Barbarić (15. veljače): 
Glasujem "za" po svim točkama. Što se tiče pokretanja "čistih" domaćih natjecanja, uvijek sam 
spreman nastupati na Prvenstvu Hrvatske. 
 
Zorko Kostanjšek  (15. veljače) : 
Nemam nikakvih primjedbi na predložene materijale i prihvaćam sva izvješća. 
Slobodan sam pohvaliti našeg vrijednog predsjednika g.Zdravka Tešića . Zajednički problem je već 
spomenuo g.Komar-sve je teže dobiti partiju,sve je teže pronaći potez koji još nije odigran,a to 
ukazuje da interes za dopisni šah vjerojatno neće rasti. 
Imam i jedan mali osobni problem.Naime,pred više od 2 godine pobijedio sam na polufinalu 
Svjetskog veteranskog kupa i zaradio 100 EUR koji mi nikada nisu plaćeni.Nedavno sam pobijedio i na 
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kvalifikacijama u Svjetskom veteranskom kupu i pripada mi nagrada od 40 EUR .Pitali su me iz 
ICCF_a želim li igrati na polufinalu što sam prihvatio,ali nagradu nitko ne spominje.Dakle,ICCF mi 
duguje 140 EUR.Može li se to kako naplatiti(naravno,ne mislim na tužbu sudu).Ako HKDŠ to može 
naplatiti u svoju korist ja ovlašćujem predsjednika da poduzme korake u tom smislu,a mi ćemo se već 
nekako raskusurati. 
Nadam se da Vas nisam suviše zamorio ovim,ali taj problem bi se mogao pojaviti i drugima. 
 
Ratko Vujnović ( 16. veljače): 
Čestitke predsjedniku, hvala svima koji su se zaista potrudili oko rada naše male organizacije. 
 Iako smo mali, rekao bih da su rezultati koje postižemo više nego odlični. 
 Slažem se sa izvještajima, koncizni su i podržavam ih. 
 Volio bih kada bi bilo više turnira, ali to je povezano s jednim prijedlogom koji sam već prenio g. 
Ivecu, i u čemu možda leži i problem male zainteresiranosti ljudi za dopisni šah. 
 Danas, što ste i sami primijetili, većina partija završava remijem i na to ne možemo utjecati. Ali ono 
što bi dalo dinamiku natjecanju je smanjivanje vremena trajanja partije. 
 G. Tešić me dugo pozivao da se pridružim igranju  dopisnog šaha, i pomisao na to da partije traju 
godinu i više me jako odbijala. Nemam problema sa korištenjem programa, računam da mi to samo 
pomaže da usavršim igru za regularni šah, ali trajanje partije me odbijalo. 
Kada sam počeo, jako mi se dopalo, ali samo na njegovo nagovaranje i naše dugogodišnje igranje 
regularnog šaha u našem malom klubu dok je još postojao, pristao sam pokušati, i nije mi žao. 
 Kada bi ritam bio brži i limitiran na kraće vrijeme trajanja partije, možda bi se veći broj ljudi 
zainteresirao za dopisni šah. I naravno, više partija bi u tom slučaju završilo nečijom pobjedom, kao i 
u brzopoteznom šahu . 
 Vjerujem da ste se svi vi koji dulje igrali susretali s tim problemom, imao sam partiju u kojoj je 
protivnik svaki put čekao da dođe do nekoliko sati od isteka limita i onda slao potez, imao sam slučaj 
protivnika koji je odigrao 141 potez u partiji koja je bila remi nakon 30 poteza. 
 Velika većina igrača s kojima sam igrao (držim se one Gligorićeve, igram protiv figura, nikada protiv 
ljudi) su bili fer i korektni, ali ovo su bili ekstremni primjeri, na žalost pokriveni pravilima ICCF-a. 
Mislim da neka od tih pravila su imala svoje opravdanje u začecima dopisnog šaha preko servera, ali 
sada stvarno taj ritam može biti kraći. 

 Postoji li mogućnost organiziranja nekog našeg probnog turnira ili možda prijateljskog meča gdje 
bismo definirali kraće vrijeme odigravanja partije? 

 Ne znam slažu li se ostali sa mnom, ali meni je to bio najveći problem da bih uopće počeo igrati. 
 
