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SPREMEMBE MTP – CASABLANCA 09/2017
• Tukaj bomo prikazali spremembe MTP uvaljavljene v
Casablanki 21.09.2017.
• TEHNIKO SOJENJA I POSTOPKE OB NEUPOŠTEVENJU
NOVIH SPREMEMB MTP BOMO PODROBNO OBDELALI
NA LICENCIRANJIH SODNIKOV IN VODJI
PRED
ZAČETKOM TEKMOVALNE SEZONE 2018/2019
• Gre za revolucionarne spremembe katere bodo v veliki
meri vplivale na sam potek igre.
• Vse je podrejeno k cilju, da se balinanje vključi v službeni
program Olimpijskih iger 2024.leta, katere se bodo
zelo verjetno zgodile v Parizu.
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A) SPREMEMBE
Spremembe se nanašajo na naslednje:
1. Definirana podlaga balinarskih terenov (čl 4.) –
kozmetična sprememba
2. Kadar igralec vstopi v pravokotnik od 7,5 m ni več
obvezen odigrati kroglo (čl. 27)
3. Pri izbijanju igralec ne sme stopiti na osnono črto
pred izmetom krogle. (čl. 27) – REVOLUCIONARNA
SPREMEMBA.
4. Spremenjeno pravilo postopka v slučaju obojestranske
napake (čl. 36).
•
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A) SPREMEMBE

Spremembe se nanašajo na naslednje:

5. Uvajajo se mešani pari v disciplini natančnega izbijanja (čl. 54)
6. Detaljno je definiran izgled in dimenzije nosilcev krogel za
hitrostna izbijanja (čl. 55)
7. Sprememba ciljev v štafetnem izbijanju za vse kategorije (čl.
56)
8. Uvaja se možnost EKSPRIMENTALNEGA HITROSTNEGA
IZBIJANJA za člane i mladince (U18) v periodu 2018.-2019.
samo na pozicijah 1,2,3. Odločitev je prepuščena
organizatorjem tekmovanj (nacionalnim zvezam) in ni
obvezna za vse, ker se zelo verjetno ne bo prakticiralo na
mednarodih tekmovanjih.
Kot je razvidno imamo sedem (7) obveznih sprememb (od t.1 do
t.7) in eno možnost katera je prepuščena na voljo organizatorjem
tekmovanj (t.8).
•
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B) DINAMIKA UVELJAVLJANJA SPREMEMB –
MEDNARODNA TEKMOVANJA

• Ker je reč o velikih spremembah, F.I.B je določila naslednjo
dinamiko uveljavitve sprememb MTP na mednarodnih
tekmovanjih:
• t. 1,2,4,5,6,7 se uveljavijo na mednarodnih tekmovanjih od
01.07.2018.
• t. 3. se uveljavi na mednarodnih tekmovanjih od
01.01.2019.
• t.8. poljubno v terminu 2018.-2019.
• Vse ekipe (klubi, nacionalne selekcije) morajo se prilagoditi
in upoštevati navedene spremembe MTP na
mednarodnih tekmovanjih z uveljavljanjem zgoraj
navedene dinamike v t.3, ne oziraje se na dinamiko
uveljavljanja sprememb v nacionalnih tekmovanjih. (t.C).
•SEZONA 2018/2019
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C) DINAMIKA UVELJAVLJANJA SPREMEMB – TEKMOVANJA
POD POKROVITELJSTVOM BZS
• F.I.B. je v svojem dopisu od 26.10.2017.– priporočila nacionalnim
zvezam da na tekmovanjih na svojih področjih (liga, državna
prvenstva…) z uveljavljanjem pričnejo na začetku tekmovalne sezone
– a najpozneje 01.01.2019.
• Zaradi tega je Izvršni odbor BZS-a na svoji seji 13.3.2018 sklenil, da se
spremembe MTP začnejo uveljavljati za člane in članice 1.8.2018,
za kategorije U – 14 in U – 18 pa 1.1.2019. Ta določba IO BZS velja
za vsa tekmovanja v okviru BZS ( območne in državne lige,
območna in državna prvenstva ) za točke 1 – 7.
• Uveljavitev sprememb iz točke 8 se pušča možnost uveljavljanja
( eksperimentalno ) v nižjih rangih tekmovanja ( območne lige ) po
predhodnem sprejetju v OBZ.
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D) MTP 2018. – SLOVENSKA VERZIJA
•
• MTP Slovenska verzija je natisnjena nazadnje 2012. leta. V
njej so bile vključene spremembe iz kongresa v Feltru
2011. Potem je MTP doživel spremembe na kongresih v
Bahia Blanki, Reki in nazadnje v Casablanci. Sicer se je
verzija iz 2012 dopolnjevala na spletni strani BZS pod
rubriko „ pravilniki „ vendar sem mnenja, da je potrebno
ponovno natisniti zadnjo verzijo, z upoštevanjem vseh
dopolnilih.
• Novo Slovensko verzijo MTP 2018 je potrebno čim prej
natisniti in v takšni obliki omogočiti nabavo vsem
zainteresiranim ( klubi, sodniki in vsem člsnom BZS ).

