BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
IZVRŠNI ODBOR BZS
Datum: 01.07.2009

ZAPISIK
5.seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 23.06.2009 ob 17. uri, v sejni
sobi, na sedežu BZS na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTI ČLAI IO: Jože Rebec, Franc Morelj, Srečko Lapanja, Jelka Lorenčič Kožman,
Peter Snoj, Miloš Nikolič, Zdravko Taškar, Branko Šefran, Maks Ferš, Damjan Rupnik, Janez
Zule
OPRAVIČEO ODSOTA ČLAA IO: Marjan Ferfolja, Ivan Narat
VABLJEI – PRISOTI: Ivan Breznik, Dušan Butinar
DEVI RED:
1. Pregled in potrditev Zapisnika 4. seje Izvršnega odbora
2. Obravnava in sprejem sklepa o reorganizaciji tekmovanja in izpopolnitve državnih lig, v
skladu s pooblastilom 59. skupščine BZS.
3.Obravnava predloga za spremembo sklepa 59. skupščine BZS o prehodu tekmovanja v
superligi, na izredni skupščini BZS
4. Informacija o izplačilu nagrad za osvojene medalje in svetovne rekorde v BZS
5. Obravnava analize sojenja v letu 2009
6.Informacija o izvedbi šole balinanja 2009 v Rogaški Slatini
7.Tekoča problematika:
-izpolnjevanje pogojev za tekmovanje v državnih ligah
-uvedba strokovnega dela z igralci v kategoriji dečkov in članic – organizacija balinarskih
kampov
8.Razno
Ad 1
Pri obravnavi realizacije sklepov 4. seje IO BZS, je bilo ugotovljeno, da so vsi sklepi
realizirani oz. so v izvajanju.
SKLEP: Zapisnik 3. seje IO BZS, je bil sprejet soglasno.
Ad 2
Izvršni odbor je na podlagi pooblastila 59. skupščine in na osnovi 110 člena Pravil o
tekmovanjih soglasno sprejel SKLEP o reorganizaciji tekmovanja in izpopolnitve državnih lig
v letu 2010:

SKLEP o sestavi državnih lig v letu 2010
1.SUPER LIGA
-uvrščene ekipe od 1. do 7. mesta, iz tekmovanja super lige v letu 2009,
-prvo uvrščena ekipa iz tekmovanja v 1. državni ligi v letu 2009
1.DRŽAVA LIGA ZAHOD
-vse ekipe iz zahoda, ki so v letu 2009 tekmovale v 1. državni ligi,
-ekipa, ki je izpadla iz super lige 2009, v kolikor je to ena od ekip iz zahoda,
-ekipe po vrstnem redu uvrstitev v 2. ligi zahod v letu 2009, v takšnem številu, da bo liga
imela 8 ekip.
1.DRŽAVA LIGA VZHOD
-vse ekipe iz vzhoda, ki so v letu 2009 tekmovale v 1.državni ligi,
-ekipa, ki je izpadla iz superlige 2009, v kolikor je to ena od ekip iz vzhoda,
-ekipe po vrstnem redu uvrstitev v 2. ligi vzhod v letu 2009, v takšnem številu, da bo liga
imela 8 ekip.
2.DRŽAVA LIGA ZAHOD
-ekipe, ki so v letu 2009 tekmovale v 2. državni ligi zahod, razen ekip, ki so se uvrstile v 1.
državno ligo zahod,
-ekipe, ki so se uvrstile v 2. ligo iz kvalifikacij iz med območnega tekmovanja (izvedenega na
doslej uveljavljen način ), v takem številu, da bo liga štela 8 ekip.
2.DRŽAVA LIGA VZHOD
2.državna liga vzhod – se v letu 2010 deli na dve ligi:
2.LIGA VZHOD – center, ki šteje 8 ekip
2.LIGA VZHOD – sever, ki šteje 6 ekip
2.DRŽAVA LIGA VZHOD – center
-ekipe iz OBZ Gorenjska in OBZ Ljubljana, ki so v letu 2009 tekmovale v 2. ligi vzhod, razen
ekip, ki so se uvrstile v 1. državno ligo vzhod,
-prvo uvrščene ekipe v območnem tekmovanju OBZ Gorenjska, OBZ Ljubljana in OBZ
Dolenjska
-drugouvrščene ekipe v območnem tekmovanju OBZ Gorenjska in OBZ Ljubljana
V primeru premajhnega števila ekip za izpopolnitev lige ( manj kot 8 ekip ), se v ligo lahko
uvrsti tudi 2. uvrščena ekipa iz OBZ Dolenjska,
-v primeru prevelikega števila za izpopolnitev lige ( več kot 8 ekip ) pa se obe drugouvrščeni
ekipi OBZ Gorenjska in OBZ Ljubljana, ne bi neposredno uvrstili v ligo, temveč bi se v tem
primeru uvrstil le zmagovalec iz dveh srečanj med drugo uvrščenima ekipama omenjenih
območnih zvez.
2.DRŽAVA LIGA VZHOD – sever
-ekipe iz OBZ Maribor in OBZ Saleška, ki so v letu 2009 tekmovale v 2. državni ligi vzhod,
razen ekipe, ki se je uvrstila v 1. državno ligo vzhod
-ekipe iz med območnega tekmovanja OBZ Maribor in OBZ Saleška, po vrstnem redu
uvrstitev v letu 2009, v takem številu, da bo liga štela 6 ekip
Sklep je bil sprejet soglasno

