BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
LJUBLJANA, Tržaška 2
Datum: 23.12.2009

ZAPISIK
8. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila, 22. decembra 2009.
PRISOTI: Jože Rebec, Franc Morelj, Srečko Lapanja, Miloš Nikolič, Zdravko Taškar,
Jelka Lorenčič Kožman, Branko Šefran, Maks Ferš, Damjan Rupnik, Robert Kocjan
ODSOTI: Marjan Ferfolja, Peter Snoj, Ivan Narat,
VABLJEI – PRISOTI: Ivan Breznik, Dušan Butinar
DEVI RED:
1.Pregled in potrditev zapisnika 7. seje IO BZS
2.Državno ligaško tekmovanje 2010
-potrditev predloga sestave državnih ligašev za leto 2010
3.Koledar tekmovanj 2010
-mednarodni koledar FIB 2010
-predlog Koledarja tekmovanj v državnih ligah 2010
-predlog izpopolnjevanja državnih lig 2010 ( izpad in napredovanje )
4.Sistem tekmovanja v državnih ligah od sezone 2011/2012 dalje
-imenovanje delovne komisije za prehod tekmovanja v terminu jesen pomlad
5.Informacija o razglasitvi Balinar leta 2009, po obstoječih kriterijih
-predlog za spremembo kriterijev za določanje najboljših balinarjev
6.Razrešitev selektorja ženske reprezentance Slovenije
-imenovanje v.d. trenerja ženske reprezentance in objava Razpisa
7.Informacija s sestanka športne komisije FIB
8.Razno
Ad 1.
Pri pregledu Zapisnika 7.seje je bilo ugotovljeno, da so vsi sklepi realizirani, oz. so v
izvajanju.
Zapisnik 7. seje je bil sprejet z 9 glasovi ZA in 1 PROTI.
Ad 2
Ker sta po končanem tekmovanju v državnih ligah, iz Superlige izstopili ekipi Zabiče in Zarja
Balinček, je v Superligi ostala Postojna, poleg prvaka I.lige Radovljice Alpetour pa je v
Superligo pristopila tudi Skala.
Zaradi naknadne spremembe v Superligi, sta postala nova člana I.državne lige zahod ekipi
Antena Portorož in Ilirska Bistrica, posledično temu pa sta postala nova člana II. Lige zahod
ekipi Draga Orlek in Korte.
SKLEP: Potrdi se predlog sestave državnih lig 2010. Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 3
-V Mednarodnem koledarju FIB je prišlo do spremembe termina Mednarodnega četveroboja
za mladince, ki bo namesto 17. in 18. aprila, po novem 12. in 13. junija v Miljah.
Balinarska zveza Slovenije bo kot organizator četveroboja mladincev 12 in 13 junija, na
turnirju v Miljah, gostila reprezentance: Hrvaške, Italije, Srbije in Slovenije.
-FIB je potrdila organizacijo mednarodnega peteroboja članskih reprezentanc; BIH, Črne
Gore, Hrvaške, Srbije in Slovenije, ki bo od 19. do 21. avgusta v Miljah.
-Pari 1. kroga Pokala prvakov v skupini C 1 so: Lokateks Trata : drugouvrščena ekipa Italije,
Prvak Italije : Krim Stiking, Trio Buzet : drugouvrščena ekipa Francije, Prvak Francije :
Zrinjevac. Prve tekme bodo 17. aprila v mestih državnih prvakov, povratne pa 1.maja.
SKLEP: Potrdi se Informacija – Mednarodni koledar 2010. Sklep je bil sprejet soglasno.
Izvršni odbor je potrdil predlog klubov Super lige o začetku superligaškega tekmovanja, v
terminu: 1. – 12. krog od 30.januarja do 24.aprila, 13 in 14 krog, 9. in 16.oktobra ter
razigravanje za prvaka in obstanek v superligi, 15 – 20 krog, od 23. oktobra do 27.novembra.
I. državni ligi vzhod in zahod ter II. Liga zahod, igrajo v terminu: 1 – 9 krog od 8. maja do
3.julija, ter 10 – 14 krog, od 28. avgusta do 25. septembra. II. Liga center igra v terminu kot
I. Ligi in II.liga zahod, samo da bo igrala tekme ob petkih. ( II. Liga sever igra 1 – 6 krog od
14.maja do 19. junija ter 7. do 10 krog od 3. do 25.septembra ).
Morebitne, utemeljene pripombe glede terminov posameznih državnih lig 2010 naj se
posreduje tekmovalni komisiji do konca meseca decembra 2009.
Predsednik tekmovalne komisije in člana Izvršnega odbora iz OBZ Saleške in OBZ Maribor,
uskladijo dokončen termin tekmovanja v II. Ligi sever do 30.12.2009.
Komisija za mladino na podlagi dospelih prijav ekip za tekmovanje v državni ligi za dečke in
za mladince v letu 2010, potrdi predlog nastopajočih ekip, objavi propozicije in predlaga
termin tekmovanja v državnih ligah za dečke in mladince.
SKLEP: Potrdi se predlog terminov ligaškega tekmovanja 2010. Koledar državnih lig
2010 se objavi na spletni strani BZS. Sklep je bil sprejet soglasno.
.
Izvršni odbor je obravnaval in sprejel predlog tekmovalne komisije BZS, za izpopolnjevanje
državnih lig 2010.
SUPER LIGA: Iz superlige izpade 1 ekipa. V superligo napreduje 1 ekipa – boljša iz dveh
tekem med prvakoma I.lige vzhod in I.lige zahod. V kolikor prvak ene od prvih lig
(npr.Vzhod ), odstopi od namere napredovanja na višjo stopnjo tekmovanja, se v super ligo
uvrsti drugi od prvakov I. lige ( npr. Zahod ) direktno. V kolikor bi se oba prvaka I. lige
odpovedala nastopu v superligo (in bi nadaljevala tekmovanje v I. ligi tudi v prihodnji
sezoni), potem iz superlige izjemoma ne bi izpadla nobena ekipa.
I. DRŽAVNA LIGA: Iz posamezne I. lige izpade 1 ekipa, v I. ligo pa napreduje ena ali več
ekip, odvisno od tega, v katero I. ligo izpade ekipa iz superlige in od tega, iz katere I. lige je
ekipa, ki napreduje v superligo.
II. DRŽAVNA LGA: Iz II.lige center in zahod praviloma izpadeta 2 ekipi, napredovanje ekip
v II. Ligo pa bo odvisno od napredovanja oz. izpada ekip iz višjih lig.
Iz II.lige sever izpade 1 ekipa, v II. Ligo sever pa praviloma napreduje ena ekipa.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi ZA in 1 glasom PROTI
Ad 4
Za pripravo predloga za prehod tekmovanja v terminu jesen – pomlad od sezone 2011/2012,
se imenuje delovna skupina v sestavi:
Srečko Lapanja – predsednik
Franc Morelj, Miha Sodec, Slavc Dobnikar, Valter Švara – člani

