
ŠAHOVSKI KLUB SLIJEPIH „POLET“ 

 

PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU 

 

U 2016. godini ŠKS „Polet“ obilježit će 60 godina neprekinutog i uspješnog rada. Stoga 

se planira širi krug aktivnosti od uobičajenih pa i znatno veća financijska sredstva.  

U 2016. planiraju se sljedeće aktivnosti: 

 

1. Prvenstvo Kluba; odigravat će se u razdoblju siječanj-ožujak. Predviđa se sudjelovanje 

   10 do 15 igrača. Angažirati će se licencirani sudac. 

2. Šahovski turnir osoba s invaliditetom Grada Zagreba i Zagrebačke županije; turnir, uz 

sudjelovanje do 30 igrača, u prostorijama Udruge slijepih Zagreb u mjesecu svibnju, (iz 

objektivnih razloga održavanje turnira prebačeno je za 9. I 10. Rujna), organizator: ŠKS 

„Polet“, 

3. Na pojedinačno šahovsko prvenstvo slijepih Hrvatske u lipnju uputiti 4 igrača s dva 

pratitelja.  

4. Međunarodni ekipni šahovski turnir, uz sudjelovanje šest ekipa, kao središnja 

manifestacija obilježavanja 60-godišnjeg jubileja, koncem kolovoza bit će održan u 

Hostelu ERKS Premantura. Sudionici: dvije ekipe „Poleta“, reprezefntacije slijepih šahista 

Austrije, Crne Gore i Slovenije te ekipa“Narzan“ iz Rusije. 

5. Na ekipnom šahovskom državnom prvenstvu slijepih Hrvatske u rujnu sudjelovat će 

Poletova ekipa od 4 člana i dva pratitelja.    

6. Klub će i u 2016. organizirati, 37. po redu Memorijalni turnir „Vladimir Mirković“, a što će 

ujedno bitii 24. prvenstvo slijepih Hrvatske u ubrzanom šahu. 

7. U tijeku godine Poletova ekipa će u okviru redovne V. šahovske lige Centar, koja se 

održava u organizaciji Hrvatskog šahovskog saveza, odigrati 9 kola. Mečevi se igraju na šest 

ploča. 

8. Dva puta tjedno će se tijekom cijele godine u Klubu održavati stručno podučavanje  

    igrača kluba u šahovskoj teoriji. 

    9. Članovi Kluba sudjelovat će na  domaćim i međunarodnim turnirima kao što su: 

Zagreb-open i drugi turniri u Gradu Zagrebu, Memorijal „Anđelko Raukar“  u Rijeci i 

Memorijal „Matija Mihoković“ u Sisku, turnir u Bolzanu itd. 

10. Kroz projekte provoditi edukaciju mladih slijepih osoba i slijepih žena za igranje šaha. 

11. Budući da je 2016.g. za „Polet“ jubilarna, veća pozornost poklonit će se promidžbi šaha 

među slijepima, osobito među učenicima i studentima s krajnjim ciljem podmlađivanja Kluba. 

 

 

      

      

 

 

 

  

 


