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ZAPISNIK
1.izredne seje Izvršnega odbora BZS, dne 17.10. 2011, na katerem je bila obravnavana točka:
1.Sprejem rokovnika uveljavitve sprememb MTP na tekmovanjih v Sloveniji
Predlog je soglasno, pisno potrdilo 12 od 14 članov Izvršnega odbora: Joţe Rebec, Sandi
Kofol, Srečko Lapanja, Miloš Nikolič, Miran Štupica, Jelka Lorenčič Koţman, Damjan
Rupnik, Marjan Ferfolja, Franc Morelj, Zdravko Taškar, Branko Šefran in Maks Ferš.
Člana IOBZS: Peter Snoj in Ţelljko Voglar, do zahtevanega roka, nista sporočila svoje
odločitve.
Ad 1
Vsi člani Izvršnega odbora so bili pisno obveščeni o Spremembah Mednarodnega tehničnega
pravilnika MTP, ki so bile sprejete na Kongresu FIB 9. septembra 2011 in so stopile v veljavo
s 1.oktobrom 2011.
Spremembe se nanašajo na naslednje člene MTP: 2, 3, 4, 8, 9, 12, 22, 27, 34, 40, 54, 55 in 57.
Pomembnejše spremembe so tiste, v 4. členu, ki določa nove mere dimenzij igrišča za ţenske,
V 9.členu, ki natančno opredeljuje trajanje igralnega časa posameznega obrata v igri, v 34 in v
57, členu, ki opredeljuje postopek igralcev ob postavitvi balina po dveh napačnih metih
nasprotnika, oz. potem ko sodnik najavi napako, tako v klasičnih igrah kot v igri v krog ter v
56. členu, ki govori o izvedbi hitrostnega zbijanja in načinu dodatnega zbijanja, v primeru
enega ali več izenačenj rezultata, v primerih, ko v programu tekmovanja neodločen rezultat ni
predviden. Ostale spremembe niso vsebinske in zgolj dopolnjujejo in pojasnjujejo vsebino v
posameznih členih.
Člani izvršnega odbora so ob proučitvi priložene gradiva o Spremembah MTP, soglasno
sprejeli in pisno potrdili sprejem naslednjega sklepa:
SKLEP:
Sprejete Spremembe Mednarodnega tehničnega pravilnika – MTP, stopijo v veljavo:
1. Za klube Super lige od 22.10.2011 ( s 1.krogom nove tekmovalne sezone 2011/2012
2. Za klube ostalih državnih in območnih lig od 4.5.2012 ( z nadaljevanjem ligaške
sezone 2011/2012)
3. Spremembe na državnih in območnih prvenstvih stopijo v veljavo v sezoni 2012.
Sprejete spremembe se skupaj s sklepom izvršnega odbora takoj objavijo na spletni
strani balinarske zveze Slovenije in se jih istočasno posreduje na naslove Območnih zvez
ter klubom državnih lig in delegiranim sodnikom.
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