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IZVJEŠTAJ O RADU KLUBA U 2011. GODINI 

 

Protekla 2011. godina bila je godina za naš klub povjesnih rezultata i postignuća, prepuna 
šahovskih aktivnosti u svakom pogledu i to više od bilo koje godine do sada. Na početku godine pri 
HŠS registrirano je ukupno 19 igračica i igrača, koji su tijekom godine odigrali ukupno 295 partija 
obračunatih za nacionalni rejting, što je rekoran broj za klub. Sve aktivnosti, rezultati i pojedinosti 
koje će biti navedene u izvještaju mogu se kronološki i detaljnije pronaći na internetskoj stranici 
http://sahuvz.bloger.hr/  što je službena internet stranica šahovskog saveza Varaždinske županije. 

REZULTATI SENIORA i JUNIORA 

Najbolji ekipni povjesni rezultat kluba ostvarili su seniori osvojivši drugo mjesto u 3. 
Hrvatskoj šahovskoj ligi! Prije dvije godine bili smo treći, a ove godine smo pokazali da to nije bilo 
slučajno. Za seniorsku ekipu igrali su Emerik, Josip, Maksim i Željko Matkun, Čavlek Marko i 
Živković Elvis, a svoj debi, u 5.kolu imala je Žagar Martina koja je u novijoj povijesti prva 
pripadnica ljepšeg spola koja je zaigrala u seniorskoj ekipi, na što smo svi ponosni. Ovaj uspjeh 
veliki je poticaj za daljnji predani rad članova kluba. Mali osvrt na seniorsku ekipu; nakon 
pomlađivanja seniorske ekipe prije četiri godine (u ekipu su ušli Elvis i Maksim) prvo smo ispali u 
četvrtu, najnižu hrvatsku ligu. Međutim to nam je samo pružilo priliku da se uigraju mladi igrači. Tu 
jednu sezonu 2008. godine smo u četvrtoj ligi pobjedili sve protivnike, osvojili prvo mjesto i vratili 
se u vrlo jaku treću ligu. Odmah po povratku prije dvije godine, od deset ekipa bili smo treći što je 
bilo veliko iznenađenje i za nas same. Prošle godine zauzeli smo sredinu tablice da bi ove godine 
ostvarili povjesni uspjeh kluba zauzevši drugo mjesto u trećoj hrvatskoj ekipnoj ligi. Vrlo aktivan 
višegodišnji rad u klubu, donio je ovaj rezultat koji nas sada motivira da tako nastavimo i daje nam 
vjeru da u skoroj budućnosti možemo i osvojiti treću ligu.   

Seniori su osim lige odigrali još 2 ekipna turnira oba na četiri ploče; Županijsko kup 
natjecanje (ožujak) i Ljetnu ligu Štrigova. U 'Kupu' smo bili 3. od 4 ekipe, a u 'Ljetnoj ligi' od 18. 
ekipa sa šireg područja bili smo jako dobri zauzevši visoko 4.mjesto. 

U protekloj godini nastavio se trend nastupa na pojedinačnim višednevnim turnirima širom 
Hrvatske. Tako su na 'Pozivnom turniru Štrigove' (7 kola) početkom godine nastupili Elvis i Željko, 
na 'Pula Openu' (9 kola) u lipnju nastupili su Miroslav Matkun, Elvis i Željko, a u rujnu u Humu na 
Sutli (9 kola) igrali su kao i prošle godine Elvis, Marko i Željko. Pri tome nisu ostvareni zapaženi 
rezultati ali dobitak u igranju službenih partija sa mnogo jačim igračima, nerijetko sa velemajstorima 
i međunarodnim majstorima je neizmjeran.  

Bilo je i puno nastupa i na jednodnevnim brzopoteznim turnirima; Maksim i Željko su u  
ožujku nastupili u G. Mihaljevcu, Josip je u travnju igrao u Ladanju, zatim Elvis, Josip i Željko u 

 



Novoj Vesi isto u travnju, pa Elvis i Željko u svibnju u Koprivnici, u kolovozu Željko u Petrinji te 
Elvis, Josip i Željko u Oroslavju, na humanitarnim turniru u Miklavcu u studenome bili su Elvis, 
Josip, Maksim i Željko, a na Božićnom turniru ovdje u Toplicama (u školi) nastupio je veći broj 
seniora i kadeta. Na navedenim pojedinačnim brzopoteznim turnirima nerijetko su naši igrači u toku 
turnira igrali na prvim pločama, a ovom prilikom treba izdvojiti dva rezultata. Željko je na turniru od 
7 kola po tempu 15 minuta u Novoj Vesi zauzeo 3. mjesto od 37 natjecatelja, a u Miklavcu na 
turniru od 9 kola po tempu 10 minuta Maksim je bio četvrti a Josip peti u konkurenciji od 56 
natjecatelja. 

