BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
IZVRŠNI ODBOR BZS
Datum: 27.01.2009

ZAPISIK
3. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila na sedežu BZS na Tržaški 2 v
Ljubljani.
PRISOTI ČLAI IO: Jože Rebec, Srečko Lapanja, Jelka Lorenčič Kožman, Miloš
Nikolič, Zdravko Taškar, Branko Šefran, Marjan Ferfolja, Ivan Narat, Maks Ferš, Damjan
Rupnik, Janez Zule
ODSOTA ČLAA IO: Franc Morelj, Peter Snoj
VABLJEI – PRISOTI: Ivan Breznik, Dušan Butinar
DEVI RED:
1. Pregled in potrditev Zapisnika 2. seje Izvršnega odbora
2. Predlog sprememb v državnem ligaškem tekmovanju 2009 – 2010
3. Koledar tekmovanja v letu 2009
4. Imenovanje organizatorjev za izvedbo državnih prvenstev 2009
5. Soglasje k vlogam kandidatur s področja balinanja, za sredstva Fundacije za šport na
področju investicij
6. Dopolnitev Pravilnikov BZS
7. Izdelava Poročil o delu odborov in komisij BZS
8. Potrditev predloga za Balinarja leta 2008 v kategoriji; članov, članic, mladincev in dečkov
9.Razno.
Ad 1
Sprejme se ugotovitev, da mesto Jadrana iz Izole, ki je odstopil od tekmovanja v II. državni
ligi zahod 2009, zasede BK Orlek Javor, kot devetouvrščeni klub II. državne lige zahod 2008.
Sprejme se ugotovitev, da je bila vrednost nagrad za prvouvrščeni ekipi super lige 2008, za
nastop v Evropskem pokalu 2009, sprejeta že na 13. seji IO BZS starega mandata, v višini
2000 EUR za prvaka in 1200 EUR za drugouvrščeno ekipo.
SKLEP: Zapisnik 2. seje IO BZS, je bil z omenjenimi popravki, sprejet soglasno.
Ad 2
Izvršni odbor BZS, je na 3. seji 23. 1. 2009 obravnaval predlog delovne skupine za pripravo
predlogov sprememb v državnem ligaškem tekmovanju 2009 in 2010, ter sprejel naslednje
sklepe:

1. Sprememba tekmovanja v Superligi 2009
Sprejme se pobuda superligašev, da se Superliga 2009 izvede po dvokrožnem sistemu v 14.
krogih.
Superliga se začne 7. februarja in bo potekala v dveh delih.
Prvi spomladanski del: 7.2, 14.2, 21.2, 28.2, 7.3, 14.3, 21.3, 4.4, in 25.4. ( 11.aprila se
ne bi igralo zaradi velikonočnih praznikov, prav tako tudi 18. aprila zaradi nastopa BK
Lokateks Trata v Evropskem pokalu in nastopa reprezentanc članov do 23 let in mladincev na
mednarodnih četverobojih ).

Drugi jesenski del: 29.8, 5.9, 6.9 in 12.9. ( Jesenski termin tekmovanja naj bi se zaključil 12.
septembra v vseh treh državnih ligah, saj so v drugi polovici meseca septembra na sporedu
kar tri svetovna prvenstva: za člane, člane do 23.let in mladince. Iz tega razloga je predvideno,
da se 13. krog Superlige ( in 17. krog I. in II. lige ) igra v nedeljo 6.septembra ).
S prehodom izvedbe Superlige 2009 v dveh delih in njenim zaključkom 12. septembra, ki
sovpada z zaključkom tekmovanj v I. in II. državni ligi, se klubu ki bo izpadel iz superlige
omogoča, normalni prehod v nižjo stopnjo tekmovanja, ne da bi izgubil eno tekmovalno
sezono.
Prvouvrščena ekipa I. lige 2009 bo nadaljevala tekmovanje v Superligi 2009/2010, ki naj bi se
začela v drugi polovici meseca oktobra 2009. ( Po prestopnem roku in registraciji v mesecu
septembru oz oktobru 2009 ).
SKLEP: Sprejme predlog sprememb tekmovanja v Superligi 2009.
Prvouvrščena ekipa superlige bo postala državni prvak za leto 2009, zadnja –
osmouvrščena ekipa pa bo izpadla in bo naslednje leto nastopila v I. državni ligi 2010.

