BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
STROKOVNI SVET
Ljubljana, Tržaška 2
Datum: 01. 06. 2015

ZAPISNIK
4. seje Strokovnega sveta pri BZS, ki je bila v ponedeljek, 01. 06. 2015 ob 17.00 uri, v
sejni sobi BZS, Tržaška 2, v Ljubljani.
Prisotni člani:

Franc Morel, Bojan Berčič, Gregor Moličnik, Dare Borčnik

DNEVNI RED:
1.
2.

Spremembe v ligaških tekmovanjih
Razno

Ad1)
Na podlagi sklepa skupščine BZS z dne 13. 05. 2015 je Strokovni svet ponovno obravnaval
eventualne spremembe v ligaškem tekmovanju, velja predvsem za spremembe glede sestave I.
in II. državne lige. Ponovno poudarjamo, da smo predloge o spremembah IO BZS in
področnim zvezam posredovali že leta 2013, vendar se takrat večina omenjenih na te pobude
ni odzvala. Po daljši razpravi člani SS podajamo okviren predlog, tudi z delno simulacijo
kreiranja oz. popolnitve posameznih lig, popolno shemo sestave lig v prehodnem letu
pričakujemo v sodelovanju s tekmovalno komisijo.:
1. Super liga ostaja tekmovanje z osmimi (8) ligaši v dvoranah, v zimskem času, tako tudi
prilagojeno tekmovanjem v sosednjih vodilnih balinarskih državah, evropskem pokalu in
ostalim mednarodnim tekmovanjem.
Zagovarjamo tudi možnost čimprejšnje širitve Super lige iz 8 na 10 članov, popolnitev je ob
hitrem in primernem odzivu posameznih zvez in klubov možna že ob prvi reorganizaciji lig,
torej lahko že v sezoni 2016/2017, posledično se seveda ustrezno spremeni spodnja
simulacija popolnitve I. lige.
2. Ustanovi se enotna I. državna liga z desetimi (10) člani, ob reorganizaciji jo sestavljajo
(simulacija!):
- ekipa, izpadla iz Super lige
- ekipa prvoligaša, ki izgubi kvalifikacije za Super ligo
- prvaka iz II. državne lige zahod in vzhod (kvalifikacije sever/center)
- po trije drugo – četrto uvrščeni iz obeh I. lig
3. Ustanovita se dve drugi ligi s po 10.člani:
II.liga ZAHOD (sestava iz sedanje II. državne lige zahod, torej predstavnikov OBZ
Notranjska, Nova Gorica, OBZ Postojna, Sežana in Slovenska Istra
II. liga VZHOD (sestava iz sedanje II. državne lige vzhod (vzhod center in vzhod
sever) , torej predstavnikov OBZ Dolenjska, Gorenjska, Ljubljana, Maribor in
Saleška.

Gornji predlog Strokovni svet posreduje IO in Območnim zvezam predvsem zaradi signalov
oz. pritiskov iz številnih klubov, ki v sedanjem neatraktivnem in dolgočasnem sistemu
tekmovanja ne vidijo več pravih izzivov oz. tekmovalne stimulacije.
Kot smo omenili že v enem prejšnjih odstavkov, je ob hitrem in pozitivnem odzivu
reorganizacija možna že v sezoni 2016/2017; ob tej predpostavki in pozitivnih sklepih na IO
in izredni skupščini (korespondenčna seja?) sistem prehoda lahko predstavili zvezam in
klubom že pred pričetkom tekmovanj v sezoni 2015/2016. !?

Ad2)
Strokovni svet predlaga, da se že v naslednjem letu tudi v I. državni ligi v drugem delu
tekmovanja uvede dvojka krog, število dveh tehničnih disciplin pa ostaja enako, torej enkrat
precizno in enkrat hitrostno.
Glede možnosti prestopov igralcev, ki v zadnjem času buri duhove, Strokovni svet zagovarja
stališče, da so prestopi igralcev možni samo v prestopnem roku, torej glavnem ali mini
prestopnem roku, po veljavnem Pravilniku o registraciji in igralcev in balinarskih
organizacijah, sprejetem v decembru 2015.
Strokovni svet predlaga IO oz. tekmovalni komisiji, naj se v bodoče na termin, ko naši
predstavniki igrajo kvalifikacije za Evropski pokal, ne igrajo tekme državnih lig. Tako naši
predstavniki kot tudi potencialni gledalci zaslužijo priložnost, da bolj množično obiščejo
potencialno najbolj kakovostna tekmovanja v sezoni.
Strokovni svet poziva klube in tekmovalno komisijo na večjo transparentnost pri preložitvah
tekem, ki so v nekaterih okoljih že prej pravilo kot izjema.

Seja je bila končana ob 19.00 uri.

Zapisal:

Predsednik Strokovnega sveta

Dare Borčnik

Dare Borčnik

