BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
Datum: 03.05.2018

ZAPISNIK
12. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 26. aprila 2018
ob 17.00 uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTNI ČLANI : Sandi Kofol, Miloš Nikolič, Herman Zakrajšek, Stane Žavbi ml.,
Miklavčič Franc, Srečko Lapanja, Damjan Rupnik in Marjan Ferfolja
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI : Voglar Željko, Ferš Maks, Marinko Primož, Tadej
Košmrlj, Marija Borčnik
VABLJENI – PRISOTNI : Daniel Rožman
VABLJEN – ODSOTEN : Pavlič Ivo, Janžič Davor, Rok Pirjevec

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Izvršnega odbora BZS
2. Pregled zapisnika 5. seje Strokovnega Sveta
3. Dopolnitev 51. člena Sodniškega pravilnika
4. Mednarodni turnir U 15
5. Participacija BZS evropski pokal BK Agrochem
6. Spremembe sistema ligaških tekmovanj
7. Razno :
- DP člani dvojice
- 8. krog državnih ligaških tekmovanj

Ad. 1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Izvršnega odbora BZS
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje zapisnik 11. seje Izvršnega Odbora BZS.
Ad. 2. Pregled zapisnika 5. seje Strokovnega Sveta
Predsednik Strokovnega Sveta g. Miklavčič je predstavil zapisnik 5. seje.
SKLEP: Izvršni Odbor BZS zadolži Komisijo za žensko balinanje, da pripravi
propozicije za uvedbo discipline natančno bližanje, ki bi se uvedla pri članicah v sezoni
2018/2019.
Ad. 3. Dopolnitev 51. člena Sodniškega pravilnika
51. člen
Sodniki morajo biti pri sojenju tekem oblečeni skladno s predpisi BZS in MTP, za sprejem pravilnih
sodniških odločitev pa morajo imeti tudi vse potrebne sodniške pripomočke.

a) Sodniška obleka
Sodniška obleka sestoji iz temno modrega suknjiča ali bele majice, temno sivih dolgih hlač, črnih
čevljev in sodniškega znaka za posamezno kategorijo. Zgornji del oblačila ima na levi strani napis:
Balinarska zveza Slovenije in pod njim sodniški znak kategorije sodnika BZS.
Zgornji del oblačila (ali majico ali suknjič) nosi sodnik po lastni odločitvi glede na vremenske razmere.
V primerih, kadar ima sodnik mednarodno kategorijo in sodi območne ali državne ligaške tekme ali
prvenstva, mora biti oblečen v skladu z določili tega člena.
b) Sodniški pripomočki:
-ura - štoperica (za določanje začetka in konca igre, zamud igralcev, odhodov igralcev in time - outa),
-piščalka za naznanitev začetka in konca igre, povzročenih prekrškov in ugotovljenih nepravilnosti,
-beli, rumeni in rdeči kartoni za izrekanje disciplinskih kazni,
-merilo (poleg risalke) za merjenje oddaljenosti (šestilo, meter ali kovinski svinčnik s podaljškom ipd.),
-trikotnik ali drugi pripomoček, opremljen z libelo za ugotavljanje predmeta v igralnem prostoru ali
krogu,
-vrvica za ugotavljanje predmeta v igri ob stranski črti, kadar je ta neravna ali neenako široka,
-merilo debeline 5 mm, polkrožno usločeno, za merjenje oddaljenosti krogle od balina (biberon),
-druge pripomočke, ki jih predpiše sodniška komisija BZS.
V poglavju “a – sodniška obleka” naj se doda besedilo: sodniška majica ima na hrbtni strani
napis “sodnik “. Na levem rokavu suknjiča pa je natisnjen še logotip FIB – a.

SKLEP: Izvršni Odbor BZS predlaga skupščini dopolnitev 51. člena.
V primeru potrditve na Skupščini BZS, je rok za menjavo opreme 1.1.2019.
Ad. 4. Mednarodni turnir U 15
SKLEP: Izvršni Odbor dodeli organizacijo mednarodnega turnirja U 15 ŠRD Brezi v
sodelovanju z MO Straža.
Ad. 5. Participacija BZS evropski pokal BK Agrochem
SKLEP: BK Agrochem ni upravičen do participacije BZS, če ne odigra obeh tekem v
Evropskem Pokalu
Ad. 6. Spremembe sistema ligaških tekmovanj
SKLEP: Izvršni Odbor BZS predlaga skupščini naslednjo spremembo :
Na podlagi 6. člena Poslovnika o delu Izvršnega odbora BZS podaja Strokovni svet predlog
reforme državnih lig. Upoštevajoč mnenja in predloge stroke in širše balinarske javnosti,
pridobljenih na Okrogli mizi in v neposrednih kontaktih je izdelan naslednji predlog:
V tekmovalnem letu 2019/2020 se preide s sedanjega sistema tekmovanja v državnih ligah,
na nov sistem, kot sledi:
SEDANJI SISTEM:
-Super liga
-Prva liga vzhod
-Prva liga zahod
-Druga liga Zahod
-Druga liga Vzhod center
-Druga liga Vzhod sever

NOV SISTEM:
8 ekip
8 ekip
8 ekip
8 ekip
8 ekip
5 ekip

Super liga
Prva liga
Druga liga Zahod
Druga liga Vzhod

10 ekip
10 ekip
10 ekip
10 ekip

Po končanem ligaškem tekmovanju v sezoni 2018/2019 napredujeta v Super ligo prvo

uvrščeni ekipi dosedanje Prve lige Vzhod in Prve lige Zahod.
Enotno Prvo ligo sestavljajo 2-5 uvrščene ekipe sedanje Prve lige Vzhod in Prve lige Zahod
ter prvo uvrščene ekipe Druge lige Vzhod in Druge lige Zahod.
Drugo ligo Vzhod sestavljajo tri zadnjeuvrščene ekipe iz dosedanje Prve lige Vzhod, 2-6
uvrščene ekipe iz Druge lige vzhod, dve preostali mesti zapolnita kvalifikanta iz Druge lige
Vzhod center in Druge lige Vzhod sever.
Drugo ligo Zahod sestavljajo tri zadnjeuvrščene ekipe iz dosedanje Prve lige Zahod, 2-6
uvrščene ekipe iz Druge lige Zahod, dve prosti mesti zapolnita kvalifikanta iz območnih OBZ.
Igralni dan za ekipe Super lige in ekipe Prve lige je sobota.
Igralni dan za ekipe Druge lige Vzhod in Druge lige Zahod je petek.

ZA sklep je glasovalo 7 (sedem) članov, 1 (en) je bil proti.

Ad.7. Razno :
- DP člani dvojice
SKLEP : Zaradi tekmovanja v Evropskem Pokalu se državno prvenstvo dvojic v članski
konkurenci prestavi iz 13.5. na 20.5.2018
- 8. krog državnih ligaških tekmovanj
SKLEP : 8. krog državnih ligaških tekmovanj je po koledarju v nedeljo, 6.5.2018 ob
10h. V primeru, da se ekipi dogovorita, se tekma lahko odigra tudi v soboto, 5.5.2018, s
tem da domačin obvesti sodnike in BZS.

Seja je bila končana ob 19.00 h

Zapisal: Daniel Rožman
Sandi Kofol
predsednik BZS

