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PROGRAM RADA ZA 2023. GODINU 
 
Programska 2023. godina će biti obilježena oživljavanjem aktivnosti kluba koje su bile u 
zastoju protekle dvije godine na što su utjecale i mjere vezane uz epidemiju korone. Isto tako 
će se provoditi aktivnosti usmjerene na jačanje kluba i povećanje broja članstva. 
 
Od konkretnih aktivnosti ovim programom predviđaju se slijedeće: 
 

1. Prvenstvo Kluba -  odigravat će se u razdoblju siječanj-ožujak. Predviđa se 
sudjelovanje 10 do 15 igrača, a angažirati će se i licencirani sudac. 

2. Pet igrača kluba će sudjelovati na Pojedinačnom šahovsko prvenstvo slijepih 
Hrvatske koje će se vjerojatno održavati u ERKS Premantura u lipnju 2023.  

3. Dvije ekipe ŠKS „Polet“a će sudjelovati na Ekipoom šahovskom državnom 
prvenstvu slijepih. 

4. ŠKS „Polet“ će u programskoj godini organizirati 42. Memorijalni turnir 
„Vladimir Mirković“,  i to u mjesecu studenom. Planira se sudjelovanje cca 25 igrača 
iz Hrvatske i inozemstva. 

5. Ekipa Poleta će sudjelovati u liga natjecanju u Petoj šahovskoj ligi Centar, za što 
će se u okviru Šahovskog Saveza Hrvatske registrirati 10 igrača kluba. Odigrati 
će se 9 kola sa po šest igrača u ekipi. 

6. Dva puta tjedno (utorak i četvrtak) tijekom godine u Klubu će se održavati stručno 
podučavanje igrača kluba u šahovskom umijeću, za što će se nastojati osigurati 
instruktore na odgovarajućem nivou zavisno od potreba igrača korisnika. U istim 
terminima će igrači moći trenirati kroz međusobne šahovske susrete. 

7. Članovi Kluba sudjelovat će na  domaćim i međunarodnim turnirima kako onih 
namijenjenih slijepim šahistima tako i drugih open turnira za koji iskažu interes i koji 
se ocijene kao odgovarajući za razvoj i održavanje forme igrača kluba. 

8. U svrhu transparentnosti rada kluba i promoviranja njegovih aktivnosti ponovo će se 
aktivirati WEB stranica odnosno otvoriti nova ukoliko za to bude nužnost. Stranica će 
se održavati ažurnom. 

9. Za osiguranje potrebnih financijskih i drugih sredstava koristiti će se sredstva po 
natječajima za financiranje projekata kao i sredstva Zagrebačkog paraolimpinskog 
sportskog saveza i drugih donatora. 

10. Provoditi će se razne povremene ili permanentne aktivnosti u svrhu promidžbi šaha 
među slijepima, osobito među učenicima i studentima s krajnjim ciljem popularizacije 
šahovske igre među slijepima te učlanjivanja novih šahista u klub 
 
Ovaj Program rada je usvojila Skupština ŠKS „POLET“ na svojoj sjednici održanoj 
15. prosinca 2022. godine. 


