BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Tekmovalna komisija BZS
Tržaška 2
1111 LJUBLJANA
Ljubljana, 31.5.2016
ZAPISNIK
1. seje Tekmovalne komisije Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v torek,
31.5.2016 ob 16,00 uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani
PRISOTNI ČLANI: Srečko Lapanja – predsednik, Miloš Nikolič, Miha Sodec, Plestenjak
Matevž – vsi člani
VABLJENI: Daniel Rožman
DNEVNI RED:
1. Obravnava pritožbe BK Logatec na ligaško tekmo BK Planina Petrič : BK

Logatec
2. Ligaško tekmovanje – 2. Državna liga – sever
3. Razno

Ad.1. Obravnava pritožbe BK Logatec
Na tekmovalno komisijo je 25.4.2016 bila poslana pritožba na odigrano tekmo
8.kroga med ekipama BK Planina Petrič in BK Logatec dne 23.4.2016, ki se je končala
z rezultatom 20:2 v korist Planine Petrič in sicer zaradi razloga:
Da je v ekipi Planina Petrič je igral igralec Curk Ivan, ki pravice nastopa ni imel
zaradi kazni rdečega kartona.
BK Logatec v obrazložitvi navaja, da je igralec Curk Ivan dne 5.3.2016 ob 18,00 uri na
balinišču BK Planina Petrič igral posamezno klasično – kvalifikacije OBZ Nova Gorica
za državno prvenstvo, ki je pod okriljem BZS. Sodnik Žvokelj Franc je v igri, kjer sta
igrala Curk Ivan in Kobal M., Curk Ivanu pokazal rdeči karton in tekmo posledično s
tem prekinil.
Disciplinska komisija OBZ Nova Gorica pa je dne 21.4.2016 obravnavala izključitev
Curk Ivana in sprejela naslednji sklep:
Igralec se kaznuje po 17. b členu pravilnika BZS s prepovedjo igranja na dveh tekmah
(območnih kvalifikacijah) in denarno kaznijo 90,00 €.
V obrazložitvi navajajo, do so po pregledu priložene dokumentacije in daljši razpravi
članov disciplinske komisije sprejeli zgoraj navedeni sklep. V olajševalno okoliščino

se upošteva 17. a člen disciplinskega pravilnika BZS in to, da je igralec že pavziral dve
tekmi območnih kvalifikacij – dvojke.
Tekmovalna komisija BZS je na osnovi prijete dokumentacije in ob upoštevanju
pravilnikov in pravil BZS sprejela naslednje:
1.
Na podlagi 2. odstavka 38. člena Pravilnika o tekmovanjih, ki ga je sprejela skupščina
BZS dne 13.4.2016 se vse posamezne igre Planine Petrič v tekmi proti BK Logatec dne
23.4.2016, v katerih je igral igralec Curk Ivan registrirajo z rezultatom 6:0 v korist
nasprotnika, saj so bila kršena določila 1. odstavka E točke 38. člena Pravilnika o
tekmovanjih.
Tekma BK Planina Petrič : BK Logatec se tako registrira z rezultatom 3:0 ter
rezultatom v tekmi 14 : 8 za ekipo BK Planina Petrič in skupnim točkovnim
rezultatom tekme 138 : 111.
2.
Tekmovalna komisija smatra, da je OBZ Nova Gorica s sklepom disciplinske komisije
direktno zavedla in vplivala na odločitev o igranju igralca BK Planina Petrič na
navedeni tekmi. Zato predlaga, da se jo preda v disciplinski postopek.
Ad.2. Ligaško tekmovanje – 2. Državna liga – sever
Tekmovalna komisija je obravnavala stanje ligaškega tekmovanja v 2. Državni ligi –
sever. Ugotovila je, da imata OBZ Maribor in OBZ Šaleška v skupnem seštevku samo
10 registriranih klubov od katerih v tej ligi tekmuje samo 5 ekip. Pri tem pa se celo
ugotavlja, da ima problem sodelovanja tudi Angel Besednjak.
Na podlagi navedenih ugotovitev ne obstajajo več pogoji za obstoj tekmovanja v tej
ligi. Odpravo sedanjega stanja naj se uveljavi po možnosti že v naslednjem
tekmovalnem letu.
Mnenje komisije tudi je, da se v čim krajšem času pripravi nov sistem ligaškega
tekmovanja v BZS, ki bi upošteval tudi nekatera mnenja o celotnem državnem
ligaškem tekmovanju.
Ad.3. Razno
Na seji tekmovalne komisije smo se dogovorili, da si bomo v bodoče naloge razdelili
med vse člane komisije.
Seja je bila končana ob 17,00 uri
Zapisal: Srečko Lapanja
Srečko Lapanja
Predsednik TK BZS

