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Ilirska Bistrica, 20. 12. 2019

Zadeva: Tekmovalna komisija BZS – gradivo za IO BZS, 23. 12. 2019

1. Sodniška poročila
Sodniških poročil se ne objavlja na spletni strani. TK BZS sodniška poročila pregleda in jih posreduje
sodniški komisiji. V primeru pripomb na sodniških poročilih TK BZS s sklepom obvesti klub oz. sodniško
komisijo, da v določenem roku (14 dni) odpravi nepravilnosti. Sklepi o nepravilnostih se objavljajo samo
na spletni strani BZS.
2. Evidenca kartonov
TK BZS vodi evidenco kartonov. Na podlagi sodniškega poročila o kaznovanju igralca se izda sklep, ki
se pošlje klubu kaznovanega igralca.
3. Sklepi o prestavitvi tekem
Izdanih je bilo 13 sklepov o prestavitvi tekem. Sklepi se posredujejo klubom in sodniški komisiji ter se
objavijo na spletni strani in socialnem omrežju.
4. Pravila o tekmovanjih – spremembe
Sekretariat BZS oziroma IO BZS obravnava predloge o spremembah Pravil in drugih aktov BZS, samo
na podlagi uradnih pripomb na sodniških poročilih, uradnih predlogov na komisije ali na BZS in lastnih
zaznav nepravilnosti.
- hitrostno zbijanje (1-3 in 1-6), 59 čl. in 62 čl. Pravila o tekmovanjih,
- navlaženost igrišč, 10 čl. Pravil o tekmovanjih,
- razpis in določitev gostitelja zaključnega turnirja v Super ligi,
- klube se preko OBZ opozori na prijavo tekmovanj kot javne prireditve.
5. Koledar tekmovanj
V sodelovanju s Komisijo za žensko balinanje in Komisijo za mladino, se koledar pripravi po prejemu
mednarodnega koledarja.
6. Predlogi za tekmovanja v naslednjih sezonah za člansko kategorijo:
- združi se državna prvenstva v disciplini hitrostno in štafetno zbijanje v vseh kategorijah,
- združi se državna prvenstva v natančnem zbijanju v vseh kategorijah,
- možnost združitve državnih prvenstev v drugih disciplinah,
- povečati število udeležencev oziroma kvalitete državnih prvenstev,
- možnost nagrajevanja na državnih prvenstvih,
- možnost udeležbe na državnih prvenstvih igralcev - drž. RS, ki igrajo v tujini,

- pripravi se predlog o izvedbi tekmovanja v Pokalu BZS (termin, način tekmovanja, sistem iger...),
- statistika (način izračuna, balinar leta, razvrstitev za Masters....),
- možnost uvedbe članskega Mastersa.
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