BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
IZVRŠNI ODBOR
Datum. 20.11.2009

ZAPISIK
7. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 11. 11. 2009 ob 17. uri, v sejni
sobi, na sedežu BZS, na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTI ČLAI IO BZS: Jože Rebec, Franc Morelj, Jelka Lorenčič Kožman, Maks Ferš,
Miloš Nikolič, Marjan Ferfolja , Damjan Rupnik, Robert Kocjan, Srečko Lapanja, Peter Snoj,
Branko Šefran, Zdravko Taškar (do 2.točke)
ODSOTI ČLA IO BZS: Ivan Narat,
VABLJEI – PRISOTI: Ivan Breznik, Dušan Butinar
DEVI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Izvršnega odbora BZS
2. Državno ligaško tekmovanje 2010
3. Koledar tekmovanja za leto 2010
4. Predlog višine članarine in kotizacije za leto 2010 in določitev vrednosti točke za prestop
igralca iz kluba v klub
5. Usposabljanje strokovnih delavcev v BZS v obdobju november 2009 – avgust 2010
6. Informacija o izplačilu nagrad za osvojene medalje v letu 2009
7. Informacija o aktivnostih za izbor Balinarja leta 2009
8. Objava razpisa za izbor organizatorja izvedbe mednarodnega Četveroboja za mladince, 17.
in 18. aprila 2010 v Sloveniji
9. Informacija o sklepih kongresa FIB 2009 v Maconu
10. Razno
Ad 1
Pri pregledu Zapisnika 6. seje IO BZS, je bilo ugotovljeno, da so vsi sklepi realizirani,
oziroma so v izvajanju.
-sestanka trenerjev, na temo ustanavljanja regijskih centrov za mlade, z vlogo strokovnih
delavcev pri tem, se je udeležilo 9 od 21 vabljenih trenerjev BZS. Imenovani so bili nosilci za
formiranje regijskih centrov v OBZ Gorenjska, Ljubljana, Postojna, Slovenska Istra, Saleška,
v katere se bodo vključevali tudi mladi iz najbližjih OBZ, ki zaenkrat še ne bodo imele
lastnega regijskega centra. Konkretne smernice za delo in povezovanje s centri, pripravita v
skladu s sklepo 6. seje IO BZS, Zdravko Taškar in Pavel Švara.
BZS bo nudila nosilcem usposabljanja mladih, v regijskih centrih, na osnovi predloženih
programov usposabljanja, strokovno in finančno podporo, OBZ pa zagotovijo najem dvorane
in izvajajo druge aktivnosti, potrebne za nemoteno funkcioniranja regijskega centra.
SKLEP: Zapisnik 6. seje IO BZS je bil sprejet soglasno.