Naš jedini junior Maksim koji je dvojno registriran i to za klub Gornji Mihaljevec u travnju 
je sa svojom ekipom prvi puta igrao 1. Hrvatsku juniorsku ligu, gdje je imao priliku igrati u 
konkurenciji najjačih hrvatskih juniora. Na tom natjecanu odigrao je 10 partija i osvojio 50% 
mogućih bodova. Maksim je i dalje naš najperspektivniji šahist, a to dokazuje i njegovo osvajanje I 
šahovske katergorije u prošloj godini. To je veliki uspjeh jer je već u juniorskoj dobi dosegao za 
sada najveću kategoriju u našem klubu koju još imaju 3 igrača. Stoga mu klub sada dodjeljuje 
simboličnu predmetnu nagradu. Bravo Maksim! 

Kod seniora se još pohvaljuju i dodjeljuje im se predmetna nagrada: 
- Marko Čavlek za osvajanje II šahovke kategorije, 
- Emerik Matkun za odličan nastup na prvoj ploči seniorske ekipe gdje je prema službenoj 

statistici treće hrvatske lige ostvario najbolji pojedinačni rejting rezultat i time odigrao 
ključnu ulogu u osvajanju drugog ekipnog mjesta u ligi, 

- Josip Matkun za ostvarivanje najvišeg nacionalnog rejtinga u povijesti kluba od 2045 
bodova, 

- Elvis Živković za pokazani entuzijazam i odigravanje za klub rekordnih 40 službenih 
partija u 2011. godini. 

 
REZULTATI KADETI 

Kadeti su kroz godinu nastupili na 3 ekipna natjecanja. U veljači je u Novom Marofu 
odigrano županijsko ekipno školsko prvenstvo za šk.god. 2010/11. Četveročlana ekipa djevojčica u 
sastavu Danijela Mičuda, Vida Žagar, Marina Čukelj i Vukalović Ana ponovno je, četvrti put za 
redom pobjedila na županijskom natjecanju. Na međužupanijskom natjecanju u blizini Virovitice 
zauzele su dobro 3. mjesto od 4 ekipe. Nakon nekoliko godina pauze ponovno smo na županijskom 
školskom natjecanju nastupili i sa ekipom dječaka. Mlađahna ekipa u sastavu Domagoj Hostnjak, 
Ivan Mičuda, Anđelko i Andrija Potrebica, Borna Matkun, Hrvoje Hostnjak i Sven Posavec, na 4 
ploče sa 3 rezerve, u svom premijernom nastupu ostvarila je zapaženi rezultat zauzevši 4. mjesto u 
konkurenciji 9 ekipa!  

Isto natjecanje, ali za tekuću školsku godinu 2011/12 održano je već u prosincu u našoj školi. 
Djevojčice su u istom sastavu bez konkurencije ponovno osvojile titulu najbolje županijske školske 
šahovske ekipe, a dječaci su ponovili 4. mjesto. Dječaci su igrali u sastavu: Domagoj, Ivan, Andrija, 
Hrvoje i Sven. 

Drugu godinu za redom naš se klub natjecao u službenoj Hrvatskoj kadetskoj B ligi-centar 
igranoj u listopadu u 9 kola na četiri ploče, i to sa dvije ekipe! Liga se igrala u tri termina na tri 
lokacije: u Dugom Selu, Krapini i Topuskom. Dakle ukupno je 9 naših kadeta sudjelovalo u ovom 
natjecanju što je bio zahtjevan organizacijski i financijski pothvat koji smo zajedno sa roditeljima 



uspješno odradili s ciljem ulaganja u mlade generacije. U konkurenciji od 25 ekipa naša 1. ekipa 
kadeta osvojila je jako dobro 15 mjesto, sa najboljim rezultatom za klub u toj ligi do sada, dok je 2. 
ekipa bila 24-ta. Za 1. ekipu igrali su: Vida, Domagoj, Danijela, Andrija i Ivan, a za drugu; Marina, 
Hrvoje, Sven  i Anđelko. Osim za svoju dob velikog šahovskog iskustva neki su, njih 4, osvojili 
svoje prve rejting bodove. To su: Marina (8), Domagoj (12), Hrvoje (3) i Andrija (8). 

