BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
REGISTRACIJSKA KOMISIJA
TRŽAŠKA 2
1000 LJUBLJANA

ZAPISNIK
seje registracijske komisije, ki je bila v torek, dne 19.10.2020 ob 9.00 uri v prostorih
BZS v Ljubljani.
PRISOTNI:
- Franc Milklavčič – predsednik,
- Stane Žavbi – član,
- Simon Maljevac – član.
OPRAVIČENO ODSOTNA:
- Brigita Hribar Vrenko
Komisija v tej sestavi je bila imenovana na 4. seji Izvršnega odbora BZS glede na
določila 12. člena Pravilnika o članstvu območnih balinarskih zvez in registraciji igralcev.
Komisija ugotavlja, da je na naslov BZS z namenom prestopa in registracije igralcev v dodatnem prestopnem roku, ki ga je določil Izvršni odbor BZS, prispelo
naslednje število ovojnic z dokumentacijo:
-

Superliga 7.

Prispela dokumentacija je bila pregledana. Igralcem, ki izpolnjujejo pogoje za
prestope ter registracijo in nastop v naslednji tekmovalni sezoni, je Registracijska
komisija tekmovalne knjižice potrdila z žigom Balinarske zveze Slovenije.
-2V prestopnem roku je skupno prestopilo 7 igralcev:
Jasmin Čaušević iz Pontese (Ita) v BŠD Velenje Premogovnik,
Klemen Podgoršek iz ASD Pederobba (Ita) v BK Marjetica Koper,
Primož Brezovec iz ASD Villaraspa (Ita) v BK Marjetica Koper,
Anže Petrič iz UBD Borgonese (Ita) v Agorchem Hrast Kobjeglava,
Žan Rode iz ASD Villaraspa (Ita) v BŠK Krim Ljubljana,
Aleš Borčnik iz BRB Ivrea (Ita) v BD Trata Škofja Loka,
Mohamed Baschir El Hariri iz Bocciofila Triestina (Ita) v BD Cerkniško jezero.

V ta namen je bila dostavljena vsa potrebna dokumentacija.
Drugih nepravilnosti komisija ni ugotovila, zato izdaja
SKLEP
Potrjuje se prestop in registracija vseh igralcev (skupaj 7).
Zapisnik o registraciji se objavi na spletni strani BZS.
Zoper ta sklep je po 43. členu Pravilnika o o članstvu območnih balinarskih zvez in registraciji igralcev dopustna pritožba v roku 8 dni po objavi. Vložijo jo lahko vsi člani in organizacije v okviru BZS na naslov BZS – registracijska komisija.
Seja zaključena ob 12.00 uri.

Franc Miklavčič l.r.
Predsednik Registracijske komisije BZS