2. Sistem igranja tekem v superligi 2010 in v nadaljnjih letih
Izvršni odbor podpira predlog delovne skupine, ki predlaga, da se s prehodom superlige na
termin jesen pomlad, tekmovanje izvede po dvojnem dvokrožnem sistemu, z 20 krogi. V tem
primeru bi superligaško tekmovanje trajalo od srede oktobra do srede marca.
SKLEP: Delovna skupina naj pred razpravo, razdela predlog izvedbe dvokrožnega
sistema, ki naj bi veljal za vseh osem ekip, kot doslej, ali samo za prve štiri ekipe.

3. Tekmovanje izpadlega kluba iz superlige v I. državni ligi po spremembi
tekmovanja v Superligi
Po uvedbi tekmovanja v Superligi na jesen – pomlad bi moral izpadli klub iz Superlige po
zaključku tekmovanja (marec) tekmovanje nadaljevati šele v naslednjem tekmovalnem letu, ki
prične v aprilu. Da ne bi prišlo do več kot leto dni mirovanja v tekmovanju izpadlega kluba,
bi bilo smiselno omogočiti takemu klubu nadaljevanje tekmovanja še v isti tekmovalni sezoni
saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo celo do prenehanja tekmovanja takega kluba, kar
pomeni, da bi v mesecu marcu, izpadli klub iz Superlige, nadaljeval tekmovanje v I.državni
ligi že v mesecu aprilu istega leta.
SKLEP: Po sprejetju sprememb tekmovanja v superligi v terminu jesen-pomlad, se
izpadli klub iz superlige, še v isti tekmovalni sezoni, vključi v tekmovanje v I. ligi.

4. Poenotenje tekmovanja v Superligi in I.državni ligi
V razpravo po OBZ se posreduje predlog za uvedbo novega sistema tekmovalnih disciplin v
državnih ligah 2010 oz. 2011:
Tekmovanje v Superligi in I. državni ligi bi obsegalo naslednje discipline:
1). 1 X štafeta - zbijata obe ekipi hkrati ( 20 minut )
2). 2 X natančno zbijanje na 4. igrišču - nastopajo 4. igralci
(50 minut )
istočasno z natančnim zbijanjem bi na 1. igrišču potekala tudi igra v krog. Na predlog
delovne skupine se prouči tudi možnost igranja 2. krogov, na igriščih 1 in 2.
3). 1 X hitrostno zbijanje - zbijata igralca obeh ekip hkrati ( 20 minut )
4). Istočasno: 1X trojka, 1 X dvojica, 2X posamezno klasično ( 100 minut)
Po tem predlogu bi se igralo 9 ali 10 iger (18 oz. 20 možnih točk). Skupen igralni čas bi trajal
maksimalno 190 minut.

Tekmovanje v II. državnih ligah naj bi od leta 2010 dalje, potekalo v naslednjih
disciplinah:
1). 1 X štafeta
2). 1 X natančno zbijanje
3). 1 X hitrostno zbijanje
4). Istočasno: 1 X trojka, 1 X dvojica, 1 X posamezno klasično in 2 X igra v krog
Izvršni odbor je zavzel stališče, da se tekmovanje v enotni Superligi in enotni I.ligi poenoti,
tako kar se tiče tekmovalnih disciplin kot tudi števila nastopajočih ekip.
Prehod na 8 člansko prvo ligo naj bi postopoma prišli v letu 2012, kar pomeni, da bi I.liga v
letih 2009 in 2010 še vedno štela 10 ekip, v letu 2011 bi imela 9. članov, v letu 2012 pa bi že
prešla na 8. članov, enako kot v superligi.
V kolikor bi bil ta predlog podprt, bi bilo potrebno prilagoditi sistem izpadanja in
napredovanja v I.državni ligi.
Vsak igralec bi še naprej lahko na posamezni tekmi igral največ tri igre.
SKLEP: Predlog za uvedbo novih kombinacij iger v super in I. ligi, ter zmanjšanja
števila iger v II. ligi, se posreduje v razpravo.

