BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Trţaška 2
Datum: 06.09.2017

ZAPISNIK
8. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 05. septembra
2017 ob 17.00 uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTNI ČLANI : Sandi Kofol, Srečko Lapanja, Miloš Nikolič, Damjan Rupnik, Herman
Zakrajšek, Stane Ţavbi ml., Miklavčič Franc in Marinko Primoţ
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI : Marjan Ferfolja, Mija Borčnik, Tadej Košmrlj
NEOPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI : Voglar Ţeljko, Ferš Maks
VABLJENI – PRISOTNI : Daniel Roţman
VABLJEN – ODSOTEN : Davor Janţič, Pavlič Ivo

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Izvršnega odbora BZS
2. Pregled zapisnika sestanka HBS in BZS na Reki
3. Pregled predlogov Strokovnega Sveta
4. Odločitev o organizaciji SP U18 in U23 v Postojni leta 2018
5. Razno :
- dopis Boštjan Hegler
- dopis Branko Šefran
- urejanje statistike BZS
Ad. 1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Izvršnega odbora BZS
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje zapisnik 7. seje Izvršnega Odbora BZS.

Ad. 2. Pregled zapisnika sestanka HBS in BZS na Reki
Predsednik BZS Sandi Kofol je prisotne člane IO BZS seznanil s podrobnostmi zapisnika
sestanka s predstavniki HBS, ki je potekal 17.7.2017 na Reki. IO BZS je sprejel :
SKLEP št.1 : Izvršni Odbor potrjuje plačilo stroškov v ženski ligi LIBL za sodnike in
vodjo tekmovanja (do 100 eur) ter pokale in medalje na zaključnem turnirju.
SKLEP št.2 : Izvršni Odbor potrjuje sodelovanje v kategorijah U18 in U23 s HBS-jem,
enodnevne prijateljske tekme se predvidoma organizirajo v avgustu tekočega leta, vsako
leto se izmenjuje organizator, na sporedu pa so discipline, ki so tisto letu na sporedu
svetovnega prvenstva v kategorijah U18 in U23.

Ad. 3. Pregled predlogov Strokovnega Sveta
1. predlog
Strokovni svet je obravnaval več pobud in predlogov, podanih na naslov IO ali Strokovnega sveta.
Nazadnje je bila dana pobuda OBZ Postojna na skupščini BZS letos in se nanaša med drugim tudi na
nekatere spremembe aktov pri kategorizaciji mlajših selekcij. Predlaga se sprememba kategorije
dečkov-deklic iz sedanje U-14 na U-15 in na novo uvedba kategorijo U-23 za drţavna prvenstva. Dana
je tudi pobuda glede udeleţbe na drţavnih prvenstvih, kjer naj bi bilo minimalno število udeleţencev
omejeno na 4.
Navzoči so bili mnenja, da je pobuda OBZ Postojna smiselna, saj je podana tudi ustrezna obrazloţitev,
zato bo dopis posredovan na naslednji seji IO BZS. Sicer to pomeni, da bi bilo potrebno spremeniti kar
nekaj aktov (Pravilnik o registraciji, Pravila o tekmovanjih...), vendar je to ob ustrezni argumentaciji
zanemarljivo.
Iz BK Korte je bil podan predlog, da se uvede drţavna prvenstva za mladinke, t.j. kategorijo U-18, saj
v konkurenci mladincev nimajo veliko moţnosti za uspešne nastope. Tu je Strokovni svet mnenja, da
to trenutno nima smisla, saj mladinke nimajo svojega ligaškega tekmovanja in nastopajo v konkurenci
članic, kot je navedeno v 3. členu Pravil o tekmovanjih.
Glede pobude OBZ Postojna, ki se nanaša na minimalno število udeleţencev drţavnih prvenstev, je
Strokovni svet mnenja, da bi bilo potrebno zagotoviti udeleţbo drugače in sicer vsi klubi Super lige bi
morali na vsakem drţavnem prvenstvu sodelovati z najmanj enim predstavnikom (posamezno ali
ekipno), ostalim klubom pa je omogočena udeleţba na osnovni participacije.

