BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
Datum: 15.11.2011

ZAPISIK
17. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 14. novembra 2011 ob
17.00 uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTI ČLAI: Jože Rebec, Srečko Lapanja, Miloš Nikolič, Zdravko Taškar, Marjan
Ferfolja, Maks Ferš, Sandi Kofol, Branko Šefran, Peter Snoj, Željko Voglar, Franc Morelj,
Jelka Lorenčič Kožman, Miran Štupica, Damjan Rupnik
VABLJEI – PRISOTI: Dušan Butinar, Daniel Rožman
DEVI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Izvršnega odbora BZS
2. Obravnava zaključnega poročila Organizacijskega odbora EP 2011 za članice
3. Informacija o izplačili nagrad za osvojene medalje na SP in EP 2011
- dopolnitev 3. člena Pravilnika o nagradah tekmovalcem in trenerjem v BZS
- določitev ovrednotenja točke za osvojene medalje na EP za članice
4. 60 let Balinarske zveze Slovenije
- sklic slavnostne skupščine BZS
- izvedba turnirja območnih zvez
- predlogi OBZ za podelitev priznanj BZS
- bilten ob 60 letnici BZS
- podelitev priznanj Balinar leta v vseh kategorijah in proglasitev najuspešnejšega
Balinarja v letu 2011.
5. Razno
- kadrovske zadeve
- imenovanje novih mednarodnih sodnikov

Ad. 1
SKLEP: Vsi sklepi 16. seje izvršnega odbora BZS so realizirani.
Ad. 2
Srečko Lapanja je podal končno poročilo o Evropskem prvenstvu za članice v Rogaški
Slatini. IO BZS je prvenstvo organizacijsko in tekmovalno ocenil kot zelo uspešno ter sprejel
SKLEP:
Ob 60-letnici Balinarske zveze Slovenije se podeli posebno priznanje za organizacijo in
izvedbo EP 2011 v balinanju za članice Balinarskemu društvu GIC Gradnje Rogaška,
Občini Rogaška Slatina ter vsem članom Organizacijskega Odbora.

Ad. 3
Dušan Butinar je podal informacijo o izplačilih nagrad za osvojene medalje na SP in EP v letu
2011. Članom so bile nagrade že izplačane, članom do 23 let ter mladincem pa bodo nagrade
izplačane v najkrajšem možnem času.
Članicam se nagrade niso mogle izplačati, ker Pravilnik o nagradah tekmovalcem in trenerjem
ni določal, kako nagraditi rezultate.
Zato je IO BZS sprejel dopolnilo k Pravilniku o nagradah tekmovalcem in trenerjem in sicer :
- dopolnitev 3. člena Pravilnika o nagradah tekmovalcem in trenerjem v BZS
Nagrajujejo se uspehi doseženi na nivoju sledečih tekmovanj :
- svetovno prvenstvo – člani
- svetovno prvenstvo – člani do 23 let
- evropsko prvenstvo – člani
- svetovno prvenstvo – mladinci do 18 let
- svetovno prvenstvo – članice
- evropsko prvenstvo – članice
- določitev ovrednotenja točke za osvojene medalje na EP za članice
1. mesto
2. mesto
3. mesto

6.000 točk
4.800 točk
3.600 točk

Ad. 4. 60 let Balinarske zveze Slovenije
- sklic slavnostne skupščine BZS
Skupščina je napovedana za soboto, 10.12.2011 ob 9.00 uri v hotelu M v Ljubljani
- izvedba turnirja območnih zvez
Turnir območnih zvez bo potekal 10.12.2011 s pričetkom ob 9.00 uri na balinišču v Šiški.
Igrale se bodo četvorke, na turnirju bo prisotnih 12 ekip ( 10 x OBZ, veterani in ženska
članska reprezentanca ). V ekipi je 7 članov ( 4 + 2 + vodja ). Maksimalno trajanje igre
je 1 ura in 15 minut.
Za prve štiri ekipe so predvideni pokali in medalje, razpisan pa je tudi nagradni sklad :
1. mesto 800 eur
2. mesto 500 eur
3. mesto 400 eur
4. mesto 300 eur
- predlogi OBZ za podelitev priznanj BZS
Območne Balinarske Zveze naj svoje predloge za podelitev priznanj pošljejo na BZS
najkasneje do 21.11.2011. Sekretariat BZS bo predloge pregledal in podal svoje poročilo
IO BZS.
- bilten ob 60 letnici BZS
- podelitev priznanj Balinar leta v vseh kategorijah in proglasitev najuspešnejšega Balinarja v
letu 2011.

Ad 5. Razno
- kadrovske zadeve
Podpisana je podjemna pogodba z Dušanom Butinarjem, ki bo svoje delo nadaljeval kot
strokovni sodelavec BZS.
- imenovanje novih mednarodnih sodnikov
Sodniška komisija bo pripravila predloge za imenovanje novih mednarodnih sodnikov
do konca meseca novembra 2011.

Seja je bila končana ob 18.30 uri.

Zapisal: Daniel Rožman

Jože Rebec l.r.
predsednik