•
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MTP 2016.

MTP 2018.

4. člen: Lastnosti balinišča

4. člen: Lastnosti balinišča

Igra poteka na pravokotnem prostoru, ki ga
imenujemo balinišče in ima naslednje dimenzije:
• največja dolžina: 27,50 m (dovoljena odstopanja
± 5 cm)
• največja širina: 4,00 m
• najmanjša dovoljena širina: 2,50 m.
Končna (zunanja) linija mora biti označena z
robom, ki mora biti visok najmanj 20 cm.
Balinišče za uradne mednarodne tekme mora biti
široko najmanj 3 metre, razen v primeru, da izjemo
posebej dovoli F.I.B.

Igra poteka na pravokotnem prostoru, ki ga
imenujemo balinišče in ima naslednje dimenzije:
• največja dolžina: 27,50 m (dovoljena odstopanja
± 5 cm)
• največja širina: 4,00 m
• najmanjša dovoljena širina: 2,50 m.
Končna (zunanja) linija mora biti označena z
robom, ki mora biti visok najmanj 20 cm.
Balinišče za uradne mednarodne tekme mora biti
široko najmanj 3 metre, razen v primeru, da izjemo
posebej dovoli F.I.B.
Podlaga terena je lahko različna, ampak vse
podlage morajo omogočati uporabo M.T.P.
(označevanje zarisov predmetov in črt izbijanja)
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• Namen sprememb v 4. čl. je ta, da se s tem
dodatkom na neki način nakaže na to da (za sedaj)
na balinišču mora biti pesek ki omogoča zaris
predmetov (do sedaj se v MTP pesek ni nikjer
izrecno omenjal).
• To tudi omogoča da se v bodočnosti balina in na
drugih podlagah (plastična….) kar bi povzročilo
razvijanje balinarske igre širše.
• Ta sprememba, na prvi pogled nebitna, lahko pa
privede do bistvenih sprememb v razvoju
balinarskega športa.
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MTP 2016.

MTP 2018.

27. člen:

27. člen:

A. Mesto igralca, kadar igra in obveznost igranja

A. Mesto igralca, kadar igra in obveznost igranja

Kadar igralec vstopi v pravokotnik 7,50 m, iz katerega

Kadar igralec vstopi v pravokotnik 7,50 m, iz katerega

se igra, ne sme iz omenjenega pravokotnika, preden ne

se igra, lahko izstopi iz njega ne da bi odigral kroglo, v
pravokotnik pa stopi soigralec in odigra svojo kroglo,
pod pogojem, da se vse odigra v času 45. sec. Igralec,
ki bliža ali zbija, v času do izmeta krogle ne sme
stopiti na nobeno črto pravokotnika 7,5 m ali jo
prestopiti.

odigra krogle. V primeru kršitve je krogla razveljavljena.
Igralec, ki bliža ali zbija, v času do izmeta krogle ne sme
stopiti na osnovno črto pravokotnika 7,5 m ali jo prestopiti.
Izjemoma lahko igralec, ki zbija, pri izmetu krogle stopi na
osnovno črto.
Sodnik bo napako prestopa najavil s pi.čalko ali drugim
znakom, nasprotna ekipa pa bo uveljavila pravilo prednosti.

