BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
SODNIŠKA KOMISIJA
Tržaška 2
1000 Ljubljana
Datum: 08.10.2020

ZAPISNIK

6. seje Sodniške komisije BZS, ki je bila 08.10.2020 s pričetkom ob 16.00 uri na balinišču
Budničar Količevo.
Prisotni člani Sodniške komisije: Stane Žavbi, Jožko Petrič, Cveto Lanišek, Jurij Štancer in Bojan
Taškar Beloglavec.

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled in potrjevanje zapisnika 5. seje Sodniške komisije
Seznanitev s spremembami pravil v Super ligi
Licenca za sodnike Super lige
Poročilo o dosedanjih kontrolah sojenja
Predlogi novih sodniških taks
Izvedba izpitov za sodnike
Razno

Ad1
Stane Žavbi je prisotnim prebral vsebino zapisnika 5. seje Sodniške komisije. Prisotni so
vsebino potrdili in s tem tudi zapisnik.
Ad2
Stane Žavbi je prisotne seznanil s spremembami pravil, ki veljajo za tekmovanje v Super ligi v
sezoni 2020/2021:
- Obe hitrostni zbijanji potekata na pozicijah od 1-3,
- Primernost navlažitve igrišč določi sodnik,
- Igralni čas klasičnih iger se skrajša iz 90 na 75 minut,
- Ogrevanje pred zadnjim igrami – min. 5 minut,
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za druge igre v tekmi mora imeti ekipa na razpolago toliko igralcev kolikor jih je
potrebnih za druge igre tj. 8 (osem), v primeru, da ekipa za druge igre nima na
razpolago dovolj igralcev, vse druge igre zgubi z rezultatom 6 : 0,
če sta domačin in sodniki iz iste območne zveze slednji tekmo lahko sodijo. Pred tem
je veljajo, da sodniki ne sodijo tekem Super lige v svoji območni zvezi.

Na sestanku klubov Super lige je bila podana pobuda, da bi lahko glavni sodnik presojal
odločitve sodnikov, v primerih, kjer je morebitna interpretacija MTP-ja s strani sodnika
napačna. Te presoje ne bi bilo možno izvajati v primerih kot so prestopi, čas za igranje krogel,
presoja pravilnosti udarca, ipd. V teh primerih so vsi sodniki avtonomni.
Sklep 1: V tekmah Super lige lahko ekipi v določenih primerih zahtevata presojo odločitve
sodnika s strani glavnega sodnika. To ni možno v primerih presoje prestopov, pravilnosti
udarca, odločitvah pri merjenju razdalje med predmeti, prekoračitve dovoljenega časa za
igranje, ipd.
Sklep 2: Sodniška komisija na Tekmovalno komisijo naslovi vprašanje glede interpretacije 4.
člena Pravil o kaznovanju igralcev z rumenim in rdečim kartonom. Gre za primere, ko ekipa
ne more odigrati zadnjih iger zaradi poškodbe igralca oz. premajhnega števila igralcev
(predhodno kdo od njih prejme rdeči karton).