Nenad Dorić (19. veljače): 
Kao i svi koji su se dosad izjasnili ni ja nemam nikakvih primjedbi na predložene materijale i 
prihvaćam sva izvješća. 
Koristim priliku još jednom zahvaliti se svima koji uzimaju učešće u natjecanjima naših izabranih 
ekipa. 
 
Boris Hržina (19. veljače ): 
Po svim točkama dnevnog reda glasam "ZA" prihvaćanje istih. 
 
Ante Ljubičić  (19. veljače): 
Čestitam  Tešiću koji je oživio HKDŠ uz podršku odličnih suradnika. 
Podržavam izvještaje! 
 
Dražen Bajt (20. veljače): 
Zdravko, slažem se sa svim točkama.Ti si to baš dobro obrazložio. 
 
Perica Latas (20. veljače): 
Prihvaćam sva izvješća. 
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Miroslav Komar (21. veljače): 
Evo javljam se još jednom za riječ. Gospodin Vujnović je izrazio interes za više turnira. Pretpostavljam 
da je mislio prije svega na domaća natjecanja. Da, osobno ću (kao povjerenik za domaća natjecanja), 
podržati pokretanje domaćeg natjecanja, ali molim da se jave i ostali zainteresirani koji bi se priključili 
takvom natjecanju ili natjecanjima. Ideja o bržem tempu takvog natjecanja je također zanimljiva. 
 
Ivan Ivec (23. veljače): 
Prihvaćam sva izvješća i planove. 
Također sam spreman sudjelovati u svim domaćim natjecanjima. 
 
 
Zdravko Tešić (26.veljače) : 
Naravno da i ja osobno podržavam sve točke i glasujem „ZA“. 
Zahvaljujem  svim članovima koji su iskoristili svoja članska prava i aktivno sudjelovali u radu ove 
redovne skupštine. Evidentno je da smo uspostavili kontinuitet u radu i trebamo samo tako nastaviti. 
Činjenica je da se dopisni šah nalazi u svojevrsnoj krizi poglavito zbog poplave remija uzrokovanih 
korištenjem moćnih softvera pri analizama partija. No i krovna organizacija ICCF svjesna je tih 
trendova pa u ovoj godini pripremaju  implementaciju novog sustava izračuna rejtinga i slične 
inovacije. Zato vas pozivam na strpljenje da vidimo što i kako će se to dalje razvijati. U svakom slučaju  
pred nama su novi izazovi i natjecanja, posebo ona ekipna, natjecateljska i prijateljska. 
Iz sadržaja vaših prijedloga i zapažanja mogli bi se izlučiti slijedeći zaključci: 
 
-u ovoj godini trebali bi organizirati nacionalno prvenstvo „zatvorenog“ tipa jer za to očigledno 
postoji interes. Zato vas pozivam da se u što kraćem roku sa svojim prijavama javite povjereniku za 
domaća natjecanja Miroslavu Komaru. Bilo bi sjajno kada bi se to natjecanje održalo uz sudjelovanje 
najmanje 10-ak igrača, što nije neizvedivo budući imamo niz igrača koji imaju vrlo sličan rejting. Isto 
tako trebalo bi razmotriti i prijedloge da se primjeni ubrzani tempo, koliko to uvjeti dozvoljavaju. 
-nastaviti sa organizacijom međunarodnih prijateljskih mečeva kojima se postiže masovnije 
sudjelovanje članstva, bez obzira na titule i rejting. 
-pitanje članarine nije bilo temom dnevnog reda ove skupštine pa je i dalje na snazi naša ranija 
odluka o privremenoj obustavi obveze plaćanja iste.  Međutim, to ne priječi članove i simpatizere da 
po svojem slobodnom nahođenju pomažu radu kluba dobrovoljnim novčanim i/ili drugim prilozima.  
-što se Zorkovog prijedloga tiče pozivam našeg povjerenika Iveca da u ime HKDŠ kontaktira nadležne 
kod ICCF-a u vezi iznesene problematike (ne)isplate obećanih nagrada. 
 
Ovaj zapisnik ima se javno objaviti na mrežnim stranicama www.hrklubds.com , kako to nalažu Statut 
i Poslovnik.  
 
Dovršeno.  
 
 

http://www.hrklubds.com/

