BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Tekmovalna komisija BZS
Tržaška 2
1000 LJUBLJANA
Ilirska Bistrica, 27. 10. 2020

ZAPISNIK
5. seje Tekmovalne komisije Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 27. 10. 2020 ob 20.30 preko video
konference.
PRISOTNI ČLANI: Gregor Moličnik – predsednik, Silvester Boštjančič, Ervin Ozbič in Rok Beguš – člani
TK BZS
DNEVNI RED:
1. obravnava dopisa sodniške komisije z 20. 10. 2020,
2. razno.
1. Obravnava dopisa sodniške komisije z 20. 10. 2020
Tekmovalna komisija je 20. 10. 2020 prejela dopis sodniške komisije v katerem le-ta zaproša za tolmačenje
oziroma predlaga nekatere spremembe Pravil o tekmovanjih. TK BZS je oblikovala nove predloge za
spremembo Pravil o tekmovanjih.
1.a Skrajšanje preprog za hitrostno zbijanje
sklep:
besedilo 13. odstavka 4. čl. Pravil o tekmovanjih (55. člen MTP – slika 25, izrezana polja v preprogi) se
nadomesti z besedilom tako, da sta novo nastali preprogi dolžine 245 cm – 270 cm.
Nov 13. odstavek 4. čl. Pravil o tekmovanjh se glasi:
Za hitrostno in natančno zbijanje se uporabljajo predpisane preproge (54. in 55. člen MTP). Za
hitrostno in štafetno zbijanje (pozicije 1 – 3) je dovoljeno uporabljati skrajšane preproge, tako da
sta novo nastali preprogi dolžine 245 cm – 270 cm.
Obrazložitev:
Ugotovljeno je bilo, da dveh preprog za hitrostno zbijanje, ki bi nato ustrezali 55. čl. MTP, ni mogoče
pridobiti oziroma izrezati iz ene preproge. Zaradi navedenega in z željo, da si klubi ne bi delali dodatnih
stroškov je TK BZS mnenja, da se lahko preprogi za hitrostno zbijanje pridobi iz ene preproge tako, da sta
novo nastali preprogi dolžine 245 cm – 270 cm (priporočamo, da se preprogo prereže na dolžini 245 cm 250 cm obstoječega prvega dela “1 - 3 pozicije”).

1.b Temperatura v dvorani
sklep:
besedilo 6. odstavka 4. čl. Pravil o tekmovanjih “Če je temperatura nižja, sodnik določi čas kasnejšega
pričetka tekme” se nadomesti z besedilom “Če ob začetku tekme v dvorani ni najmanj 14 stopinj C, sodnik
določi čas kasnejšega pričetka tekme, ki ne sme biti daljši od 30 min. V primeru, da tudi po 30 min v dvorani
ni 14 stopinj C se tekma ne odigra (domača ekipa tekmo izgubi)”.
Nov 6. odstavek 4. čl. Pravil o tekmovanjih se glasi:
V balinarskih dvoranah je za tekmovanje dovoljena najnižja temperatura 14 stopinj C. Na ogrevanih
igriščih mora biti obešen termometer za merjenje temperature na mestu, kjer ni direktnega
ogrevanja prostora. Če ob začetku tekme v dvorani ni najmanj 14 stopinj C, sodnik določi čas
kasnejšega pričetka tekme, ki ne sme biti daljši od 30 min. V primeru, da tudi po 30 min v dvorani
ni 14 stopinj C se tekma ne odigra (domača ekipa tekmo izgubi)”. Igrišča v dvoranah morajo biti
primerno navlažena.
1.c Ogrevanje za prve igre, žreb za igrišča
Sklep:
Besedilu 1. odstavka 51. čl. Pravil o tekmovanjih se doda “V tem času je potrebno opraviti prijavo in žreb
za prve igre”.
Besedilo 2. odstavka 51. čl. Pravil o tekmovanjih “Ogrevanje igralcev za prve igre prične po opravljenem
žrebanju igralnih stez za posamezne igre na določeni igralni stezi in traja 10 minut pred določenim časom
za otvoritev tekme” se nadomesti z besedilom “ Ogrevanje za prve igre na izžrebanih igriščih traja 10 min
pred določenim časom za otvoritev tekme”
Nova 1. in 2. odstavka 51. čl. Pravil o tekmovanjih se glasita:
Ogrevanje igralcev za tekmo prične največ 30 minut pred določenim časom za pričetek tekme in
traja 15 min. V tem času je potrebno opraviti prijavo in žreb za prve igre.
Ogrevanje za prve igre na izžrebanih igriščih traja 10 min pred določenim časom za otvoritev tekme.
1.d Ogrevanje za zadnje igre
Sklep:
Besedilo 5. odstavka 51. čl. Pravil o tekmovanjih “(5 min + 10 min)” se črta. Besedilu se doda “ki traja
najmanj 5 min”.
Nov 5. odstavek 51. čl. Pravil o tekmovanjih se glasi:
Takoj po končanem štafetnem zbijanju (ugotovljenem rezultatu) se do pričetka drugih iger določi
15 min. V tem času je potrebno pripraviti igrišče, opraviti prijavo in žreb za zadnje igre, ter opraviti
ogrevanje, ki traja najmanj 5 min. Ogrevanje se opravlja s številom krogel, predpisanih za

posamezno igro. Igralci, ki za druge igre niso prijavljeni se lahko ogrevajo na igriščih, kjer se bodo
igrale kolektivne igre.
2. Razno
TK BZS je mnenja, da se vsa tekmovanja v sezoni 2020/2021 uskladi z epidemiološko situacijo oziroma z
navodili pristojnih organov.
Takoj, ko bo to mogoče, glede na trenutno epidemiološko situacijo, se pripravi koledar tekmovanj.
Ekipe super lige bodo o začetku tekmovanja v super ligi, obveščene najkasneje 14 dni pred predvidenim
datumom začetka tekmovanja.
V skladu z dogovorom na sestanku s predstavniki klubov super lige, se pripravi predlog o sistemu
tekmovanju, ki se ga posreduje klubom super lige.

Pripravil:
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