SKLEP: IO BZS pri tem predlogu ni sprejel nobenega sklepa, poziva pa Strokovni Svet,
da ponovno pregleda te predloge ter zopet poda svoje mnenje glede smiselnosti
sprememb, vezano na sofinanciranje FŠO in MIZŠ državnih reprezentanc.
2. predlog
Dne 7/8-2017 je predsednik Strokovnega sveta prejel mail s strani BZS, kjer je bil kot priloga dodan
zapisnik sestanka predstavnikov BZS in HBS. BZS zahteva od Strokovnega sveta opredelitev do 4. točke
tega sestanka, ki obravnava predlog mednarodne moške balinarske lige.
Predstavniki HBS so predlagali mednarodno moško balinarsko ligo, ki bi jo sestavljali po trije
predstavniki I. HBL in Super lige BZS, ostale ekipe - članice HBL in BZS pa bi istočasno igrale tekme
prve oz. Super lige. Predlog je, da bi bilo skupno število ekip v I. HBL in Super ligi po 11, se pravi po tri
v mednarodni ligi in po 8 v nacionalni ligi. Po zaključenem delu mednarodne in nacionalne lige bi prvo
tri uvrščene ekipe iz nacionalnih lig igrale Play off z ekipami, ki so nastopale v mednarodni ligi, da bi
dobili državnega prvaka I. HBL oz. Super lige. Četrto uvrščena ekipa iz nacionalnega prvenstva bi tako
odigrala 14 krogov, zadnje štiri uvrščene ekipe pa bi lahko odigrale Play out.
Člani strokovnega sveta so po posvetu ugotovili, da je ideja o mednarodni ligi že bila, vendar pa
zadeva ni stekla. Sama mednarodna liga je dobra ideja in bi nedvomno pomenila napredek v
balinarskem športu, zato je dobrodošla in jo svet podpira.
Glede sestave Super lige je pripomba na število udeležencev, saj bi bilo smotrno število 10 in ne
predlaganih 11. V primeru 10-ih udeležencev bi po tem sistemu prve tri uvrščene ekipe iz Super lige
igrale v mednarodni ligi, ostalih 7 pa istočasno v nacionalni ligi. Po končanem prvem delu oz.
mednarodni ligi in dvokrožnem sistemu Super lige bi imeli mednarodni ligaši 10 tekem, nacionalni pa
12. Prve tri uvrščene ekipe iz nacionalne lige bi odirale Play off z ekipami, ki so nastopale v
mednarodni ligi za prvake BZS za tekoče leto, ostale štiri zadnje uvrščene ekipe pa bi odigrale Play out.
Po tem sistemu bi ekipe, ki bi igrale mednarodno ligo in Play off imele skupno število tekem 16, ostale
ekipe iz Super lige pa po 18.
Predviden začetek mednarodne lige bi bil 2019/2020.
- mednarodno ligo sestavlja 6 ekip, po tri iz Slovenije in Hrvaške

- sodelujejo prvo tri uvrščene ekipe iz pretekle sezone
- igra se dvokrožni sistem, torej 10 krogov
- istočasno ostale ekipe Super lige in 1. lige HBS igrajo svoje prvenstvo
- Super ligo sestavlja 10 ekip ( 3 + 7 )
- po zaključku mednarodne lige se igra Play off. Tri ekipe iz mednarodne lige in prve tri ekipe
iz nacionalne lige med seboj. Točke, ki so jih ekipe osvojile v medsebojnih srečanjih, se
prenesejo v Play off. Odigra se še 6 tekem za prvaka Super lige.
- zadnje štiri uvrščene ekipe igrajo Play out po sistemu vsaka z vsako - 6 tekem.
- prvo tri uvrščene ekipe iz Super lige imajo pravico nastopa v naslednji sezoni mednarodne
lige.
- po tem predlaganem sistemu igra 7 ekip v Super ligi skupno 18 krogov, tri ekipe, ki
sodelujejo tudi v mednarodni ligi pa 16 krogov.
Glede na predlagano novost - mednarodno ligo, in s tem povečanjem števila klubov Super lige,
Strokovni svet predlaga BZS, da pri reorganizaciji lig upošteva naslednjo sestavo državnih ligašev:
- Super liga 10 ekip
- Prva liga
10 ekip
- Druga liga Vzhod 10 ekip
- Druga liga Zahod 10 ekip
Možen prehod na ta sistem je prav tako tekmovalno leto 2019/2020. Ostali kriteriji za reorganizacijo
so bili predstavljeni na prejšnjem sestanku.

SKLEP: IO BZS podpira sistem mednarodne članske lige 3 + 3, hkrati pa zadolži
Strokovni Svet in Tekmovalno Komisijo, da naredita simulacijo ligaških tekmovanj za 8
in 10 ekip do naslednje seje IO BZS.
Ad. 4. Odločitev o organizaciji SP U18 in U23 v Postojni leta 2018
SKLEP: IO BZS podpira namero BZS in OBZ Postojna o organizaciji svetovnega
prvenstva v letu 2018 v kategoriji U18 in U23 v Postojni

Ad. 5. . Razno :
- dopis Boštjan Hegler
SKLEP : Izvršni Odbor potrjuje nakup dodatne kamere in opreme za izboljšanje
internetnih prenosov v vrednosti 700 eur ter pooblasti Boštjana Heglerja za izdelavo
ponudbe klubom glede oglaševanja med prenosi
- dopis Branko Šefran
Izvršni Odbor se seznani z dopisom g. Branka Šefrana o odstopu kot člana IO BZS.
- urejanje Statistike BZS
Herman Zakrajšek pošlje vprašanja glede urejanja Statistike BZS Slavcu Dobnikarju.
Seja je bila končana ob 19.00 h

Zapisal: Daniel Roţman
Sandi Kofol
predsednik