Kot osnova za delo komisije, bo služil Predlog sistema tekmovanja v državnih ligah BZS, ki
je bil soglasno podprt s strani Združenja superlašev, vendar ga je potrebno dograditi tako, da
bo prehod tekmovanja, poleg superlige, urejal tudi prehod tekmovanja v ostalih državnih
ligah in v območnih ligah.
Komisija začne z delom takoj in ga zaključi do 31.01.2010, nakar ga predloži v razpravo in
sprejem na organe BZS.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 5
Izvršni odbor se je seznanil s proglasitvijo Balinarja leta v kategoriji članov, članic, mladincev
in dečkov. Po uveljavljenih kriterijev, so postali balinarji leta 2009: Aleš Borčnik pri članih,
Tadeja Sodec pri članicah, Matej Kavčič pri mladincih in Andraž Ličan pri dečkih.
SKLEP: Za leto 2010 in naprej, je potrebno izvršiti novilacijo obstoječih Kriterijev za
določitev najboljših balinarjev v posameznih kategorijah.
Kriteriji morajo biti enaki za vse štiri kategorije; člane, članice, mladince in dečke.
Na novo je potrebno oceniti in urediti vrednost posameznih tekmovanj, glede na težo in
pomen posameznega tekmovanja ( SP, EP, SRI, SVI, MT, DP, LIGA ).
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 6
Člani izvršnega odbora so se seznanili z odstopom selektorja državne ženske reprezentance
Aleša Škoberneta, ki ga je ta podal zaradi preobremenjenosti in nesoglasja s članicami
reprezentance in njihove zahteve po njegovi nezaupnici.
Predsednik BZS Jože Rebec je kljub nespornim uspehom ženske reprezentance, ki je pod
vodenjem selektorja Škoberneta, doslej osvojila 7 medalj na Svetovnih prvenstvih in na
Sredozemskih igrah, zaradi trenj in nezadovoljstva v ženski reprezentanci, predlagal
razrešitev Aleša Škoberneta, z mesta selektorja ženske reprezentance.
SKLEP: Aleš Škoberne se razreši z mesta selektorja ženske reprezentance Slovenije.
a spletni strani BZS se objavi RAZPIS za mesto selektorja ženske balinarske
reprezentance Slovenije.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
-da imajo naziv trener balinanja
-da imajo izkušnje na področju vodenja ekip
-znanje tujega jezika
Kandidati morajo svoje vloge, s kratkim opisom dosedanjega dela na področju balinanja,
posredovati na naslov: Balinarska zveza Slovenije, najkasneje do 31.01.2010.
Do izbire kandidata, se za v.d. trenerja ženske reprezentance imenuje Milan Bozovičar,
ki bo žensko dvojico vodil že na Mednarodnem turnirju v mesecu januarju, v Lyonu.
Sklep je bil sprejet soglasno
Ad 7
Člani izvršnega odbora so se seznanili s Poročilom s sestanke športne komisije FIB, ki ga je
pripravil član te komisije, Marjan Ferfolja.
Novost v tekmovanju FIB v letu 2009, je v tem, da ne bo več klasičnih Četverobojev kot smo
jih poznali doslej ( Francija, Hrvaška, Italija, Slovenija ), temveč lahko organizator, povabi na
turnir poljubne reprezentance, npr. BIH, Srbijo itd.).
Opravljeno je bilo delegiranje mednarodnih sodnikov in vodij za tekmovanja v letu 2010.
Marjan Ferfolja – je bil imenovan za vodjo tekmovanja na SP mladincev in članov do 23 let
na Reki in za vodjo tekmovanja na četveroboju mladincev in na peteroboju članov v Miljah.