Sodnik bo napako prestopa najavil s piščalko ali
drugim znakom, nasprotna ekipa pa bo uveljavila
pravilo prednosti.

Sodnik bo igralca, ki bo delal prestope v razkoraku,
kaznoval s kartonom in mu s tem pokazal, da bo vsak
nadaljnji prestop tudi kaznoval.
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Spremembe v 27. členu vplivajo na dve situaciji:
• Prva in najbolj revolucionarna je, da se s spremembo
tega člena zbijalcu prepoveduje, da pri izmetu krogle
stopi na osnovno linijo.
• V slučaju nespoštovanja tega pravila sodnik signalizira
prekršek in nasprotna ekipa lahko uveljavi pravilo
prednosti.
• Cilj je poenotiti prekrške v bližanju in zbijanju, kadar
govorimo o OSNOVNI LINIJI.
•
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Spremembe v 27. členu vplivajo na dve situaciji:
• Druga situacija je kadar igralec preide osnovno linijo i
stopi v pravokotnik nasproti polja kjer se nahaja balin,
in iztopi iz njega bez da odigra kroglo.
• Do sedaj bi se tem igralcu ali njegovi ekipi v tem primeru
razveljavila ena krogla.
• S spremembo tega člena je to dovoljeno pod pogojem,
da se izrecno upošteva dovoljeno vreme za odigranje
ene krogle .
• To pomeni, da se dovoljuje da eden igralec pride v
pravokotnik, ter ga zapuszi brez da bi odigral kroglo,
potem pa v pravokotnok stopi njegov soigralec in
odigra kroglo. ( seveda pod pogojem da se vse dogodi
v 45. sec. ).
12
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MTP 2016.

MTP 2018.

36. člen: Napaka ekipe, ki ni igrala

36. člen: Napaka ekipe, ki ni igrala

a. Veljaven lučaj

a. Veljaven lučaj

Ekipa, ki je igrala, lahko sprejme (prizna) posledice
lučaja, ali vrne premaknjene predmete v prejšnje
položaje in ponovno igra kroglo.

Ekipa, ki je igrala, lahko sprejme (prizna) posledice
lučaja ,ali vrne premaknjene predmete v prejšnje
položaje in ponovno igra kroglo.

Če gre za napako obeh ekip (obojestranska napaka),
je igrana krogla razveljavljena in vsi predmeti
postavljeni v položaje pred lučajem.

Če pa gre za napako obeh ekip (obojestranska
napaka), se vsi predmeti postavljajo v položaje pred
lučajem, a igrana krogla se vrača ekipi na ponovno
igranje

b. Neveljaven lučaj
V tem primeru gre za napako obeh ekip
(obojestranskanapaka). Igrana krogla je razveljavljena
in vsi predmeti so obvezno premaknjeni v položaje
pred lučajem.
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Spremembe v členu 36 se nanašajo na obojestransko
napako napr. kadar eden od igralcev naredi prestop pri
bližanju a nasprotni igralec stoji na drugi strani igrišča na
osnovni črti polja 12,5 m. V tem primeru:
• Vsi predmeti se vračajo na prvotno pozicijo
• Igrana krogla se vrača ekipi na ponovno igranje
• Katerikoli igralec te ekipe lahko ponovno igra in poljubno
izbere kaj bo počel (bliža ali zbija).
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MTP 2016.

MTP 2018.

GLAVA VIII
Tehnična izbijanja

GLAVA VIII
Tehnična izbijanja

Člen 54. Natančno izbijanje

Člen 54. Natančno izbijanje
C. Mešani pari
Igralna površina, pozicije ciljev
in način izbijanja je enak
pravilom, ki veljajo za članice.
Izbijanje se izvaja izmenično,
vsak po eno kroglo.

