Skladno z določili 24. člena Statuta Balinarske zveze Slovenije je skupščina Balinarske
zveze Slovenije, dne 15.5.2013 sprejela

PRAVILA
o mednarodnih športnih odnosih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
S tem Pravilnikom se urejajo vsi športni odnosi s predstavniki tujih športnih zvez,
mednarodno balinarsko zvezo (F.I.B.) in vsa srečanja z tujimi ekipami ne glede na to pod
kakšnimi pogoji in načinom se izvajajo ta srečanja.
2.člen
Balinarska zveza Slovenije zastopa vse skupne in posebne interese balinarskega športa v
R Sloveniji v odnosu na mednarodno balinarsko zvezo (v nadaljevanju F.I.B.) ter drugimi
državnimi zvezami.
3.člen
Vsako športno sodelovanje vseh balinarskih organizacij v Sloveniji z drugimi državnimi
zvezami, njihovimi organi in F.I.B.poteka izključno preko Balinarske zveze Slovenije.
II. MEDNARODNA TEKMOVANJA
4.člen
Mednarodna tekmovanja se lahko organizirajo samo pod pogoji določenimi s tem
Pravilnikom.
5.člen
Pravico igranja mednarodnih tekem v Sloveniji in inozemstvu imajo :
A balinarska reprezentanca Slovenije
B balinarske reprezentance regij, mest, občin in posamezni klubi.
A. BALINARSKA REPREZENTANCA SLOVENIJE
6.člen
Balinarska reprezentanca sodeluje na tekmovanjih, ki jih organizira :
- mednarodna balinarska zveza (F.I.B.)
- posamezna državna zveza članica F.I.B.

7.člen
Tekmovanja v organizaciji F.I.B. so predpisana s Pravilnikom o mednarodnih tekmovanjih
F.I.B. S tem pravilnikom so določena tudi druga pravila kot so : pravica nastopanja, urnik,
način prijave, stroški tekmovanja in druga vprašanja vezana na tekmovanje.
Za izpolnjevanje obveznosti predvidenimi s tem pravilnikom je odgovoren Izvršni odbor BZS.
8.člen
Mednarodna tekmovanja v organizaciji nacionalnih zvez članic F.I.B. so lahko :
- srečanja državnih reprezentanc
- mednarodni turnirji dveh ali več državnih reprezentanc.
Vsa srečanja iz tega člena so lahko v vseh starostnih kategorijah.
9.člen
Mednarodna
srečanja se dogovarjajo na osnovi sporazuma med sodelujočimi
reprezentancami. Način dogovora določa mednarodni tehnični pravilnik in pravilnik o
mednarodnih tekmovanjih F.I.B.
Mednarodna srečanja sodijo sodniki, ki jih določi F.I.B. ali sodniki BZS, če tako pooblastilo
poda F.I.B. V takem primeru se lahko za sojenje določijo le sodniki I, ki imajo veljavno
licenco za sojenje tekem super ali I.državne lige.
10.člen
Za mednarodne nastope Balinarske zveze Slovenije je odgovoren Izvršni odbor BZS.
B. BALINARSKE REPREZENTANCE REGIJ, MEST, OBČIN IN SREČANJA KLUBOV
11.člen
Vsa mednarodna srečanja na nivoju regij, mest, občin, klubov in druga srečanja se lahko
dogovorijo izključno z soglasjem Balinarske zveze Slovenije.
12.člen
Organizacije in klubi iz 11.člena so dolžni podati zahtevo za soglasje na IO BZS najmanj 30
dni pred dogovorjenim srečanjem.
V izjemnih primerih je ta rok tudi krajši, upravičenost ugotavlja IO BZS.
13.člen
Zahteva za izdajo dovoljenja mora vsebovati :
- naziv organizacije, kluba ali klubov ki bodo nastopali, število tekem ki se bodo
odigrale,
- sistem tekmovanja (posamezno,dvojice,trojke,četvorke),
- kategorijo igralcev (dečki,mladinci,člani, članice),
- datum organizacije srečanja,
- materialno finančne pogoje.

- ime in priimek sodnikov srečanja.
Klubi, ki imajo stalne stike s klubi iz tujine opravijo svojo nalogo z izdelanim letnim
programom medržavnega sodelovanja, ki ga morajo dostaviti BZS najkasneje do sprejema
koledarja tekmovanj BZS, za tekoče tekmovalno leto.
14.člen
Organizator mednarodnega srečanja v R Sloveniji mora poleg pridobitve soglasja Balinarske
zveze Slovenije pridobiti tudi soglasje pristojnega organa za notranje zadeve.
15.člen
Balinarske organizacije in klubi lahko nastopajo v domovini in v inozemstvu, ali
organizirajo mednarodna srečanja, samo pod pogoji in programi na osnovi katerih so izdana
soglasja
16.člen
Za organizacijo tekme Evropskih državnih prvakov je potrebno samo soglasje pristojnega
organa za notranje zadeve.
III. ORGANIZACIJA EVROPSKIH IN SVETOVNIH PRVENSTEV
17.člen
Sklep o kandidaturi za organizacijo Evropskih in Svetovnih prvenstev sprejema skupščina
BZS. Pred vložitvijo kandidature je potrebno soglasje k kandidaturi s strani Vlade republike
Slovenije.
18.člen
Skupščina Balinarske zveze Slovenije razpiše natečaj za organizacijo Evropskih ali
Svetovnih prvenstev ter drugih mednarodnih srečanj in odloča o izbiri organizatorja.

IV. STROKOVNO USPOSABLJANJE
19.člen
Zaradi strokovnega usposabljanja se lahko posamezni strokovnjaki s področja
balinarskega športa pošljejo na strokovno usposabljanje v tujino.
Prav tako se lahko pridobi tujega strokovnjaka za potrebe organizacij in klubov v R Sloveniji.
Sklep o organizaciji takega usposabljanja sprejme Izvršni odbor BZS.
V. KONČNE DOLOČBE
20.člen
Za nepravilno uporabo in nespoštovanje določil tega Pravilnika se uporabljajo določila
disciplinskega Pravilnika BZS.

21.člen
Pravilnik o mednarodnih športnih odnosih, stopi v veljavo z dnem sprejema na skupščini. S
sprejemom preneha veljat pravilnik, sprejet na skupščini 07.01.1995.

predsednik BZS
Sandi Kofol

