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IZVJEŠTAJ O RADU KLUBA U 2007. GODINI 

  

  

  

Aktivnosti šahovskog kluba u 2007. godini odvijale su se na sljedećim područjima: održana je 

godišnja izborna skupština kluba, odigrano je ekipno prvenstvo Hrvatske 3.lige, organizirano je 

ukupno tri turnira u Varaždinskim Toplicama, u školi se je kontinuirano radilo sa djecom, a 

članovi su se tijekom godine natjecali na nekoliko pojedinačnih turnira. 

  

Godišnja izborna skupština održana je 5.travnja 2007 u hotelu Tonimir, na kojoj je izabrana nova 

uprava kluba. Za predsjednika je izabran Željko Matkun, za tajnika Marko Čavlek, a za 

blagajnika Luka Krainc. Navedena promjena nakon toga je registrirana kod Županijskog odjela 

za šport i u banci sa kojom je ugovoreno i poslovanje putem interneta. Tako od ove godine klub 

svoje financijsko poslovanje može pratiti i voditi putem interneta, te više nije potrebno za svaku 

transakciju odlaziti u poslovnicu FINE. 

  

Ekipno prvensto Hrvatske 3. lige održavalo se je od 14.travnja do 27.listopada. Natjecalo se je 10 

ekipa s područja Varaždinske i Međimurske Županije. Ekipu su činila 6 igrača; Josip, Miroslav, 

Željko i Emerik Matkun, Marko Čavlek, Maksim Matkun, i rezerve Luka Krainc,  Elvis 

Živković, Gluhak Danijel i Vuk Vjekoslav. Natjecanje smo završili na 8.mjestu sa osvojena 24 

boda (44%), čime smo zbog ostalih okolnosti u državnom sustavu natjecanja ispali iz treće lige. 

Natjecanje je bilo ujednačeno te nam je 7. mjesto i ostanak u 3.ligi promaklo za pola boda. Naš 

najbolji igrač bio je Josip Matkun sa učinkom 72%, dok su ostali igrači podbacili, osim našeg 

juniora Maksima Matkuna koji je ove godine prvi puta igrao za seniorsku ekipu i na šestoj ploči 

ostvario odličan rezultat od 64% te je ujedno osvojio šahovsku titulu IV. kategorije! 

  

Veliki pozitivni pomak u aktivnostima kluba predstavlja organizacija čak 3 šahovska turnira u 

Var.Toplicama; krajem travnja održan je „Turnir vankategornika“ u osnovnoj školi, za dane 

grada otvoreni turnir „Toplice 2007“ u lovačkom domu i na kraju godine  „Božićni turnir“ u 

hotelu Tonimir. 

Na trodnevnom turniru vankategornika u travnju nastupio je 21 natjecatelj iz Varaždinske i 

Međimurske Županije do 18 godina starosti, od čega 9 djevojčica i dječaka članova našeg kluba. 

Svrha turnira bila je nastup i stjecanje iskustva naših kadeta koji redovito treniraju  od jeseni 

2006.godine. Maksim Matkun osvojio je izvrsno 2. mjesto i time potvrdio status našeg 



najperspektivnijeg  mladog igrača. Organizacija ovog turnira predstavlja bitan iskorak u 

djelovanju kluba jer je nakon dugog razdoblja, još od 1989. godine, u Toplicama održan 

višednevni šahovski turnir, registriran pri Hrvatskom šahovskom savezu i obračunat za 

nacionalni rejting. Osim toga bio je to i prvi turnir na kojem je po prvi puta službeno sudio naš 

šahovski sudac Željko Matkun. 

U sklopu brojnih manifestacija koje su se održavale povodom obilježavanja dana grada, 12. 

kolovoza, u lovačkom domu održan je otvoreni brzopotezni turnir „Toplice 2007“ na kojem je 

nastupilo 64 natjecatelja iz čak 27 šahovskih klubova središnje i sjeverne Hrvatske. Turnir je bio 

izrazito društvenog karaktera; tako je za uređenje i pripremu prostora lovačkog doma uloženo 

puno truda članova kluba i nekolicine prijateljaja, turnir je otvorio gradonačelnik g. Kranjčec 

Dragutin, za vrijeme trajanja turnira kuhan je gulaš kojeg su te nedjelje došli kušati brojni 

Topličanci, a o samom događaju izviješteno je u Varaždinskim vijestima, na radiju „Kaj“ i na 

internetu. 

Na kraju godine održan je i brzopotezni, već tradicionalni „Božićni turnir“ u hotelu Tonimir. Do 

ove godine to je bio klupski turnir na kojem je pobjednik osvajao prijelazni pehar, a ove godine 

odlučili smo turnir proširiti te smo pozvali članove klubova sa područja Varaždinske županije da 

nam se pridruže. Nastupilo je 34 natjecatelja svih uzrasta, a najbolje plasirani domaći igrač i 

osvajač prijelaznog pehara bio je po drugi puta za redom Željko Matkun, osvojivši ukupno 6. 

mjesto. 