SKLEP o sestavi državnih lig 2011 in dalje
APREDOVAJE A VIŠJO STOPJO TEKMOVAJA
-iz 1. in 2. državne lige napredujeta v višjo stopnjo tekmovanja prvaka posamezne lige
-iz območnega tekmovanja napredujeta v 2. državno ligo prvo uvrščena kluba iz
kvalifikacijskega območnega tekmovanja, razen v 2. državni ligi VZHOD – sever, kjer se
uvrsti prvo uvrščeni klub iz med območnega tekmovanja.
IZPAD A IŽJO STOPJO TEKMOVAJA
-iz vsake lige izpade toliko klubov, da bo liga štela 8 ekip ( 2. liga VZHOD – sever 6 ekip ),
-iz superlige izpadeta zadnji dve uvrščeni ekipi. V kolikor bi odklonil tekmovanje v super ligi
kdo izmed prvakov 1. lige, izpade iz super lige toliko klubov, da bo super liga štela 8 ekip.
Sklep je bil sprejet soglasno.
AD 3
Izvršni odbor je ob pripravi gradiva za izpopolnjevanje državnih lig za leto 2010, ugotovil,da
sklep 59 skupščine glede reorganizacije superlige v obdobju 2009-2010 ni možno realizirati,
ker z naknadno uveljavitvijo dveh 1. državnih lig, tekmovanja ni možno izvajati na način, ki
je bil opredeljen v Predlogu sprememb v državnem ligaškem tekmovanju 2009-2010, zato
predlaga delegatom skupščine BZS, da razveljavijo sklep 59. skupščine BZS, ki se nanaša na
prehod tekmovanja v superligi v obdobju jesen – zima in potrdijo izvedbo tekmovanja v super
ligi 2010, v dveh delih; od 9.1 do 10.4. in od 2.10. do 6.11. V prostem terminu bi se odigralo
tekmovanje v 1. in 2. državni ligi.
Izvršni odbor delegatom skupščine BZS predlaga v sprejem naslednje sklepe:
1. Razveljavi se sklep 59.skupščine, o spremembi tekmovanja v super ligi 2009/2010, ki se
nanaša na prehod tekmovanja v superligi, v obdobju jesen zima.
2.Spremeni se določene roke za prestop igralcev in izvajanje registracije.
3.Verificira se sklep izvršnega odbora, da zaradi reorganizacije tekmovanja v 1. in drugi
državni ligi v letu 2010, po končanem tekmovanju v letu 2009, iz teh lig izjemoma ne izpade
noben klub.
4.Tekmovanje v superligi se leta 2010, odvija v obdobju zima in jesen.
5.V letu 2010 bo tekmovanje potekalo v naslednjem predvidenem terminu.
-superliga: prvi del od 9.1. do 10.4.2010 (14.krogov) in drugi del od 2.10. do 6.11.2010
( 6.krogov – razigravanje ekip od 1-4 za prvaka oz. 5-8 za obstanek).
-1. in 2. ligi: prvi del od 8.5. do 3.7. 2010 in drugi del od 28.8. do 25.9.2010.
Kvalifikacijsko medobmočno tekmovanje za izpolnitev 2. lige 9. in 10.10. ter 16. in
17.10.2010, odvisno od sistema kvalifikacij.
6.Prestopni rok igralcev se določi v času od 2.12 do 11.12. v letu ( popravek 24. člena
Pravilnika o registricaji igralcev in balinarskih organizacij ).
7.Registracija igralcev in strokovnih delavcev ter balinarskih organizacij, se izvaja v času od
12.12. do 20.12 v letu ( sprememba 31. in 35. člena Pravilnika o registraciji igralcev in
balinarskih organizacij ).
SKLEP: Sprejme se predlog za spremembo sklepa 59. skupščine BZS, o prehodu tekmovanja
v superligi in se ga posreduje v sprejem Skupščini BZS.
Slep je bil sprejet soglasno.

