BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
STROKOVNI SVET
Ljubljana, Trţaška 2
Datum: 22.03.2018

Z A P I S N I K
5. seje Strokovnega sveta BZS, ki je bil v četrtek 22.03.2018 ob 18.00 v prostorih BŠD Krim v Ljubljani.
Prisotni: Miklavčič Franc, Koren Dejan, Brezovec Primoţ, Jurij Štancar, Rok Pirjevec
Odsotni: vabljeni Srečko Lapanja
Ostali vabljeni: Boštjan Hegler, Miha Sodec, Davor Janţič
DNEVNI RED:
1. Spremembe MTP,
2. Reforma drţavnih lig
3. Predlog uvedbe discipline natančno bliţanje
4. Razno

Ad 1/
V zvezi sprememb MTP, ki so bile sprejete v Saluzzu 2017 in bile podane tudi na izvršnem odboru BZS je
predsednik sveta navzoče na kratko seznanil z njimi. Po krajši razpravi so se navzoči strinjali, da gre za kar
nekaj novosti, ki jih bo potrebno predvsem na licenci pred novo sezono temeljito pojasniti tako strokovnim
delavcem in sodnikom zaradi enotnega izvajanja pravil MTP. Ţe sedaj pa so spremembe objavljene na
Forumu BZS in so na vpogled širši balinarski javnosti.

Ad 2/
K tej točki je predsednik navzočim pojasnil, da sta glede reforme drţavnih lig oblikovana dva predloga,
potrebno se je odločiti za enega in ga izpeljati v čim krajšem času, da se ga v obliki gradiva poda na
skupščini BZS, ki bo 23.05.2018.
Prvi predlog je oblikovanje drţavnih lig tako, da šteje Super liga 10 ekip, enotna 1. liga 10 ekip in dve 2. ligi
po 10 ekip, kar je bilo obravnavano tudi na okrogli mizi.
Drugi predlog je, da šteje Super liga 10 ekip, enotna 1. liga 10 ekip in večje število 2. lig z minimalno 6 in
maksimalno 8 ekipami, razdeljenih po teritorialnem načelu. Tu gre predvsem za ohranitev statusa drţavnih
ligašev. Lahko se oblikujejo tri ali štiri 2. lige, katerih zmagovalci bi ob koncu igrali medsebojne tekme za
uvrstitev v enotno 1. ligo.
V slednjem primeru bi za morebitno popolnitev 2. lig vprašali ustrezne OBZ in klube, če so pripravljeni
sodelovati v drţavni ligi, saj nekje obstaja zanimanje za to. Navzoči so se srtinjali, da je to potrebno izvesti
čimprej, zato je bil določen rok 10 dni. V tem času se pridobi ustrezno mnenje, nato pa v obliki konferenčne
seje odločimo o ustreznem predlogu. Predlog reforme drţavnih lig se nato dokončno oblikuje in poda na
skupščini, kot gradivo za skupščino pa mora biti dokončano do 15. aprila.

Ad 3/
Disciplina natančno bliţanje se ţe igra v več drţavah in je pozitivno sprejeta. Ker je dokaj atraktivna in
vključuje predvsem bliţalce/ke, strokovni svet predlaga, da disciplino uvedemo sprva v drţavno ligo za
članice, po moţnosti ţe v tekmovalni sezoni 2018/19, v tekmovalni sezoni 2019 pa tudi za mladince in dečke.
Ustrezna navodila bo potrebno čimprej izdelati in posredovati klubom ter predstaviti na licenci.

Ad 4/
Postavljeno je bilo vprašanje glede mednarodne lige za člane. Dogovor o tej ligi je bil potrjen s strani naše in
hrvaške zveze v septembru 2017. Smatramo, da bo liga pričela leta 2020. V nasprotnem primeru igrajo ekipe
Super ligo po dosedanjem sistemu, le z 10 ekipami.
Drugega k tej točki ni bilo.

Predsednik:
Franc Miklavčič