Ovi turniri važni su za klub jer osim što igračima, posebno djeci, daju mogućnost za turnirsko 

nadmetanje i stjecanje iskustava, istovremeno čine naš klub aktivnim subjektom društva i 

oživljavaju društveni i športski život grada Varaždinskih Toplica. Također, organizacijom ovih 

turnira napravljen je vrlo pozitivan iskorak i poticaj na nivou županijske šahovske djelatnosti jer 

su šahovski turniri u našoj županiji pre rijetki. Organizaciju ovih turnira uveliko je pomogla 

Turistička zajednica grada Varaždinskih Toplica, osnovna škola A. i I. Kukuljević  i brojni 

pojedinci koji su rado pomogli. 

  

U školi šaha koja djeluje u okviru športskog školskog kluba „Tonimir“ kontinuirano se je, dva 

puta tjedno, treniralo sa najmlađim uzrastima. Osim rada u školi, najmlađi su šahisti nastupili i 

na nekoliko turnira. Na početku godine djevojčice su nastupile na jakom međužupanijskom 

ekipnom natjecanju u Podturnu gdje su osvojile 10., pretposljednje mjesto. U pojedninačnim 

nastupima na turnirima, u Gornjoj Stubici 21.4 nastupio je kadet Leonardo Kapetanović osvojivši 

izvrsnih 5 od 9 bodova i juniori Maksim Matkun i Elvis Živković. U prosincu na županijskom 

ekipnom prvenstvu u Varaždinu naša je tročlana ekipa djevojčica, ovaj puta u sastavu Ana 

Ratković, Jelena Janušić i Danijela Mičuda, drugu godinu za redom osvojila prvo mjesto, dok su 

dječaci u sastavu Leonard Sakač, Leonardo Kapetanović, te Ivan, Ivek i Dean Ratković bili peti. 

Sa početkom nove školske godine u šahovski klub upisli su se novi, najmalađi naraštaji prvih i 

drugih razreda čime je, unatoč osipanju učenika viših razreda, povećan broj kadeta. Na ovom 

mjestu treba istaknuti odličnu suradnju našeg kluba sa osnovnom školom A. i I. Kukuljević koja 

nam za uzvrat vođenja školskog šahovskog kluba i rada sa djecom pruža sve uvjete za to, kao i 

prostor za organizaciju kadetskih turnira i prostor za održavanje seniorskih ligaških mečeva. 

  

Tijekom cijele godine naši su igrači sudjelovali na pojedinačnim turnirima; u Hercegovcu, 

Gornjoj Stubici, Štrigovi i dva puta u Čakovcu, pri čemu nisu ostvarivani zapaženi plasmani, ali 

je igranje tih turnira vrlo korisno i potrebno za održavanje forme. U mjesecu travnju naši su 

najmlađi igrači sudjelovali u jednotjednom projektu «Škola šaha» kojeg je pokrenulo šahovsko 



društvo «Varaždin». Taj je projekt obuhvaćao 5 škola Varaždinske županije uključujući i našu, a 

završni događaj održao se je u dvorani topliče škole gdje je odigrana šahovska simultanka 

učitelja protiv učenika na preko stotinu šahovkih ploča. 

  

Što se tiče financija, kao što to pokazuje financijski izvještaj, klub je u 2007. godini ostvario 

rekordan prihod od 17.808,66 Kn zahvaljujući uplaćenim, svim planiranim, iznosima od strane 

Zajednice športskih udruga grada Var.Toplica što je iznosilo ukupno 14.312,00 Kn i prihodima 

od navedenih turnira u iznosu od 3.460,00 Kn. Također, ostvaren je i rekordan godišnji rashod 

od 22.590,35 Kn, najviše iz razloga organiziranja navedenih turnira, ali i zbog povećanja obima 

svih ostalih aktivnosti kluba. Na kraju razdoblja, 31.12.2007., klub raspolaže sa 6.048,26 Kn. 

  

Zaključno, 2007. godina bila je sa jedne strane vrlo uspješna što se tiče organizacijskog aspekta, 

a sa druge strane neuspješna s obzirom na ispadanje seniorske ekipe u nižu ligu. Klub je imao 20 

registriranih igrača od kojih su dvije trećine kadeti i juniori, što djelomično razjašnjava razlog 

ispadanja seniora unatoč uvjerenju da je seniorska ekipa ove godine igrala znatno slabije od 

svojih mogućnosti. Ipak, pomlađenost klupskog kadra, širok opseg aktivnosti kluba i potencijal 

koji se razvija u radu sa djecom, entuzijazmu juniora, iskustvu veterana i u pomlađenoj upravi 

kluba, raspršuju sve strahove za buduće rezultate i prije ili kasnije povratak u višu ligu. 

  

  

         U Varaždinskim Toplicama, 15.02.2008. 

  

  

Željko Matkun 

Predsjednik ŠK «Mladost» 
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