V času poteka Evropskega prvenstva za mladince in mlajše člane v Saint Vulbasu je potekal tudi
sestanek Izvršnega odbora FIB, na katerem sem bil prisoten tudi sam, kot član IO FIB.
Na sestanku so bili sprejeti določeni zaključki:
1. Organizacijsko shemo FIB lahko najdete na http://www.fiboules.org/page/organigramme-dela-f.i.b.-18.html.
2. Sedež FIB je iz Macona prestavljen v Saint Vulbas.
3. Bančni račun je iz banke v Maconu prestavljen v banko v Saint Vulbasu.
4. Člani IO FIB bodo dobili uradno občlačilo FIB.
5. Finančna projekcija proračuna za leto 2018 za FIB je precej slaba, znaša cca 70.000 EUR.
6. Tekmovanja v letu 2017:
- Svetovne igre na Poljskem so bile za našo panogo balinanja zelo slabo organizirane.
- Svetovna in kontinentalna prvenstva so bila zelo dobro organizirana z veliko udeležbo
nastopajočih.
- Evropski klubski pokal 2. ranga je imel velike težave z izvedbo in udeležbo.
7. Potrjen je bil koledar FIB (http://www.fiboules.org/page/calendrier-2018-130.html).
8. Tekmovanja v letu 2018:
- Mediteranske igre bodo v Španiji (datum nastopa balinarjev še ni dokončno potrjen).
- Evropsko prvenstvo za člane bo v Alassiu v Italiji (6 disciplin). Polfinale hitrostnega in
štafetnega izbijanja bo potekal na spremenjen način (dva dvoboja, zmagovalca bosta v
finalu).
- Svetovno prvenstvo za članice, U18 in U23 bo potekalo istočasno na Kitajskem (Jiaxing).
Članice 6 disciplin, U18 tradicionalne igre. U23 izbijanja (štafeta se bo izbijala na 1 in 3
poziciji, hitrostno na vseh 6 pozicijah).
- Sprejeli smo sklep, da lahko na svetovnih prvenstvih za člane nastopajo samo igralci
moškega spola9. Potrjena je lista mednarodnih sodnikov in razpored sodnikov in delegatov po tekmovanjih
(sodniki: Elvis Drožina, Danijel Milavec, Bojan Selan in Marko Verk; delegata: Marjan Ferfolja
in Primož Marinko). Sedaj morajo to potrditi še nacionalne zveze ter sodniki in delegati sami.
10. Potrjena je dinamika sprememb MTPja sprejeta že na kongresu FIB v Casablanci 2017 (večina
stopi v veljavo 1.7.18., razen »stopanja na črto pri zbijanju«, ki začne na mednarodnih
tekmovanjih s 1.1.19.).
11. S 1.1.19. se bodo vsi svetovni in kontinentalni rekordi v vseh kategorijah anulirali zaradi
spremembe MTPja in se jih bo začelo beležiti na novo v hitrostnem, štafetnem in preciznem
zbijanju. Postavljeni so minimumi za priznavanje. Pri vsakem pa je poleg že znanih zahtev za
priznanje obvezna tudi antidoping kontrola v roku 48 ur.
12. Rezultati na kontinentalnih prvenstvih bodo po novem služili kot kvalifikacije za nastop na
svetovnih prvenstvih (po novem bo v vsaki disciplini le 16 držav udeleženk – zaradi nižjih
stroškov organizacije prvenstev, ni več bilo kandidatov za organizacijo prvenstev). V našem
primeru bodo to evropska prvenstva, torej že evropsko prvenstvo letos v Italiji (najverjetneje
bo SP 2019 v Parizu, z namenom promocije za olimpijske igre 2024). Evropa bo imela na
svetovnih prvenstvih kvoto 7 udeleženk v vsaki disciplini. EP za članice 2019 bo kvalifikacija za
SP 2020.
13. O svetovnih prvenstvih za U18 in U23 smo imeli vročo razpravo. Italija želi ukiniti kategorijo
U23 na kar pa skupaj s hrvaškim predstavnikom nikakor nismo želeli pristati in posledično
nismo sprejeli nobene spremembe. Vse dokler ne ugotovimo kaj bi to pomenilo za razvoj
mladih balinarjev in pa za financiranje BZS s strani države in Fundacije za šport na to ne bomo
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pristali (upam, da nas ne bodo ostali preglasovali). Do EP v Alassiju moramo zveze
posredovati svoj predlog.
Organizator evropskega klubskega pokala (finale osmih) za članice je v organizacijo dodeljen
BK Čavle (Hrvaška) od leta 2018 do 2021.
Formula evropskega klubskega pokala za člane v 2018 ostaja enaka. Za leto 2019 se obetajo
spremembe.
FIB želi narediti bazo podatkov in zato moramo Zveze poslati podatke o številu klubov in
igralcev po kategorijah.
V Touloussu v Franciji bo 8.9.18. prvi mednarodni turnir mešanih dvojic v štafetnem izbijanju,
kar bi lahko bila disciplina na olimpijskih igrah 2024, če bo balinanje postalo olimpijski šport.
Povabljena je tudi Slovenija. Potrdil sem našo udeležbo.
Svetovni pokal nacij za članice naj bi bilo 2019 v Čilu.
Predstavnik Monaka je predstavil projekcijo projekta sodelovanja z eno izmed televizijskih
hiš, ki naj bi FIB prinesel tudi do 500.000 EUR letno, če pa postanemo olimpijski šport tudi več
milijonov. Zadevo smo z zanimanjem poslušali , spraševali pa smo se o realnosti projekcije.
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