BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Trţaška 2
Datum: 09.04.2013

ZAPISNIK

4. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 08. aprila
2013 ob 17.00 uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTNI ČLANI : Sandi Kofol, Srečko Lapanja, Miloš Nikolič, Maks Ferš, Miran
Štupica, Damjan Rupnik, Franc Morelj, Branko Šefran, Stane Ţavbi ml., Borčnik Boţidar,
Marinko Primoţ, Marjan Ferfolja, Voglar Ţeljko
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI : Borčnik Mija
VABLJENI – PRISOTNI : Dušan Butinar, Daniel Roţman, Silva Keber
OPRAVIČENO ODSOTEN : Davor Janţič

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Izvršnega odbora BZS
2. Obravnava predlogov Komisije za Ţensko Balinanje
3. Pregled koledarja DP in participacije klubov po OBZ – jih za leto 2013
4. Obravnava predlogov Komisije za Mladino
5. Obravnava predlogov Strokovnega Sveta
6. Pregled obrazloţitev za dopolnila vseh pravilnikov BZS
7. Obravnava novega Disciplinskega Pravilnika
8. Poročilo Sodniške Komisije
9. Razno :
- participacija BZS klubom, udeleţencem v evropskih pokalih
- določitev datuma redne letne Skupščine BZS
- razpis četveroboj dečki
- podaljšanje pogodb z reprezentanti
- pritoţba BK Skala
Ad. 1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Izvršnega odbora BZS
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje zapisnik 3. seje Izvršnega Odbora BZS,
predsednik Sodniške komisije naj še enkrat opozori sodnike v OBZ Maribor glede
plačevanja sodniških stroškov

Ad. 2. Obravnava predlogov Komisije za Ţensko Balinanje
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje naslednje predloge Komisije za žensko balinanje :
- V naslednji sezoni se igra državna liga v dveh skupinah A in B, če se število klubov
zmanjša, se igra v enotni ligi po dvokrožnem sistemu. V tem primeru se v jesenskem in
pomladanskem delu igra po sedem kol.
- Za državna prvenstva igre v krog, natančno in hitrostno izbijanje za leto 2013 velja
odprto prvenstvo. Prijave en mesec pred tekmovanjem. Za igranje parov in enojk ostane
zaprto prvenstvo: to je s 16 igralkami oz. 16 pari v enem dnevu. Pri izbiri tekmovalnega
kraja naj se upošteva možnost igranja na 8 igriščih.
Ad. 3. Pregled koledarja DP in participacije klubov po OBZ – jih za leto 2013
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje koledar tekmovanj za leto 2013.
Za sklep je glasovalo 12 članov, eden je bil proti.
Miran Štupica je izpostavil dejstvo, da je tekmovalni koledar za klube na Dolenjskem
neprimeren, ter da je potrebno v prihodnje ponovno razmisliti o razporeditvi drţavnih
prvenstev. Zato je Izvršni Odbor BZS sprejel :
SKLEP: Ustanovi se delovna skupina, sestavljena iz enega člana Tekmovalne Komisije,
enega člana Komisije za mladino, enega člana Strokovnega Sveta, enega člana Komisije
za žensko balinaje ter enega predstavnika iz posameznih OBZ – jev.

Ad. 4. Obravnava predlogov Komisije za Mladino
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje naslednje predloge Komisije za mladino :
-

-

Tekmovalna komisija naj razporedi organizatorje tekmovanj glede na vremenske
razmere in sicer v dvorane, ko je še mrzlo, kasneje pa na zunanja igrišča.
Ekipe, ki imajo v ligi dečke in mladince, odigrajo ligo isti dan v istem kraju. Tako
lahko tečejo hitrostno in štafetno zbijanje istočasno, najprej dečki in nato še
mladinci.
Ekipi, ki se dogovorita za preložitev tekme, se za nov termin dogovorita takoj, še
isti dan, tekma mora biti odigrana pred naslednjim krogom.
Ukinejo se participacije za dečke in mladince v predtekmovanjih.

Srečko Lapanja je izpostavil dejstvo, da prihaja v organizaciji tekmovanj do velikih
problemov glede usklajevanja prijav, sistema tekmovanja, podvojevanja dela, različnih
tolmačenj pravil, idr., zato Izvršni Odbor sprejme:
SKLEP : Za celotno vodenje tekmovanj v mlajših kategorijah ( prijave, žreb, razporedi,
pravila, …. ) se zadolži Komisija za Mladino.
Za sklep je glasovalo 12 članov, eden se je vzdržal.

