BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Tekmovalna komisija BZS
Tržaška 2
1000 LJUBLJANA
Ljubljana, 31.01.2018
Zapisnik
3. seje tekmovalne komisije Balinarske Zveze Slovenije, ki je bila v sredo, 31. januarja 2018 ob 18.00
uri na sedežu Balinarske Zveze Slovenije v Ljubljani.
Prisotni: Srečko Lapanja – predsednik, Matevž Plestenjek – član, Boštjan Hegler – član,
Miloš Nikolič – član
Odsotni: -

Dnevni red
1.) Ugovor BK Hrast
2.) Razno

Ad1
Tekmovalna komisija v popolni sestavi, Srečko Lapanja – predsednik, Matevž Plestenjak – član,
Boštjan Hegler – član in Miloš Nikolič – član, soglasno sprejme
sklep
1. Tekma prvega kola super lige v sezoni 2017/2018 med Hrastom in Aikea Anteno se registrira
z rezultatom 0:26 v korist Aikea Antene. Ekipi Hrasta se v skladu z 26. členom Pravilnika o
tekmovanjih odvzameta dve točki. ",
2. Balinarski klub Hrast je dolžan v roku 8 dni plačati takso za ugovor v znesku 104,00 EUR na
trr Balinarske zveze Slovenije.
Obrazložitev :
Tekmovalna komisija je o ugovoru BK Hrast z dne 22.11.2017 odločala v ponovljenem postopku,
tokrat v popolni sestavi.
Balinarski klub Hrast je s svojim ugovorom sklep Tekmovalne komisije z dne 5.11.2017, ta sklep
izpodbijal iz razlogov :
- nesklepčnosti Tekmovalne komisije za odločanje o ugovoru in
- iz zatrjevanega razloga, da prošnja BK Hrast za prestavitev tekme, določene na dan 21.10.2017, ni
bila zavrnjena, v obvestilu pa je BK Hrast tudi napisal, da je bilo bolnih ali poškodovanih več
igralcev, kar potrjujejo zdravniška spričevala, taksa za pritožbo pa ni bila plačana, ker BK Hrast še

ni prejel nobenega uradnega odgovora Balinarske zveze Slovenije
O ugovoru je že odločal Izvršni odbor Balinarske zveze Slovenije na 5. korespondenčni seji Izvršnega
Odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je potekala od 19. – 23. januarja 2018, ki je temu ugovoru
ugodil iz razloga nesklepčnosti tekmovalne komisije, sklep Tekmovalne komisije z dne 5.11.2017 iz
tega razloga razveljavil in zadevo vrnil tekmovalni komisiji v ponovno odločanje.
Tekmovalna komisija, ki je o ugovoru BK Hrast z dne 22.11.2017 odločala ponovno dne 31.1.2018 v
popolni sestavi, ugotavlja, da so ugovorne navedbe BK Hrast o razlogih za neodigrano tekmo
neresnične in neutemeljene.
BK Hrast je dne 8.10.2017 zaprosil za prestavitev tekme, določene na dan 21.10.2017 iz razlogov
službene odsotnosti dveh igralcev in družinskih obveznosti enega igralca, v zvezi s katero je Srečko
Lapanja takoj po prejemu vloge za prestavitev tekme z dne 8.10.2017, ustno obvestil BK Hrast in
pojasnil, da navedeni razlogi na podlagi veljavnega Pravilnika o tekmovanjih Balinarske zveze
Slovenije, ne predstavljajo izrednih in opravičljivih razlogov za spremembo koledarja tekmovanj in se
bo tekma, določena za dan 21.10.2017 izvedla. Iz poročila sodnika Danijela Milavca z dne 21.10.2017
izhaja, da ekipa BK Hrast na tekmo ni prišla, prišla pa je ekipa AIKEA Antena in torej iz razloga
odsotnosti ekipe BK Hrast tekma ni mogla biti odigrana. Res je sicer, da je BK Hrast dne 20.10.2017
poslal tudi elektronsko obvestilo, da tekme zaradi zdravstvenih težav več igralcev BK Hrast ne more
odigrati, tej svoji vlogi pa v potrditev svojih navedb ni priložil nobenega zdravniškega potrdila.
Zdravniška potrdila je poslal šele dne 27.10.2017.
Do dne z letnim koledarjem določenega termina tekme, BK Hrast torej ni izkazal opravičljivega
razloga za spremembo koledarja tekmovanj in tekma ni bila prestavljena, zato je registracija tekme
prvega kola super lige v sezoni 2017/2018 med Hrastom in Aikea Anteno z rezultatom 0:26 v korist
Aikea Antene in odvzemom dveh točk ekipi Hrasta skladen s 26. členom Pravilnika o tekmovanjih.
Pisni odpravek sklepa bo poslan BK Hrast.
Ad2
-

Boštjan Hegler, član izvršnega odbora FEB (Evropska balinarska zveza), je ustno poročal o
prvem sestanku minuli teden v Torinu. V tem tednu bo objavljen tudi uradni zapisnik, ki bo
objavljen na spletni strani BZS

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

Zapisal: Boštjan Hegler

Srečko Lapanja
Predsednik TK BZS

