
PLAN RADA ŠAHOVSKOG KLUBA DUBROVNIK ZA 2023. 

UVODNA NAPOMENA 

Plan rada Kluba za 2023. dijeli se na upravljački /funkcionalni/ dio, što je zadaća upravljačkih tijela Kluba 

/predsjednik, Upravni odbor/ i na natjecateljski dio. Što se tiče upravljačkog dijela, sve zadaće odnose se ponajviše 

na potrebi ostvarenja, ustroja i funkcioniranja svih tijela Kluba sukladno Statutu Kluba, donošenja normativnih akata 

i odluka u svim važnijim aspektima djelovanja Kluba. Mora se naglasiti da su u trenutku usvajanja plana očite i 

brojne nepoznanice koje se odnose na 2023. godinu, a koje nisu ovisne o djelovanju kluba, tako da je riječ o okvirnom 

i sada sagledivom planu rada Kluba.  

UPRAVLJAČKI /FUNKCIONALNI/ DIO 

 Kontinuirano usklađivati operativne financijske politike s natjecateljskim planom; 

 Imenovati Organizacijski odbor s točnim zadacima svim članovima za 13. međunarodni šahovski turnir 

Dubrovnik Open 2023 – rok do kraja tekuće /2022./ godine. 

 Izvršiti registraciju igrača kod HŠS za 2023. što uključuje i dogovore s desetak igrača oko uvjeta obnove 

registracije za 2023. – krajnji rok 20. siječnja 

 Naplatiti članarinu svih članova kluba do kraja travnja 2023., a oni koji je ne plate – brisati ih iz Popisa 

članova Kluba 

 Razriješiti problem otvaranja i održavanja prostorija Kluba i na mrežnoj stranici Kluba obavijestiti članove 

Kluba o tome, što uključuje i donošenje Kućnog reda u prostorijama Kluba do kraja ožujka 

 Odrediti kapetane seniorske, juniorske, kadetske i ženske ekipe Kluba – rok do kraja veljače 

 Donijeti Pravilnike o članstvu Kluba, kao i Pravilnik o kriterijima i mjerilima nagrađivanja – do 

30.06.2023. 

 Odrediti administratora mrežne stranice Kluba do kraja veljače  

 Upoznati Dubrovački savez športova s novim vodstvom Kluba i srednjoročnom strategijom i ciljevima 

Kluba 

 Ostvariti suradnju i dati tehničku potporu šahovskim sekcijama u okviru Školskih športskih društava na 

području Grada Dubrovnika i zadužiti osobu koja će te poslove koordinirati, odnosno voditi. 

 Odrediti osobu koja će biti zadužena za odnose s javnošću /institucije, mediji…/ - rok kraj ožujka 

 Poduzeti sve potrebne radnje /financiranje, djelokrug rada i sl./ koje bi omogućile profesionalizaciju tajnika 

Kluba – rok tijekom cijele godine 

 Odrediti osobe i provesti sve radnje u vezi prijenosa dokumentacije, zastupanja kluba, datoteka kluba, 

dijela opreme kluba i sl. s dosadašnjeg predsjednika na novo vodstvo Kluba – rok do kraja ožujka. 

 Redovita godišnja skupština Šahovskog kluba Dubrovnik – tijekom studenoga 

NATJECATELJSKI DIO 

 

Ova Plan rada Šahovskog kluba Dubrovnik donesen je na sjednici Skupštine Kluba dana 12.12.2022. 

Redni Planirana Okvirni

broj stavka termin

I.

1.1. Hrvatska šahovska liga - seniori travanj - studeni 2023.

1.2. Hrvatska šahovska liga - seniorke početak studenog 2023.

1.3. 2. hrvatska šahovska liga - juniori travanj 2023.

1.4. 2. hrvatska šahovska liga - kadeti kolovoz - rujan 2023.

1.5. 2. hrvatska šahovska liga - kadetkinje listopad 2023.

1.6. Finale Kupa Republike Hrvatske u šahu svibanj 2023.
1.7. Pojedinačno prvenstvo Hrvatske - kadeti i kadetkinje lipanj 2023.

II.

2.1. Međunarodni šahovski turnir "Dubrovnik Open" 4. veljače 2023.

2.2. Kup Dubrovačko-neretvanske županije ožujak 2023.

2.3. Rejting turnir ožujak - travanj 2023.

2.4. Uskrsni brzopotezni turnir 17. travnja 2023.

2.5. Kadetsko prvenstvo Grada Dubrovnika svibanj 2023.

2.6. Brzopotezni turnir u povodu Dana državnosti RH 26. svibanj 2023.

2.7. Rejting turnir srpanj 2023.

2.8. Brzopotezni turnir u povodu Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i branitelja 4. kolovoza 2023.

2.9. Rejting turnir rujan 2023.

2.10. 61. pojedinačno seniorsko prvenstvo Grada Dubrovnika listopad 2023.

2.11. Memorijalni turnir "Za kruh,vodu i mlijeko" 17. studenoga 2023.

2.12. Božićni brzopotezni turnir 22. prosinac 2023.

2.13. Novogodišnji brzopotezni turnir 29. prosinac 2023.

OSTALA NATJECANJA

OBVEZNA NATJECANJA