Ad 2
-v skladu s sklepom 5. seje IO BZS, z dne 23.6.2009 in sklepom Izredne skupščine BZS z dne
7.7.2009 pričnejo tekmovanja v državnih ligah 2010 v naslednjih terminih:
Super liga: prvi del ( 14 krogov ) od 9. 1. do 10. 4. 2010 in drugi del ( 6 krogov –
razigravanje za prvaka, za mesta 1-4 in za obstanek, za mesta 5-8 ), od 2. 10. do 6. 11. 2010.
1. in 2. državna liga: prvi del od 8. 5. do 3. 7. in drugi del od 28. 8. do 25. 9. 2010
Na predlog komisije za žensko balinanje in komisije za mladino pričnejo državne lige za
članice, mladince in dečke, v naslednjih terminih:
1. in 2. državna liga – članice: prvi del od 24. 4. do 3. 7. in drugi del od 28. 8. do 18. 9. 2010
V letu 2010 se v 1. in 2. državni ligi za članice, s soglasjem vseh ekip, uvede tuti disciplini
hitrostnega zbijanja in štafete.
1. državna liga za mladince: prvi del od 21. 2. do 23. 5. in drugi del – finale 3. 10. 2010.
1. državna liga za dečke: prvi del od 14. 2. do 9. 5. 20 in drugi del od 29. 8. do 10. 10. 2010.
-državna prvenstva za člane je potrebno v letu 2010 organizirati tako, da bodo imeli možnost
organizacije prvenstev in enakovredne možnosti za nastopanje, tudi klubi, ki nimajo dvoran.
- klubom državnih lig in OBZ (za klube območnih lig ) se posreduje poziv komisije za
mladino za prijavo ekipe dečkov in ekipe mladincev, v ligaškem tekmovanju 2010.
- tekme državnih lig morajo biti v letu 2010, odigrane v skladu s 46. členom pravil o
tekmovanju, obvezno na dan, ki je določen v Koledarju tekmovanj. ( v primeru izrednih
opravičeno - dokumentiranih primerih, sklep o preložitvi tekme, lahko izda le TK BZS ).
Dogovori o prestavitvah tekem med posameznimi klubi, v letu 2010 ne bodo upoštevani.
SKLEP je bil sprejet soglasno.
-pritožbi BK Žiri in BK Mlinar Padna, zaradi igranja dodatne tekme kvalifikacij, v primeru,
da iz super lige izpada ena od ekip iz zahoda, se ne ugodi, saj sta bili ekipi pred začetkom
kvalifikacij seznanjeni s propozicijami in kriteriji za napredovanje v 2. državno ligo.
Po opravljenem žrebu, je v slučaju dodatnih kvalifikacij, par prve tekme, ki se igra v soboto
5. 12. ob 15.uri, Mlinar Padna – Žiri, druge, ki se igra v nedeljo 6.12. ob 15. uri pa Žiri –
Mlinar Padna.
V kolikor bosta BK Žiri in BK Mlinar Padna vztrajala pri svoji odločitvi, da ne bosta odigrala
dodatnih tekem kvalifikacij, če bo to potrebno, bo v tem primeru prosto mesto v 2. državni
ligi zahod zasedla naslednja, najbolje uvrščena ekipa iz kvalifikacij.
SKLEP je bil sprejet soglasno.
-zaradi nejasno zapisane formulacije in različnega razumevanja 109 člena Pravil o
tekmovanjih, objavljenega v Koledarju tekmovanj za leto 2009, je bilo na seji podano
naslednje tolmačenje: V Koledarju objavljen 109 člen Pravil, se je nanašal na tekmovanje za
leto 2010, ki naj bi se v superligi začelo 17. 10. 2009 in bi se končalo 13.10. 2010.
Iz tega razloga je bilo jasno, da novi klub superlige ob pričetku ligaškega tekmovanja ne bo
imel ekipe dečkov, zagotoviti pa jo bo moral do začetka tekmovanja lige dečkov v naslednjem
letu, predvideno v mesecu maju 2010, torej po končanem tekmovanju v superligi. Zaradi tega,
je bilo v 109 členu Pravil o tekmovanjih za leto 2009 tudi zapisano, da bo moral nov član
superlige, izpolniti pogoj lastne ekipe dečkov šele v naslednjem letu.
Zaradi spremembe pričetka tekmovanja v superligi 2010, ki je bilo s sklepom izredne
skupščine, prestavljeno iz meseca oktobra 2009 na mesec januar 2010, je potrebno v skladu s
109 členom Pravil o tekmovanju, upoštevati sedaj uveljavljeno besedilo tega člena in ga
prilagoditi spremenjenem terminu tekmovanja v superligi za leto 2010, v naslednjem

besedilu: Klub, ki bo prvič pričel s tekmovanjem v superligi 2010, v mesecu januarju
2010, mora izpolniti pogoj lastne ekipe dečkov v naslednjem letu ( 2011 ).
SKLEP je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 3 vzdržanimi.