SEZONA 2018/2019

BZS pripravil Miloš Nikolić

15

SPREMEMBE MTP – CASABLANCA 09/2017
Spremembe v 54. členu se nanašajo na uvedbo
mešanih parov (moško – ženski par). V tem primeru:
• Izbija se na tepihu in pozicijah za članice
• Vsak član para izbija izmenično po eno kroglo
• To je uvedeno, ker je ta disciplina, v slučaju uvrstitve
balinanja na OI, izbrana kot najbolj verjetna
disciplina v programu.

•

SEZONA 2018/2019

BZS pripravil Miloš Nikolić

16

SPREMEMBE MTP – CASABLANCA 09/2017
MTP 2016.

MTP 2018.

55. člen: Hitrostno zbijanje

55. člen: Hitrostno zbijanje

A. Člani in mladinci do 18 let
1. Balinišče
Balinišče za to igro je opisano v 4. členu in prikazano na
slikah 2 in 3.
2. Cilji
Razporeditev ciljev je prikazana na sliki 24. 6 ciljev je
oddaljenih drug od drugega 80 cm. Prvi je oddaljen 55 cm
od črte 1. linije.
3. Materiali
a. Krogle, ki jih meče igralec-zbijalec: najmanj 3 na igralca
b. Krogla-cilj: premer 100 mm (± 1 mm) in teže 800 g
(± 10 g), bele barve, iz umetnega materiala.
Na razpolago morata biti 2 krogli za vsako preprogo.
c. Stojalo za krogle: nastavljivo v višini med 60 in 100
cm, zaradi stabilnosti je opremljeno s podstavkom.
Razporejena so tako, da jevertikalna projekcija krogle za črto
2. linije.

A. Člani in mladinci do 18 let ( pojasnilo sledi na koncu )
1. Balinišče
Balinišče za to igro je opisano v 4. členu in prikazano na
slikah 2 in 3.
2. Cilji
Razporeditev ciljev je prikazana na sliki 24. 6 ciljev je
oddaljenih drug od drugega 80 cm. Prvi je oddaljen 55 cm
od črte 1. linije.
3. Materiali
a. Krogle, ki jih meče igralec-zbijalec: najmanj 3 na igralca
b. Krogla-cilj: premer 100 mm (± 1 mm) in teže 800 g
(± 10 g), bele barve, iz umetnega materiala.
Na razpolago morata biti 2 krogli za vsako preprogo.
c. Stojalo za krogle: nastavljivo v višini med 60 in 100
cm, zaradi stabilnosti je opremljeno s podstavkom.
Možna je prilagoditev po višini v razmakih do maksimalno 5
cm.
Razporejena so tako, da je vertikalna projekcija krogle za črto
2. linije.
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MTP 2016.

MTP 2018.

od 60 cm do 100
cm

SEZONA 2018/2019

BZS pripravil Miloš Nikolić

18

SPREMEMBE MTP – CASABLANCA 09/2017
Spremembe v 55. členu se nanašajo na opis stojala za
krogle:
• Izdelava stojala mora biti tehniški izvedena tako, da je
prilagajanje višine stojala mogoče v razmakih do
maksimalno 5 cm.
• Višina stojala od 60 – 100 cm meri se od podna do
dna krogle.

•
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MTP 2016.

MTP 2018.

56. člen: Hitrostno zbijanje v parih - štafeta

56. člen: Hitrostno zbijanje v parih - štafeta

A. člani in mladinci do 18 let

A. člani in mladinci do 18 let

V tej tekmi sodelujeta 2 ekipi s po dvema igralcema, ki

V tej tekmi sodelujeta 2 ekipi s po dvema igralcema, ki

eden za drugim zbijata krogle (vsak od njiju zaporedoma meče

eden za drugim zbijata krogle (vsak od njiju zaporedoma meče

4 krogle).

4 krogle).

Kar se tiče balinišč, materiala, načina metanja in veljavnosti

Kar se tiče balinišč, materiala, načina metanja in veljavnosti

zadetkov, trajanja igre, točkovanja in višje sile - glej 55. člen.

zadetkov, trajanja igre, točkovanja in višje sile - glej 55. člen.