5. Državno ligaško tekmovanje v letu 2010 in v nadaljnjih letih –
reorganizacija 2. državnih lig
Sprejeta je bila ugotovitev, da so klubi OBZ, ki tekmujejo v II. državni ligi zahod proti delitvi
II. državne lige zahod, tako, da naj bi bila ta enotna tudi v bodoče in bi imela še naprej 10
članov, medtem ko OBZ in klubi na vzhodu proučijo predlog o formiranju dveh ali treh 6 – 8
članskih drugih lig ( npr. Štajersko – Saleška, Ljubljana - Dolenjska, Gorenjska ).
Napredovanje v I. državno ligo bi ostalo enako kot doslej, ena ekipa iz zahoda in ena iz
vzhoda ( ne glede na število ekip, ki bi nastale iz sedanje II.lige – vzhod ).
V vsakem primeru bi bilo ob sprejemu zmanjšanja števila iger v II.ligah, smotrno razmišljati o
izvedbi tekmovanja v II. državnih ligah ob petkih popoldne oz. v soboto dopoldne, da bi se
izognili terminu Super in I. lige.
SKLEP: Tekmovalna komisija posreduje Predlog o reorganizaciji II. državnih lig, v
razpravo po OBZ, ki odločitev svojih klubov o načinu tekmovanja v II. ligi, sporočijo do
20.2.2009.

6. Smiselnost igranja za zmagovalca tekme v državnih ligah
V zvezi vprašanja o nadaljevanju igranja tekem državnih lig, na sedanji način, ko neodločen
rezultat tekme ni dovoljen in se igra dodatna igra za zmagovalca tekme, ko so za zmago v
rednem delu igre predvidene 3 točke, za zmago v podaljšani igri 2 točki in za poraz v
podaljšani igri 1 točka, oziroma o priznanju neodločenega rezultata tekme in vrednotenje
zmage na tekmi z 2 točkama in neodločen rezultat tekme z eno točko, delovna skupina
predlaga, da tudi v naprej ostane sedanji način igranja kombinacije iger in točkovanja
rezultatov tekem v državnih ligah.
SKLEP: Sprejme se predlog, da ostane v veljavi sedanji način točkovanja rezultatov
tekem v državnih ligah

7. Sprejem novega termina prestopnega roka v slučaju spremembe termina
tekmovanja v Superligi.
V slučaju, da bo prišlo do potrditve prehoda Superlige v termin jesen – pomlad, se predlaga
nov termin za izvedbo prestopnega roka in nov termin za registracijo igralcev, in sicer: za
prestopni rok v času od 20. do 30 septembra in za registracijo igralcev od 1. do 10. oktobra.
SKLEP: V primeru prehoda superlige v termin jesen-pomlad, se predlaga prestopni rok
v času od 20. do 30. septembra ( po zaključku tekmovanja v I. in II. ligi ), registracija
igralcev pa v času od 1. do 10. oktobra ( pred začetkom tekmovanja v superligi ).

8.Državno ligaško tekmovanje dečkov v letu 2009
V letu 2009 v enotni I. državni ligi za dečke, nastopa vseh 15 prijavljenih ekip, ki bodo
igrale po turnirskem sistemu. Tekmovanje se bo izvedlo v 4 dvojnih krogih oz. turnirjih, na
katere so bile ekipe razporejene z žrebom. V petem dvojnem krogu bodo ekipe igrale za
končno uvrstitev za mesta od 1 do 15.
SKLEP: V I. državni ligi za dečke nastopajo le igralci do predpisane starosti 14 let, saj
način tekmovanja omogoča odigranje tekme že samo s tremi igralci. Omogoči pa se
klubom, ki bodo nastopali v državni ligi za dečke, da na principu dvojne registracije, ki
je v BZS že uveljavljena za mladince, v svojo ekipo lahko vključijo tudi dečke iz drugih
klubov.