Ad 3
Predsednik tekmovalne komisije BZS Srečko Lapanja je podal predlog novega vrednotenja za
izračun participacije OBZ za nastop udeležencev posameznih območnih zvez na državnih
prvenstvih. Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP: Članom izvršnega odbora, se skupaj z Zapisnikom 7. seje IO BZS, posredujeta
primerjalni tabeli Izračuna participacije v 2 variantah, po zdaj uveljavljenih kriterijih
in po novih predlaganih kriterijih.
Na seji je bil podan predlog, da se za naslednje tekmovalno leto pripravi konkreten predlog
prehodov klubov v posamezne državne lige ( napredovanje in izpad ).
SKLEP: Predlog prehodov klubov v posamezne državne lige v letu 2010, pripravi
strokovni delavec BZS Ivan Breznik.
Ad 4
Izvršni odbor je oblikoval predlog skupščini, za sprejem višine članarine in kotizacije za leto
2010 in določil višino točke za prestop igralca iz kluba v klub.
Članarina za leto 2010
Za klube:
165 EUR
Za sekcije in klube III območnih lig:
105 EUR
Za ženske sekcije:
65 EUR
Za klube, ki se prvič registrirajo:
80 EUR
Višina članarine za leto 2010 je enaka kot je bila v letu 2009
Dodatna članarina / kotizacija
Za klube super lige:
475 EUR
Za klube 1. državne lige:
360 EUR
Za klube 2. državne lige:
240 EUR
Višina kotizacije za državne ligaše, se je v letu 2010, v primerjavi z letom 2009 povišala,
za člane superlige in 1. lige za 10 EUR in za člane 2. lige za 8 EUR.
Višina točke za prestop igralca iz kluba v klub znaša v letu 2010 - 58 EUR
in je v primerjavi z letom 2009, nespremenjena.
SKLEP: Območne zveze posredujejo glasovnice svojih delegatov, za sprejem višine
članarine in kotizacije za leto 2010, do 25. novembra 2009, na naslov BZS.
Sklep je bil sprejet soglasno
Ad 5
Informacijo o usposabljanju strokovnih delavcev BZS v obdobju 2009 – 2010, je podal
strokovni delavec BZS Ivan Breznik.
V obdobju 2009 – 2010 bo predvidoma organizirano usposabljanje za trenerje balinanje, ki
prične s praktičnim delom 22 novembra 2009 in se konča z oddajo seminarske naloge v