Ad. 5. Obravnava predlogov Strokovnega Sveta
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje naslednje predloge Strokovnega Sveta :
a) Sprememba sistema iger v Super ligi, z veljavnostjo v sezoni 2013/2014:
- štafeta
- 2 krog
- 2 x precizno
- 2 x hitrostno izbijanje
- trojka, 2 x dvojka in 1 x enojka (1,30 min)
Skupaj

2 točki
4 točke
4 točke
4 točke
8 točk
22 točk

Igre krog in precizno izbijanje se igrajo istočasno, precizno zaporedoma na igrišču 1,
igra krogov na igrišču 3 in 4.
Ogrevanje: 15 min pred tekmo (prosto), krog, precizno in hitrostno 5 minut, pred
klasičnimi igrami 10 minut.
Omejitev : 1 igralec lahko igra največ tri tekme.
b) Zaključni boji Super lige (za prvaka 1-4 in obstanek 5-8) se odigrajo po turnirskem
sistemu »Final Four« s prednostno pravico, da turnir organizira po rednem delu višje
uvrščena ekipa. Igra se na eno dobljeno tekmo, v primeru neodločenega rezultata
odločajo podaljšane v skladu z veljavnimi Propozicijami za razigravanje v državnih
ligah.
Tekmovanje se odigra v dveh zaporednih vikendih (sobota, nedelja), najprej zaključni
boji za obstanek, naslednji vikend za prvaka.
c) dodatni prestopnih roki :
-

-

klubu, ki si pribori nastop v Evropski ligi, se v cilju boljšega nastopa na evropski
sceni omogoči začasno registracijo do dveh igralcev iz drugih klubov, veljavnost
te registracije je do termina redne registracije za naslednjo sezono (julij).
Registracija se lahko opravi samo ob soglasju igralca, obeh klubov in BZS – ja.
Aktivira se mini prestopni rok, v času med prvim in drugim delom tekmovanja v
državnih ligah (julij oz. januar). Prestop v mini prestopnem roku je možen samo
ob pisnem soglasju igralca in obeh klubov.

S spremembami se ustrezno uskladi Registracijski pravilnik oz. drugi akti BZS.
SS predlaga tudi spremembo Registracijskega pravilnika v členu, ki igralcu na koncu
posamezne ligaške sezone lahko omejuje svoboden prehod igralca v drug klub ob
dejstvu, da klub z igralcem nima veljavne pogodbe za več kot eno leto oz. lastnoročnega
podpisa na redni letni registraciji. Če klub in igralec nimata pogodbe, se šteje, da
obveznost velja eno (1) leto.
Predlog o Spremembi tekmovanj ter Pravil o nagradah tekmovalcem in trenerjem bo
Izvršni Odbor obravnaval na naslednji seji.
Za sklep je glasovalo 10 članov, trije so bili proti.

Ad. 6. Pregled obrazloţitev za dopolnila vseh pravilnikov BZS
SKLEP : Izvršni Odbor BZS potrjuje dopolnila k vsem pravilnikom, razen :
- 40. člen Statuta BZS : najnižja denarna kazen ostane 22 eur, najvišja pa 1.250 eur
- V 11. in 13. členu Pravil za pravočasno registracijo klubov in igralcev ostane v veljavi
sedanji izračun odškodnine pri prestopu igralca v klub v tujini.
Spremembe in dopolnila vseh pravilnikov bodo predložena tudi Skupščini BZS.
Na seji je bilo tudi veliko govora o tiskani izdaji Pravil, Pravilnikov, MTP – jev, Koledarjev
Tekmovanj, zato je Izvršni Odbor sprejel :
SKLEP: Vsi uradni dokumenti BZS se po sprejemu na Skupščini in na Izvršnem
Odboru, objavijo na internetni strani BZS, v tiskani obliki se dokumenti ne bodo več
izdajali.

Ad. 7. Obravnava novega Disciplinskega Pravilnika
SKLEP: Izvršni Odbor potrjuje novi Disciplinski Pravilnik, ki bo s popravki,
narejenimi na Izvršnem Odboru predložen tudi Skupščini BZS.

Ad. 8. Poročilo Sodniške Komisije
SKLEP: Izvršni Odbor potrjuje poročilo Sodniške Komisije.

Ad. 9. Razno :
- participacija BZS klubom, udeleţencem v evropskih pokalih
SKLEP : BZS participira prvo uvrščenemu v Super ligi 2.000 eur, drugo uvrščenemu in
prvo uvrščeni ženski ekipi pa 1.500 eur za nastop v evropskih pokalih.
- določitev datuma redne letne Skupščine BZS
SKLEP : datum redne letne Skupščine BZS je 15. maj 2013 ob 17 h v Ljubljani
- razpis četveroboj dečki
SKLEP : Izvršni Odbor je organizacijo mednarodnega četveroboja za dečke dodelil BK
Goriška brda
- podaljšanje pogodb z reprezentanti
SKLEP : Izvršni Odbor je podaljšal pogodbe z reprezentanti do konca meseca
septembra 2013.

- pritoţba BK Skala
SKLEP : Izvršni Odbor predlaga Skupščini BZS, da se sporni 40. in 113 .člen, ki
govorita o obvezi Superligašov do ekipe dečkov, črta iz Pravil o Tekmovanjih.
Seja je bila končana ob 20.30 h

Zapisal: Daniel Roţman
Sandi Kofol
predsednik