9. Državno ligaško tekmovanje 2009 za članice
Na predlog komisije za žensko balinanje bo 11 prijavljenih ekip, za tekmovanje v državni ligi
za članice, na podlagi rezultatov v letu 2008, razporejenih v I. državno ligo, kjer bo nastopilo
6 ekip in v II. državno ligo v kateri bo tekmovalo 5 ekip.
SKLEP: Potrdi se predlagani način tekmovanja v I. in II. državni ligi za članice.
Za naslednjo tekmovalno sezono se predlaga uvedba discipline hitrostnega zbijanja v
prvi državni ligi za članice.

10. Izvedba državnega prvenstva v disciplini štafetnega zbijanja
V skladu s sklepom zadnje skupščine se v letu 2009 izvede nova disciplina državnega
prvenstva – štafetno zbijanje za člane, mladince in dečke. Štafetno zbijanje za mladince in
dečke se bo zaradi manjše udeležbe nastopajočih izvedlo skupaj, istočasno z disciplino
hitrostnega zbijanja. Pogoj za organizacijo prvenstva je ustrezno predpisano število
prijavljenih igralcev v določeni kategoriji.
SKLEP: V skladu s sklepom zadnje skupščine se v letu 2009 se izvede nova disciplina
državnega prvenstva – štafetno zbijanje za člane, mladince in dečke.

11. Izvedba državnega prvenstva v disciplini četvork za starejše člane nad
55 let
V skladu s sklepom zadnje skupščine, se v letu 2009 izvede tekmovanje DP v četvorkah za
starejše člane nad 55 let, v turnirski obliki. Na prvenstvu za starejše člane nad 55 let, po
predlogu delovne skupine ne bi imeli pravice nastopa registrirani igralci klubov državnih lig.

SKLEP: Tekmovalna komisija do 15. 02. pripravi dokončen predlog propozicij in
pravila za izvedbo državnega prvenstva in jih posreduje OBZ.

12. Omogočanje tekmovanja klubom superlige na najvišji stopnji
tekmovanja, tudi v primeru če ne bi imeli ekipe dečkov za tekmovanje v
državni ligi za dečke.
Izvršni odbor predlaga, da se klubov superlige do nadaljnjega ne bi izključevalo iz
tekmovanja v superligi, v primeru, če v določeni sezoni, ( velja samo za eno leto ) ne bi imeli
lastne ekipe dečkov za nastopanje v državni ligi za dečke.
V tem primeru bi moral klub zaradi neizpolnjevanja enega od pogojev za nastop v
superligaškem tekmovanju, plačati ustrezno denarno kazen, ki bo v celotni višini namenjena
za razvoj in delo z mladimi, izjemoma pa bi v tem primeru lahko nastopal v superligi.
SKLEP: Klubom superlige, ki v določeni tekmovalni sezoni ne bi imeli ekipe dečkov za
nastopanje v državni ligi za dečke, oziroma bi njihova ekipa med letom odstopila od
tekmovanja, se klubu enkrat izjemoma dovoli tekmovati v superligi, ob plačilu ustrezne
denarne kazni.