V nadaljevanju so navedene samo posebnosti te igre:

V nadaljevanju so navedene samo posebnosti te igre:

1. Razporeditev krogel-ciljev

1. Razporeditev krogel-ciljev

mora ves čas tekmovanja ostati enaka.

mora ves čas tekmovanja ostati enaka.

· prvi in tretji cilj: postavljena sta na pozicijo .t. 4 na preprogi;

· prvi in tretji cilj: postavljena sta na pozicijo .t. 1. na preprogi;

· drugi in četrti cilj: postavljena sta na pozicijo .t. 2 na
preprogi.

· drugi in četrti cilj: postavljena sta na pozicijo .t. 3 na
preprogi.
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–krogla - fiksna na 1. poziiciji
cilj
1. in .3 lučaj

–

Hitrostno izbijanje v parih

21

igrača

Zona
zaleta i
promjene

-

MTP 2016.

Krogla cilj - fiksna na 3. poziciji
2. in 4. lučaj

Menjava po 4. odigranih kroglah

Preproga se postavlja tako kot za hitrostno izbijanje

SPREMEMBE MTP – CASABLANCA 09/2017
MTP 2018.
- štafeta

SPREMEMBE MTP – CASABLANCA 09/2017
Spremembe v 56. členu se nanašajo na štafetno
izbijanje katero je tudi možna disciplina na OI. To je
tudi razlog za izenačitev moške in ženske štafete:
• Pozicije ciljev v štafetnem izbijanju izenačene so za
vse kategorije (moški, ženske, juniorji, kadeti)
• Razlika je le v dimenzijah terena, vendar so pozicije
krogel cilj za sedaj iste za vse:
– 1. in 3. cilj: nahajajo se na 1. poziciji
preproge.
– 2. in 4. cilj: nahajajo se na 3. poziciji
preproge.
–
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MTP 2016.

MTP 2018.

TIME OUT

TIME OUT

Time out se lahko koristi v klasičnih igrah kot tudi v
igri v krog.
•
Obe ekipi imata pravico do time outa enkrat v
trajanju igre;
•
Trajanje time outa je 1 minuta in se ne
nadoknadi v trajanju igre;
•
Time out se lahko koristi po končanem obratu;
•
V klasičnih igrah se ga ne more koristiti v zadnjih
10 minutah;
•
V igri v krog se lahko koristi po končanem 7.
obratu

Time out se lahko koristi v klasičnih igrah kot tudi v igri v krog.
•
Obe ekipi imata pravico do time outa enkrat v trajanju
igre;
•
Trajanje time outa je 1 minuta in se ne nadomesti v čas
trajanja igre;
•
Time out se lahko koristi po končanem obratu;
•
V klasičnih igrah se ga ne more koristiti v zadnjih 10
minutah;
•
V igri v krog se lahko koristi po končanem 7. obratu

Vodja ekipe lahko zaprosi time out pri sodniku v času
igranja obrata pred izvajanjem time outa ali
najkasneje pred začetkom igranja novega obrata.
Zahtevani time out se ne more preklicati.

Vodja ekipe lahko zaprosi time out pri sodniku v času igranja
obrata pred izvajanjem time outa ali najkasneje pred
začetkom igranja novega obrata. Zahtevani time out se ne
more preklicati.
Pojasnilo 4.
a.) Člani in mladinci do 18 leta
V obdobju od 2018-2019 je dovoljeno poskusno izvajati
disciplino hitrostno zbijanje samo na pozicijah 1, 2 in 3 (ravno
tako za članice in U14).

•
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• Dodatek na koncu MTP se nanaša na hitrostno
izbijanje.
• V obdobju od 2018-2019 je dovoljeno poskusno
hitrostno izbijanje na pozicijah 1,2,3,2,1,2…. (ravno
tako za U – 14 in U – 18, ter za članice ) – IZKLJUČNO
NA NACIONALNOM NIVOJU.
–

•
•
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