Ad3
Začetek Super lige je predviden za 31.10.2020. S tem namenom je Sodniška komisija potrdila
sodnike, ki bodo sodili omenjeno ligo.
Prvotno je bila predvidena izvedba licence za sodnike Super lige na »licu mesta«. Zaradi
omejitev zbiranja ljudi na 10 ljudi so bili člani enotni, da se sodnike o spremembah obvesti
pisno. Za pripravo dopisa oz. navodil je zadolžen Bojan Taškar Beloglavec (do 15.10.2020).
Navodila se posredujejo predsednikom sodnikom po območnih zvezah. Ti imajo nato čas, da
do 21.10.2020 zastavijo vprašanja v zvezi s sojenjem v Super ligi.
Sklep 3: Sodniška komisija do 15.10.2020 pripravi navodila za sodnike, ki bodo sodili Super
ligo.
Ad4
Bojan Taškar Beloglavec je podal poročilo o dosedanjih kontrolah sojenja za vzhodni del.
Danijel Milavec je opravil kontrole na zahodu.
Ključne ugotovitve:
- na nobeni tekmi sodniki niso sodili pristransko,
- ugotovljena je razlika v sojenju (nepoenotenost),
- določeni sodniki na tekmi ne nastopajo suvereno in ne izvajajo vseh predvidenih nalog.
Sklep 4: S kontrolami sojenja je potrebno nadaljevati, saj se tako evidentirajo sodniki, ki
morajo svoje sojenje izboljšati. Ugotovitve obeh kontrolorjev se uporabi pri izvedbi licenc
ter pri delegiranju sodnikov za tekme (npr.: določeni sodniki ne morejo nastopati v vlogi
glavnega sodnika oz. ne morejo soditi ključnih tekem).
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Ad5
Stane Žavbi je zaradi novega formata državnih prvenstev na IO BZS naslovil predlog za
določitev naslednjih tarif:
- liga U-14 in liga U-18 (nastopajo 3 ekipe): glavni sodnik – 40 EUR, sodnik – 30 EUR,
- državna prvenstva, ki potekajo ves dan in na različnih prizoriščih: sodnik, ki sodi eno
tekmo naj prejme 20 EUR (v tarifo so vključeni tudi potni stroški). Sodnik, ki sodi 2 tekmi
naj prejme 30 EUR (v tarifo so vključeni tudi potni stroški).
Ad6
Dne 21.10.2020 se na sedežu BZS izvedejo izpiti za kategorijo sodnik II, dne 25.10.2020 pa za
kategoriji območni sodnik in sodnik I.
Sodniški izpiti se izvedejo ob upoštevanju higienskih priporočil NIJZ. Zaradi navedenega se
oblikujeta 2 skupini, ki izpite pišeta v dveh ločenih prostorih.
Sklep 5: V izpitno komisijo se imenujejo Stane Žavbi, Jožko Petrič, Jurij Štancer, Cveto Lanišek
in Bojan Taškar Beloglavec. Gradivo za izobraževanje bo objavljeno do 15.10.2020 na spletni
strani BZS. Kandidati lahko morebitna vprašanja pred izpiti naslovijo na Sodniško komisijo.
Izpiti se izvedejo v sredo 21.10.2020 ob 17.00 uri na sedežu BZS in v nedeljo 25.10.2020 ob
09.00 uri na sedežu BZS. Pri tem je potrebno upoštevati priporočila NIJZ.
Ad6
Jožko Petrič je člane seznanil z naslednjo problematiko. V lanski sezoni, so se na tekmah super
lige, katere je gostila ekipa Ilirska Bistrica pojavljala vprašanja o ustreznosti balinišča, katero
je dobilo certifikat kot zunanje igrišče in se je kasneje nadgradilo v dvorano. Tam ni primernega
prostora za rezervne igralce, kateri sedijo na klopeh ob igralni stezi in imajo noge dobesedno
v igrišču, kar je za igralce, ki igrajo na tej stezi zelo moteče. Prav tako ni poskrbljeno za sodnike,
še posebno za glavnega sodnika, ki nima niti mize za pisanje zapisnika. V izogib vsem
navedenim težavam, smo v lanski sezoni nekateri sodniki kršili pravila o tekmovanju in izvedli
hitrostne discipline na igrišču 1 in 3, ker je bila izvedba na igrišču 4 preveč moteča. Predlog
Sodniške komisije je, da se igrišča, ki so sedaj širša od 3 metrov na novo označijo na 3 metre.
S tem bi pridobili prepotrebno širino ob strani, ki bi zadoščala za normalno igranje tekem.
Sklep 6: Jožko Petrič pripravi predlog za ureditev igrišč v Gradna GIK (Obrov), ki se ga
posreduje Tekmovalni komisiji in Strokovnemu svetu v presojo.
Bojan Taškar Beloglavec je pod točko razno prisotne seznanil, da se predvideno jesensko
druženje sodnikov zaradi epidemiološke slike prestavi na kasnejši (ustreznejši) termin.
Člani sodniške komisije tudi dajejo pobudo o pošiljanju zapisnikov in prilog (npr. poročilo o
kaznovanju) v elektronski obliki.
Sklep 7: Sodniška komisija na Tekmovalno komisijo in sekretarja BZS podaja pobudo, da bi
fotografirani oz. skenirani zapisniki in njihove priloge lahko nadomestili pošiljanje
zapisnikov v fizični obliki.
Seja je bila zaključena ob 18.10 uri.
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Zapisal: Bojan Taškar Beloglavec, l.r.
Predsednik Sodniške komisije BZS
Stane Žavbi, l.r.
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