13. Uveljavitev denarne kazni zaradi neizpolnjevanja določil, ki izhajajo iz
44.člena Pravil o tekmovanjih, za klube superlige, ki ne bi imeli ekipe
dečkov za tekmovanje v državni ligi za dečke in za klube, ki ne bi imeli v
svoji sredini ustreznega strokovnega delavca.
Predlaga se uvedba plačila denarne kazni v višini 1250 EUR, za klube superlige, ki v eni
tekmovalni sezoni ne bi imeli lastne ekipe dečkov in ne bi izpolnjevali pogojev za nastopanje
v državni ligi za dečke.
Klubi, ki za tekmovanje v državnih ligah ne bodo imeli ustreznega strokovnega delavca za
vzgojo in izpopolnjevanjev igralcev ali ustreznega strokovnega delavca za vodenje ekipe v
državni ligi, se kaznujejo z denarno kaznijo v višini 800 EUR.
Klub, ki trenutno v svoji sredini nima ustreznega strokovnega kadra, si lahko tega, izjemoma
pridobi iz drugega kluba, na osnovi pismene izjave matičnega kluba in podpisane pogodbe, iz
katere so razvidne pogodbene obveznosti in namen njegovega nastopa v novem klubu.
SKLEP: Potrdi se višina kazni klubom superlige, ki ne bi imeli ekipe dečkov za
nastopanje v državni ligi za dečke in klubom, ki ne bi imeli ustreznega strokovnega
delavca za vzgojo igralcev in za vodenje ekipe.
Do naslednjega tekmovalnega leta se prouči možnost uveljavitve višje kazni, za klube, ki
ne bi izpolnjevali pogojev za tekmovanje, hkrati pa se prouči tudi možnost uveljavitve
nastopa v državni ligi za dečke, z enim igralcem v starosti 15 let.

14. ačin potrjevanja izpolnjevanja pogojev za tekmovanje v državni ligi v
skladu s 45. členom Pravil o tekmovanjih.
Pred začetkom državnega ligaškega tekmovanja, strokovni svet v sodelovanju s sodniško in
tekmovalno komisijo, izvede do konca meseca januarja, licenco za strokovne delavce v klubih
in sodnike superlige. Za strokovne delavce iz klubov ostalih državnih lig in sodnike, ki bodo
sodili tekme I. in II državne lige pa bo licenca predvidoma v mesecu marcu 2009.
SKLEP: Licenca za sodnike in vodje superlige se izvede v soboto 24. januarja 2009.

15. Uvedba strokovnega dela z igralci v kategoriji dečkov in članic
Za izboljšanje stanja na področju vzgoje in izpopolnjevanja mladih igralcev in igralk je
potrebno nujno uveljaviti regijske centre za delo z mladimi in ženskami, ki morajo biti vodeni
preko ustreznih strokovnih delavcev v posameznih sredinah. V regijskem centru bi se morale
izvajati naloge usposabljanja in izpopolnjevanja mladih igralcev in članic, s poudarkom na
njihovo izpopolnjevanje v disciplinah zbijanja.
Vse navedene naloge bi morale biti vodene s strani odgovornega delavca v BZS, ki bi moral
biti posebej imenovan za omenjeno področje strokovnega dela in, ki bi opravljal naslednje
osnovne naloge;
-koordinacijo dela med strokovnimi delavci v regijskih centrih,
-oblikovanje načinov in metod usposabljanja v posameznih balinarskih disciplinah,
-usklajevanje terminskega izpopolnjevanja med regijskimi centri.
SKLEP: Sprejme se pobuda o uveljavitvi regijskih centrov za delo z mladimi in
članicami. Verificira se predlagana vsebina dela.
Območne zveze naj ocenijo možnost ustanovitve regijskih centrov v svojih sredinah in
hkrati predlagajo svoje predstavnike, za izvajanje aktivnosti in koordiniranje dela z
imenovanim strokovnim delavcem BZS.

16. Organizacija balinarskih kampov za najperspektivnejše mlade igralce
in igralke
Predlaga se organizacija balinarskih kampov za najperspektivnejše mlade balinarje in
balinarke.
Regionalni centri bi po OBZ mesečno organizirali in izvajali skupinske vadbe, v okviru BZS
pa bi organizirali več dnevne kampe balinanja, v času različnih šolskih počitnic, na katere bi
vabili najbolj marljive in talentirane kandidate iz posameznih regij, z udeležbo od 8 do 12
slušateljev.
Za financiranje kampov balinanja je več možnosti, od pomoči staršev, klubov in BZS.
K organizaciji balinarskih kampov se bo pristopilo po uvedbi spremenjenega načina dela z
mladimi in ženskami.
SKLEP:Sprejema se pobuda za organizacijo balinarskih kampov, za najperspektivnejše
mlade igralce in igralke.