 Kadeti su također nastupili i na pojedinačnm turnirima, na ukupno njih šest; najprije su 
međusobno odigrali prvenstvo škole, odnosno klupsko kadetsko prvenstvo, svaki sa svakim na 
tempo 30min+30 sekundi uz zapisivanje poteza; zatim su nastupili u travnju ovdje u Var.Toplicama 
na trodnevnom registriranom turniru, ta na četiri brzopotezna turniura: u svibnju u Svetoj Nedjelji, u 
lipnju u Novom Marofu povodom dana grada, u srpnju u Oroslavju, te u rujnu u Sv. Ivan Žabnom 
kod Križevaca. Kod kadeta posebno veseli što smo na svaki turnir išli sa dva vozila ili punim 
kombijem zbog konstantnog interesa gotovo svih njih. 

Kroz sva navedena natjecanja istaknula se naša kadetkinja Danijela Mičuda koja je ovu 
sezonu osvojila čak 76 nacionalna rejting boda i ostvarila III šahovsku žensku kategoriju što je 
sjajan uspjeh! Danijela je također pobjedila na kadetskom prvenstvu kluba! Klub joj dodjeljuje 
predmetnu nagradu! Bravo Danijela! 

OSTALE AKTIVNOSTI 

Godišnja izborna skupština održana je 1.travnja 2011 u školi, na kojoj je izabrana nova 
odnosno potvrđena stara uprava kluba; predsjednik Željko Matkun, tajnik Marko Čavlek, blagajnik 
Luka Krainc, a izabran je novi nadzorni odbor u sastavu: Goranka Štefanić, Hrvoje Potrebica i 
Emerik Matkun. Upravni odbor donio je prošle godine dvije odluke. Prva odluka utvrđuje pravila za 
isplatu putnih troškova i kotizacija s obzirom na vrstu turnira. Prema njoj klub se obvezuje snositi 
trošak kotizacije za sve registrirane turnire, te vozačima nadoknaditi putne troškove samo za 
registrirane ekipne turnire. Druga odluka odnosi se na iznos članarine za 2012. godinu prema kojoj 
prema kojoj članarina za kadete iznosi 50 Kuna, a za juniore i seniore 100 Kuna. 

Redoviti treninzi kadeta dva puta tjedno u školi okosnica su rada kluba na kojima prosječno 
sudjeluje 10 članova. Dječje treninge vode Željko i Luka, a nerijetko ih posjećuju i ostali članovi, te 
roditelji. Ponovno treba istaknuti odličnu suradnja našeg kluba sa osnovnom školom koja nam, 
predvođena ravnateljicom gđom Gorankom Štefanić svesrdno pruža sve uvjete za rad sa mladima i 
razvoju šahovskih aktivnosti. Stoga i ovoga puta zahvaljujemo njoj i svom osoblju škole! 

U 2011. godini organizirali smo krajem travnja u našoj školi 4.-ti po redu trodnevni turnir 
pod nazivom 'Otvoreno kadetsko i juniorsko prvenstvo Varaždinske županije' na kojem je nastupilo 
rekornih 79 natjecatelja, od čega 5-ero iz Slovenije čime je turnir dobio međunarodno obilježje. Ove 
godine prvi puta se je turnir zbog velikog odaziva igrao u dvorani a ne po učionicama. Turnir se je 
mogao pratiti i preko interneta. Na turniru smo imali sreću i zadovoljstvo ugostiti međunarodnog 
suca iz Slovenije gdina Marijana Drobnea koji nam je dao puno dobrih savjeta za dalje, a i sam se 
dobrovoljno pridružio suđenju turnira. Najveća dobit od tog turnira za naš klub jest to što je na 
njemu nastupilo čak 12 naših igrača. Treba reći da, osim doniranih predmetnih nagrada od strane 
„Spec. Bolnice za med. rehabilitaciju V.Toplice“, tvrtke „Ivančica“ i bistroa „Nympha“, te  'Vis 
Konfekcije' dd iz Varaždina koja je besplatno otisnula grafike sa crtanim maskotama, ove su godine 
izostali sponzori i donatori, što je uz jedan dodatni naš propust kod naplate kotizacije, sve skupa na 
kraju rezultiralo negativnom bilancom turnira od 1000 Kn. Ipak kako to nije utjecalo na kvalitetu 
turnira vjerujem da to možemo shvatiti kao investiciju u iskustvo za organiziranje idućih turnira sa 



ciljem kako pružanja uvjeta za razvoj naše djece tako i sa ciljem prikupljanja financijskih sredstava 
za klub.  

