BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Tržaška 2
1000 Ljubljana
SODNIŠKA KOMISIJA
Datum: 27. 7. 2019

Zapisnik

1.seje Sodniške komisije BZS, ki je bila 22.7.2019 s pričetkom ob 16.00 uri na balinišču Budničar
Količevo.
Prisotni člani Sodniške komisije: Stane Žavbi, Jožko Petrič, Elvis Drožina in Cveto Lanišek.
Opravičeno odsoten: Bojan Taškar Beloglavc
DNEVNI RED:
1. Seznam sodnikov po OBZ
2. Delegiranje sodnikov za D.P.
3. Starostna meja sodnikov
4. Članarina in licenca
5. Kontrolor sojenja
6. Disciplinski postopek
7. Razno
Ad1
Sodniška komisija je po predhodnem spraševanju predsednikov sodniških komisij v območnih
zvezah preverjala stanje sodnikov in napravila seznam. Točno število sodnikov bo točno šele
po opravljeni licenci za sodnike.
Ad2
Sodniška komisija je delegirala sodnike za državna prvenstva v mesecu avgustu za letošnje
leto. Delegiranje sodnikov bo objavljeno na spletni strani BZS pod <sodniška komisija>.
Ad3
Za sezono 2019/2020 starostna meja sodnikov ostane nespremenjena, razen za sodnike ki
bodo sodili tekme v Super ligi je starostna meja 65 let.
Ad4
Licenciranje oziroma članarina za sezono 2019/2020 je 10.00€ in bo odtrgana od sodniških
stroškov ki jih bodo prejeli sodniki za sojenje tekem po prvem delu sezone. Do naslednje seje
se pripravijo vprašanja ki nastanejo med tekmo za pogovor na licenci.
Ad5
Sodniška komisija BZS si je zadala nalogo, da za naslednjo sezono uvede sodnika ali več
sodnikov, ki bodo opravljali naloge kontrolor sojenja. Do naslednje seje se pripravi formular
za izpolnjevanje kontrole sodnika in se ga skupaj uskladi in potrdi. Stroške kontrolorja sojenja
bo prevzela BZS.

Ad6
Kvalifikacijska tekma med ekipama Zarja in Sodček za napredovanje v 2.državno ligo – vzhod.
Balinarski klub Sodček iz Kočevja je vložil pritožbo zaradi nepravilnega sistema igre
»razigravanja« za zmagovalca na kvalifikacijski tekmi. Na podlagi pritožbe zapisnika
Tekmovalne komisije čez sodnika Založnik Ivana in Petojevič Zorana je za disciplinski postopek
oziroma kazen zadolžena Sodniška komisija in za to uvedli disciplinski postopek. Oba sodnika
bomo prosili za pismeno obrazložitev nastale situacije na tej tekmi do 12. 8. 2019, da bomo
lahko nadaljevali disciplinski postopek.
Ad7
Pod razno je bilo govora največ o nesoglasij sodnikov na tekmah, katere bomo probali skupaj
uskladiti na licenci za sodnike, ki bo 20. 8.2019 na Količevem ob 18.00 uri, 22. 8. 2019 v Postojni
ob 18.00 uri in za zamudnike 26. 8. 2019 na sedežu BZS v Ljubljani prav tako ob 18.00 uri.
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri

Predsednik Sodniške komisije BZS
Stane Žavbi l.r.