17. Potrditev Koledarja ligaških tekmovanj in DP ter imenovanje
organizatorjev za izvedbo državnih prvenstev 2009
Tekmovalna komisija je po sklepu IO BZS opravila žrebanje posameznih državnih lig.
OBZ in klubom državnih lig je bil posredovan razpis za izvedbo organizacije posameznih
državnih prvenstev 2009.
SKLEP: Izvršni odbor je potrdil Koledar ligaških tekmovanj in državnih prvenstev ter
imenoval organizatorje za izvedbo posameznih prvenstev.
SKLEP:
Izvršni odbor je sprejel predlog sprememb v državnem ligaškem tekmovanju 2009,
hkrati pa je predlog sprememb v državnem ligaškem tekmovanju za leto 2010
posredoval v razpravo delegatom OBZ.

Ad 3
Predsednik Tekmovalne komisije Srečko Lapanja je podal predlog Koledarja tekmovanj,za
izvedbo ligaškega tekmovanja 2009 v Superligi, I. ligi, II. državni ligi vzhod in II. državni ligi
zahod, I. in II. državni ligi za članice in I. državni ligi za dečke ter za izvedbo državnih
prvenstev 2009 za člane, članice, mladince in dečke. Pri izdelavi predlogov Koledarja
tekmovanj za leto 2009 so bili upoštevani predlogi komisije za mladino, komisije za žensko
balinanje in klubov super lige.
SKLEP: Sprejme se Koledar tekmovanj za leto 2009
Ad 4
Predsednik tekmovalne komisije Srečko Lapanja je podal predlog kandidatur posameznih
OBZ in klubov, ki so se javili na Razpis za organizatorje državnih prvenstev 2009.
SKLEP: Potrdi se predlog Tekmovalne komisije BZS za imenovanje organizatorjev državnih
prvenstev 2009.
Ad 5
Predsednik Jože Rebec je seznanil člane izvršnega odbora, da so se s področja balinanja, na
Razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov, javila Občina Tržič za
pokritje štiristeznega balinišča v Tržiču in BK Buldog iz Trbovelj za pokritje štiristeznega
balinišča.
SKLEP: Izvršni odbor podpira kandidaturi obeh prosilcev s področja balinanja in sicer
Občino Tržič za pokritje štiristeznega balinišča na Ravnah v Tržiču in Balinarski klub Buldog
iz Trbovelj, za pokritje štiristeznega balinišča v Trbovljah.
Ad 6.
SKLEP: Na osnovi sprejetih sprememb v tekmovanju Balinarske zveze Slovenije, se zadolži
strokovni delavec BZS, Ivan Breznik, da pripravi predlog sprememb aktov BZS.
Ad 7
SKLEP: Predsedniki odborov in komisij BZS, do 20.2.2009 predložijo Poročila o delu
komisij v letu 2008 in terminski plan aktivnosti za leto 2009, za obravnavo na skupščini 2009.
Ad 8
SKLEP: Na osnovi statističnega izračuna rezultatov balinarjev in balinark v letu 2008 se
potrdi Balinar leta 2008 v vseh štirih kategorijah: Aleš Borčnik pri članih, Tadeja Sodec pri
članicah, Andraž Peteh pri mladincih in Miha Božič pri dečkih.
Svečana proglasitev Balinar leta 2008, bo 29.1.2009 v M Hotelu v Ljubljani.
Seja je bila zaključena ob 20. uri.

Zapisal: Dušan Butinar

Jože Rebec l.r.
predsednik

