BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
STROKOVNI SVET
Ljubljana, Tržaška 2

Z A P I S N I K
posveta s predstavniki klubov Super lige, ki je bil v prostorih Gasilsko reševalnega
centra v Postojni, dne 7.10.2020 ob 18.00 uri.
PRISOTNI: Franc Miklavčič, Primož Marinko, Simon Maljevac, Gregor Moličnik,
Stane Žavbi, Miran Hrvatič, Ervin Ozbič, Gašper Kraševec, Valter Švara, Herman Zakrajšek, Vili Mizgur, Slavko Dolgan, Zoran Rednak, Igor Brezovšek, Milan Bozovičar.
ODSOTNI: Predstavnika BK Trata in BK Aikea Antena.
DNEVNI RED:
1. Vrnitev naprav za merjenje nasutja igrišč klubom,
2. Super liga 2020/2021 – potek in spremembe
3. Priporočila NIJZ in BZS
4. Zamenjava predstavnika ekip Super lige v Strokovnem svetu,
5. Razno.
Posvet je odprl predsednik BZS g. Primož Marinko, ki je pozdravil vse navzoče in
podprl tako obliko sodelovanja vodstva zveze pred pričetkom Super lige, kjer naj se
vnaprej v obliki dogovora oblikujejo smernice za sodelovanje in nemoten potek lige.
Ad 1/
Predsednik Strokovnega sveta g. Franc Miklavčič je prisotne seznanil, da je bilo v
zvezi naprav za merjenje nasutja igrišč pridobljenih več strokovnih mnenj, saj je bilo
ugotovljeno, da gre pri nekaterih napravah za manjša odstopanja pri dimenzijah vzdolžnih letvic na klančinah (do 2 mm). Gre za minimalna odstopanja pri steku krogle
v predvideni dolžini (2,5 do 4,0 m), odstopanje je možno le do cca 4 cm, zato je
zanemarljivo. Naprave so zaradi tega vrnjene vsem klubom Super lige v uporabo.
Pojasnjeno je tudi, da protimeritve z drugo napravo na igrišču v času tekme niso
dovoljene, kar bo posredovano sodnikom.
Ad 2/
Predsednik Tekmovalne komisije g. Gregor Moličnik je predstavil novosti, ki jih prinaša nova sezona in so vnesene v Pravila o tekmovanjih. Tu gre predvsem za skrajšanje igralnega časa posameznih iger iz 90 na 75 minut, določanje 15 minutnega
premora pred zadnjimi igrami, kjer je obvezen čas za ogrevanje vsaj 5 minut in
vlaženje igrišč. Prav tako je povzel ostala določila teh pravil, ki so bila predstavljena
že na licenci za strokovne delavce in sodnike.

Glede zaključnega turnirja najboljših štirih ekip po rednem delu Super lige je predlog, da ostane pri teki izvedbi, torej nevtralno igrišče s prednostjo višje uvrščenih
ekip pri neodločenem rezultatu. Po krajši razpravi so prisotni podprli predlog.
Ad 3/
Sekretar BZS g. Simon Maljevac je povedal, da se sproti spremlja vse ukrepe in priporočila NIJZ in OKS in se dodaja ter posreduje vsem klubom z napotki za ravnanja
v dani situaciji. Teh priporočil se je potrebno dosledno držati, za kar so odgovorni
predvsem klubi, ki so organizatorji prireditev. Tu je potrebno poleg splošnih navodil
in usmeritev spremljati tudi navodila in morebitne omejitve lokalnih skupnosti. V kolikor prihaja do kakršnih koli pomislekov, vprašanj ali nejasnosti, pa se lahko
kadarkoli posvetujejo z njim.
Ad 4/
Glede na zamenjavo vodje ekipe Trata, kjer to ni več Silvo Korošak, so bili navzoči
pozvani, da iz svoje sredine predlagajo predstavnika ekip Super lige v Strokovnem
svetu. Po krajšem posvetu je bil imenovan Vili Mizgur.
Ad 5/
K tej točki so bili podani komentarji in razprave v zvezi celotnega posveta.
- V zvezi ligaških tekmovanj, predvsem Super lige so bili navzoči pozvani k razpravi o
krajšanju časa izvedb tekem, zanimivosti in sistemu iger za gledalce. Klubom bodo
v kratkem posredovani konkretni predlogi glede sprememb sistema iger ter sprememb terminov za igranje tekem. BZS od superligaških klubov pričakuje konkretne
predloge in dopolnitve.
- Predsednik Sodniške komisije je navzoče seznanil z dejavnostjo komisije, predvsem izobraževanjem novih sodnikov in poudaril, da bo pred pričetkom Super lige
izvedena licenca s sodniki, ki bodo sodili. Vodje ekip je pozval, naj v rubriko
pripombe na zapisnikih dejansko vpisujejo pripombe na sojenje, kar je osnova za
izboljšavo dela sodnikov.
- K tej točki je bilo izvedeno žrebanje za 2. krog pokala članov, ki je objavljen.
- Izvedeno je bilo tudi žrebanje za DP posamezno člani, ki bo konec tedna.
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Predsednik Strokovnega sveta BZS