avgustu 2010. V mesecih januarju in februarju 2010 je načrtovano usposabljanje za mentorje,
v mesecu marcu 2010 pa usposabljanje za inštruktorje balinanja.
Razpis za trenerje je zaključen, razpis za mentorje in inštruktorje balinanja pa bo objavljen
mesec dni pred izvedbo usposabljanja.
Usposabljanje strokovnih delavcev BZS bo delno financirano iz sredstev ESS in bo za
slušatelje in njihove klube, brezplačno.
SKLEP: Sprejme se informacija o usposabljanju strokovnih delavcev v BZS.
Ad 6
Sekretar Dušan Butinar je podal informacijo o izplačilu nagrad dobitnikom medalj na
svetovnih prvenstvih 2009. Nagrade so bile izplačane vsem dobitnikom odličij in trenerjem, v
skladu s Pravilnikom. Nagrade za osvojene medalje na Sredozemskih igrah v Pescari in
Svetovnih igrah v Tajvanu, je dobitnikom odličij, izplačal Olimpijski komite Slovenije.
SKLEP: Sprejme se informacija o izplačilu nagrad dobitnikom kolajn in trenerjem.
Ad 7
Informacijo o aktivnostih za izbor Balinarja 2009, v kategoriji članov, članic, mladincev in
dečkov so v teku. Izračun za članice je narejen, izračun za člane in mladince bo izvršen po
zaključku supelige. Narejen je tudi izračun za dečke, vendar so bile tu ugotovljene
nepravilnosti, pri vodenju sodniških poročil, v državnih ligah za dečke.
SKLEP: Pri vrednotenju igralcev in igralk v posameznih kategorijah, je potrebno v letu 2010
dosledno upoštevati Kriterije in poenotiti vrednotenje v posameznih kategorijah; članih,
članicah, mladincih in dečkih.
SKLEP: Disciplinskima sodnikoma - predsedniku Tekmovalne komisije in predsedniku
sodniške komisije, se posreduje poročila o ugotovljenih nepravilnostih na tekmah, državne
lige za dečke, da pripravita predlog ukrepov ukrepov. Rezultate, ki so bili pripisani igralcem
državne lige za dečke, za tekme, ki jih zaradi odsotnosti nasprotnika niso odigrali, se pri
točkovanju za balinarja leta, v kategoriji dečkov, ne upošteva.
SKLEP: Pri vrednotenju v kategoriji dečkov, se upošteva le nastope na prvenstvih dečkov in
v ligi za dečke, medtem ko se nastope le teh, v članski ligi ne upošteva, saj so v njej lahko
nastopili šele po izpolnjenem 14 letu, kot mladinci in ne kot dečki.
SKLEP: Po opravljenem izračunu za Balinarja leta 2009 v posameznih kategorijah, bo
predvidoma v mesecu decembru, sklicana tiskovna konferenca, na katero bodo vabljeni tudi
vsi dobitniki slovenskih balinarskih medalj v letu 2009 in trenerji reprezentanc.
Sklepi so bili sprejeti soglasno.
Ad 8.
Balinarska zveza Slovenije je v skladu s Koledarjem FIB, v letu 2010 organizator Četveroboja
za mladince, ki bo v terminu od 18. do 19. aprila. Eden od pogojev za organizacijo turnirja, je
4. stezno balinišče v dvorani.
SKLEP: Območnim zvezam in klubom državnih lig, se posreduje Razpis za organizacijo
mednarodnega četveroboja za mladince. Rok za oddajo kandidature, je 20.12.2009.
Ad 9
Predsednik Jože Rebec je podal informacijo s Konresa FIB, ki je bil v času članskega
svetovnega prvenstva v Maconu. V organe FIB so bili s strani BZS imenovani Jože Rebec –
član predsedstva, Aleš Škoberne – predstavnik športnikov in Marjan Ferfolja – član športne
komisije. Vsi predlogi Balinarske zveze glede organizacije mednarodnih tekmovanj so bili
potrjeni, organizacija peteroboja članskih reprezentanc v avgustu 2010 v Miljah in
organizacija četveroboja mladincev v mesecu aprilu 2010, ter organizacija EP za članice

2011, v Rogaški Slatini, v kolikor se bo prvenstvo izvedlo le za disciplino volo, brez petanke
in rafe.
Predsednik je izpostavil tudi izreden odziv, na uspehe slovenske reprezentance, ki je bila po
doseženih rezultatih in dvema naslovoma svetovnih prvakov, v samem vrhu izmed 32
nastopajočih držav.
Ob tej priložnosti se je tudi zahvalil Balinarskmu klubu Planina Petrič, ki je ob prihodu v
domovino, organizirala veličasten sprejem za člane reprezentance.
SKLEP: Sprejme se informacija s kongresa FIB in SP v Maconu.
Ad 10
Vrhunskim športnikom – balinarjem, ki bodo pri Adriatici Slovenica, sklenili nadstandardni
zdravstveni paket VRHUNSKI ŠPORTNIK, Balinarska zveza Slovenije krije del letne
premije v višini 79,29 EUR. Polna cena nadstandardnega paketa sicer znaša 317,14 EUR, od
tega jo v višini 237,85 EUR sofinancira Olimpijski komite Slovenije.
SKLEP: Vrhunskim športnikom – balinarjem, ki se bodo odzvali na ponudbo Zavarovalne
družbe Adriatic Slovenica, za sklenitev nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja za
vrhunske športnike mednarodnega in perspektivnega razreda, Balinarska zveza Slovenije,
sofinancira del cene zdravstvenega paketa VRHUNSKI ŠPORTNIK, v višini 79,29 EUR.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Seja je bila končana ob 19.30 uri.

Zapisal: Dušan Butinar

Jože Rebec l.r.
predsednik