Danijel Milavec – je bil imenovan za sodnika pripravnika, na SP za mladince in člane do 23
let, na Reki.
Tomaž Centa – je bil imenovan za sodnika na Evropskem prvenstvu članov v Tivatu v Črni
gori in na Četveroboju mladincev v Miljah.
Bojan Taškar – je bil imenovan za sodnika na Svetovnem prvenstvu za članice.
Sandi Kofol - je bil imenovan za sodnika na Peteroboju članov v Miljah.
Sodniki za tekme Pokala prvakov, bodo delegirani naknadno.
Ad 8
-za udeležbo v Pokalu prvakov 2010, se odobri prvaku Slovenije – Lokateks Trati 2000 EUR,
drugouvrščeni ekipi Slovenije - Krim Stikingu pa 1500 EUR.
-sekretarju BZS Dušanu Butinarju, se odobri nadomestilo enega mesečnega dohodka, za
dodatno delo ob sobotah in nedeljah v času državnih prvenstev in ligaškega tekmovanja.
-v Pravila o pravočasni registraciji klubov in igralcev se vnese nove termine, v skladu z novo
sprejetimi roki, za prestope in registracijo igralcev.
-sprejme se informacija o pričetku delovanja prvega regijskega centra v Postojni, pod
vodstvom Pavla Švare. V selekcijski proces bodo vključeni mladi, v starosti od 9 do 14 let iz
OBZ Postojna, Notranjska in Nova Gorica. Prvi tridnevni tečaj bo potekal v balinarski
dvorani v Postojni, od nedelje 27.12. do torka 29.12.2009.

Seja je bila končana ob 17.30 uri.

Zapisal: Dušan Butinar
Jože Rebec l.r.
predsednik