Izvan plana i neočekivano ove godine pružila nam se i prilika koju smo unatoč kolebanju 
ipak prihvatili, a to je da smo na tjedan dana u listopadu ugostili ruskog šahovskog predagoga i 
međunarodnog šahovkog majstora gdina. Aleksandra Lisenka. G.Lisenko je šahovski erudita koji je 
svojevremeno igrao šah sa najboljim ruskim šahistima uključujući Karpova i Spaskog, bio je 
nekoliko godina izbornik Japanske seniorske reprezentacije, autor je šahovske knjige „Ocjena 
pozicije“, a posljednja dva desetljeća bavi se treniranjem šahista u Rusiji, Indiji i Hrvatskoj. Danas 
je gotovo svaki uspješni hrvatski mladi šahista kao što su mladi velemajstori Brkić, Stević, Šarić.., 
bio njegovim učenikom. G. Lisenko je u tjedan dana boravka kod nas u Toplicama održao ukupno 
30 školskih sati sa raznovrsnim šahovskim temama, polovicu namijenjenih djeci,  polovicu 
seniorima, pri čemu nam je pružio dojmljiv uvid u šahovku igru iz perspektive ruske šahovske škole, 
od čega ćemo svi koji smo pokazali interes sigurno imati koristi. G. Lisenko bio je vrlo zadovoljan 
boravkom u Toplicama, bio je oduševljen našim gostoprimstvom i gradom za koji je uz svo svoje 
iskustvo svjetskog putnika rekao da su Toplice idealno mjesto za život, te je izrazio interes za 
budućom suradnjom. Njegov boravak u Toplicama financiran je srdedstvima polaznika nastave i 
jednom trećinom sredstvima kluba. Kada financijska situacija to bude dopustila i ako bude 
dovoljnog interesa, te kada se to poklopi sa planovima g. Lisenka vjerujem da ćemo ga ponovno 
ugostiti.  

Na kraju godine već tradicionalno održan je Božićni turnir, ovaj puta u osnovnoj školi na 
kojem je nastupilo 24 igrača iz Varaždinske Županiije od čega 9 iz Toplica. Najbolji domaći igrač i 
osvajač prijelaznog klupskog pehara ove je godine bio Josip Matkun.  

FINANCIJE 

Sa financijske strane klub na kraju godine ne stoji povoljno. Sljedeći faktori; ranije navedena 
negativna bilanca sa organiziranog turnira, neplanirano dovođenje ruskog trenera, zatim igranje 
kadetske lige sa dvije ekipe, utjecali su na to da je financijski rezultat na kraju godine negativan. 
Ipak, kako se većinom radi o faktorima koji su u svojoj biti investicije u znaje i iskustva, te s 
obzirom da će financijska situacija prema planu biti konsolidirana do kraja siječnja, trenutna 
nepovoljna financijska situacija ne odražava lošu situaciju, već nasuprot tome ima opravdanje u radu 
i postignutim rezultatima, i uz nastavak zalaganja imati će pozitivni odraz u budućim uspjesima! 
Kao što je to vidljivo iz izvještaja ukupan prihod u 2011. godini iznosio je 14.984,74 Kune, ukupan 
rashod bio je 17.241,77 Kune, dakle rashod je veći od prihoda za 2.257,03 Kune, a na kraju godine 
klub se nalazi u financijskom minusu od 450,63 Kn, što znači da je sa 31. prosincem ostalo 
nepodmirenih obveza u tom iznosu. 

 

Željko Matkun dipl.oec.                                               U Varaždinskim Toplicama, 21.01.2012. 

Predsjednik ŠK «Mladost» 

Prilozi: 

- financijski izještaj za 2011. godinu, 
- pregled službenih natjecanja u 2011. godini, 
- http://sahuvz.bloger.hr/  


