BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Trţaška 2
Datum: 27.3.2014

ZAPISNIK

8. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 25. marca 2014 ob
17.00 uri, v sejni sobi na Trţaški 2 v Ljubljani.
PRISOTNI ČLANI : Sandi Kofol, Srečko Lapanja, Maks Ferš, Stane Ţavbi ml., Borčnik
Boţidar, Borčnik Mija, Miloš Nikolič, Damjan Rupnik, Franc Morelj, Marjan Ferfolja
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI : Miran Štupica, Branko Šefran, Marinko Primoţ,
Voglar Ţeljko
VABLJENI – PRISOTNI : Daniel Roţman, Silva Keber
OPRAVIČENO ODSOTEN VABLJENI : Davor Janţič

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Izvršnega odbora BZS
2. Usklajeni predlogi Komisije za mladino
3. Izobraţevanje za mentorja balinanja – dopis g. Breznika
4. Marketinška ponudba za EP 2014 v Kopru
5. Razno :
- organizacijski Odbor EP 2014 – potrditev
- organizator mednarodnega četveroboja za dečke
- sklepi Komisije za ţensko balinanje
Ad. 1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Izvršnega odbora BZS
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje zapisnik 7. seje Izvršnega Odbora BZS, z
dopolnilom pod točko AD. 2 pri sklepu št. 2 :
-

V tekmovalni sezoni 2014 so vsa drţavna prvenstva v ţenski konkurenci odprta
prvenstva, razen pokalno prvenstvo, Območnim zvezam ni potrebno organizirati
območnih tekmovanj.

Tako se popoln SKLEP št. 2 glasi :
- Datumi drţavnih prvenstev naj se ne spreminjajo (posamezno v leto 2013) in naj
ostanejo po koledarju. Drţavna prvenstva imajo prednost pred ostalimi tekmovanji.
- Drţavna prvenstva se naj izpeljejo po protokolu o tekmovanjih BZS (podelitev
priznanj uradna oseba s strani BZS).
- Na drţavnih tekmovanjih je obvezno igranje v klubskih dresih.

- Na odprtih drţavnih prvenstvih nastopajo igralke, ki igrajo v drţavni ligi za članice ali
so njihovi klubi plačali članarino BZS. Rok prijave je 30 dni pred izvedbo tekmovanja.
V tekmovalni sezoni 2014 so vsa drţavna prvenstva v ţenski konkurenci odprta
prvenstva, razen pokalno prvenstvo, Območnim zvezam ni potrebno organizirati
območnih tekmovanj.

Ad. 2. Usklajeni predlogi Komisije za mladino
SKLEP : Izvršni Odbor potrjuje naslednje predloge Komisije za mladino :
1. Deklicam in dečkom se dovoli nastop v kategoriji mladincev-mladink, vendar v istem
krogu tekmovanja lahko deček ali deklica nastopata le v eni kategoriji. Ob tem mora
biti deček ali deklica član istega kluba kot je mladinska ekipa ali član območne zveze
katero predstavlja mladinska ekipa. Taka ekipa mora biti sestavljena preteţno iz
mladincev ( 2m+d ali 3m+2d).
2. Participacija na drţavnih prvenstvih je neomejena, zato predlagamo rok prijav za
drţavna prvenstva najmanj tri tedne (21 dni) pred datumom tekmovanja. Tekmovalni
sistem mora biti pri vseh disciplinah balinarske igre; posamezno, dvojice, igra v krog,
enak, ne glede na število udeleţencev v posamezni skupini; torej tudi če so v skupini
samo trije tekmovalci, se tekmuje po cup sistemu z repasaţem ter po cup sistemu do
polfinala. Pravilo velja za dečke in deklice ter za mladince in mladinke.
SKLEP št. 2 : Izvršni Odbor predlaga Skupščini BZS v sprejem naslednje predloge
Komisije za mladino :
1. Poimenovanje mednarodnih oznak starostnih skupin
- Dečki in deklice
U-14
- Mladinci in mladinke
U-18
2. Spodnjo mejo deklic in dečkov se s sedanjih 9 let premakne na 8 let.
SKLEP št. 3 : Izvršni Odbor zadolţi Komisijo za mladino za izdelavo Pravil o
tekmovanjih v mlajših kategorijah
Ad. 3. Izobraţevanje za mentorja balinanja – dopis g. Breznika
SKLEP : Izobraţevanje za Mentorja balinanja se prestavi za nedoločen čas, poišče se
osebo z izkušnjami v izobraţevanju.
Ad. 4. Marketinška ponudba za EP 2014 v Kopru
SKLEP : Organizacijski Odbor EP 2014 prevzame aktivnosti glede marketinga.
Za sklep je glasovalo 8, proti pa 2 člana Izvršnega Odbora.

Ad. 5. Razno :
- organizacijski Odbor EP 2014 – potrditev
SKLEP : Izvršni Odbor potrdi naslednje člane Organizacijskega Odbora
- Srečko Lapanja – predsednik
- Sandi Kofol – podpredsednik
- Ivo Pavlič – podpredsednik
- Primoţ Marinko
- Valentina Prokić
- Daniel Roţman
- Boštjan Hegler
- Dušan Butinar
- Stane Ţavbi ml.
- Miran Štupica
- organizator mednarodnega četveroboja za dečke
SKLEP : Izvršni Odbor za organizatorja mednarodnega četveroboja za dečke potrdi
BK Korte.
- sklepi Komisije za ţensko balinanje
SKLEP št. 1: v sezoni 2014/2015 se v ligaškem tekmovanju v ţenski konkurenci doda še
drugo natančno zbijanje, skupno število točk je 22.
V primeru neodločenega rezultata, se razigrava s šestimi igralkami. (3+3)
Za sklep je glasovalo 8, proti pa 2 člana Izvršnega Odbora.
SKLEP št. 2: Odškodnine pri prestopih v drug klub:
- Prestop v tujino : vrednost točke je enaka kot pri članih, število točk pa se ne mnoţi
z faktorjem 3. BZS pripada 10 % odškodnine.
- Domači prestop : vrednost točke je 50 % vrednosti točk pri članih.
BZS pripada 10 % odškodnine.

Seja je bila končana ob 19.00 h

Zapisal: Daniel Roţman
Sandi Kofol
predsednik