SKLEP: Predlog predsednika, da sklep o spremembi prehoda tekmovanja v super ligi,
sprejme skupščina BZS na izredni seji 7.7.2009, so delegati zaradi varčevalnih ukrepov in v
izogib dodatnim potnim stroškom preoblikovali in soglasno odločili, da se Predlog za
spremembo sklepa 59. skupščineBZS o prehodu tekmovanja v super ligi, po predhodnem
odločanju v posameznih OBZ, sprejme na korespondenčni seji Skupščine BZS. Območne
zveze so dolžne izpolnjene Glasovalnice, posredovati na naslov BZS, do 7.7.2009.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP: Sekretar BZS posreduje Predlog za spremembo sklepa 59. skupščine BZS o prehodu
tekmovanja v superligi, skupaj z ustreznim številom glasovnic, na posamezne območne zveze.
Za nosilce razprave v posameznih OBZ so zadolženi člani Izvršnega odbora BZS, iz
posamezne OBZ.
Sklep je bil sprejet soglasno
SKLEP: S sprejemom Predloga sprememb sklepa 59. skupščine o prehodu tekmovanja v
superligi, bi zastopala Slovenijo v Evropskem pokalu 2010, prvo in drugo uvrščena ekipa iz
tekmovanja v Super ligi 2009.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 4
SKLEP: V skladu s Pravilnikom o nagradah tekmovalcem in trenerjem v BZS, se potrdi
predlog o izplačilu nagrad za osvojene medalje na SP 2009 za članice v igri dvojic ( Sodec
Tadeja in Novak Nina ) in za izenačeni svetovni rekord 38 točk v natančnem zbijanju v
kategoriji članov ( Dejan Tonejc ) in za dosežen svetovni rekord 47 točk v hitrostnem zbijanju
v kategoriji članov do 23 let ( Aleš Borčnik ).
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 5
SKLEP: Na predlog predsednika sodniške komisije Miloša Nikoliča se Analiza delegiranja
sodnikov za državno ligaško tekmovanje, ki jo je pripravil strokovni delavec Ivan Breznik,
umakne z dnevnega reda in se obravnava na naslednji seji, po predhodni obravnavi na
sodniški komisiji.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 6
SKLEP: Za Šolo balinanja so klubi prijavili 32 tečajnikov. Ker je maksimalno število za
optimalno izvedbo šole, 16 tečajnikov, se letošnjo šolo balinanja izvede v dveh delih. Prvi del
od 6. do 12. julija in drugi del od 23. do 29. avgusta. Šolo vodi ekipa, imenovana za obdobje
2008-2012; vodja Pavel Švara in vaditelja Zdravko Taškar in Matej Rebec.
Ad 7
SKLEP: Klube,( Luka Koper, Center Kranj in Mengeš Rakoll ), ki ne izpolnjujejo
predpisanih in z njihove strani podpisanih pogojev za tekmovanje v letu 2009, se opozori, da
izvršijo svoje obveznosti v zvezi zagotovitve ustreznega strokovnega kadra, sicer bodo
sankcionirani po določilih Pravil o tekmovanjih 2009.
SKLEP: Strokovni svet v sodelovanju s predsednikom komisije za mladino in predsednice
komisije za žensko balinajnje, v skladu z že sprejetimi sklepi na organih BZS, pripravi
konkretne predloge in smernice za izvajanje strokovnega dela z igralci v kategoriji dečkov in
članic s ciljem organiziranja balinarskih kampov po območnih zvezah. Pri izdelavi predloga,
naj bo strokovnemu svetu v pomoč študija Zdravka Taškarja - Delo z mladimi po klubih in
BZS, ki je sestavni del njegove diplomske naloge, za trenerja balinanja.
Sklep je bil sprejet soglasno

Ad 8
V razpravi je član izvršnega odbora BZS opozoril na problematiko sprememb v participaciji
za državna prvenstva za članice in zahteval, da se v bodoče participacija pred začetkom
državnih prvenstev obvezno sprejme na izvršnem odboru BZS in se objavi v Koledarju
tekmovanj, da bo dostopna vsem.
Člani izvršnega odbora so predlagali tekmovalni komisiji, da pri pripravi Koledarja za leto
2010 upošteva težnje, da bi bilo čim več državnih prvenstev izvedenih v letnem obdobju,
tako, da bi zagotovili enakovredne pogoje za priprave tudi klubom in OBZ, ki nimajo dvoran
in možnosti priprav igralcev v zimskem obdobju. Pri izvedbi državnih prvenstev za dečke in
mladince naj se upošteva, da se državna prvenstva ne organizira v mesecu, pred zaključkom
šole, ko so šolske obveznosti na višku.
Seja je bila končana ob 19.uri.

Zapisal: Dušan Butinar

Jože Rebec l.r.
predsednik

