BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
Datum: 23.11.2015

ZAPISNIK
12. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v sredo, 18. novembra
2015 ob 17.00 uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTNI ČLANI : Sandi Kofol, Srečko Lapanja, Stane Žavbi ml., Borčnik Božidar,
Borčnik Mija, Miloš Nikolič, Damjan Rupnik, Marjan Ferfolja, Maks Ferš, Franc Morelj,
Marinko Primož, Branko Šefran, Voglar Željko
ODSOTNI ČLANI : Miran Štupica
VABLJENI – PRISOTNI : Daniel Rožman, Silva Keber
DNEVNI RED:
1. Pregled, dopolnitev in potrditev zapisnika 11. seje Izvršnega odbora BZS
2. Določitev višine članarine v letu 2016
3. Finančni načrt BZS za leto 2016
4. Letni program BZS za leto 2016
5. Volilna Skupščina 2016
6. Potrditev novih Pravil o izobraževanju
7. Potrditev Pravil in Navodil o tekmovanjih za leto 2016
8. Razno :
- internetni prenosi na Hegy TV – dopis Boštjan Hegler
- terminska določitev mini prestopnega roka
- 4. Rebčev Memorial – sistem tekmovanja
- povrnitev stroškov telefona predsednikoma Tekmovalne in Sodniške Komisije
- spremembe MTP
- predlogi Sodniške Komisije
- odstop sedanjega in izvolitev novega namestnika predsednika BZS

Ad. 1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Izvršnega odbora BZS
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje zapisnik 11. seje Izvršnega Odbora BZS z
naslednjimi popravki in dopolnili :
- opustitev licenciranja sodnikov in vodij ekip
* izdelati poenotene kriterije sojenja in jih izdati v nakladi števila vseh sodnikov v BZS
* izdelati navodila za opravljanje nalog vodje ekip na državnem ligaškem tekmovanju
* izdelati navodila za opravljanje nalog vodje na državnih prvenstvih
* obnoviti licenco za vse sodnike in vodje ekip na način, predpisan v pravilih o licenciranju

pred pričetkom 2. dela tekmovanja v državnem ligaškem tekmovanju
SKLEP: Izvršni Odbor BZS zadolži Strokovni Svet in Sodniško Komisijo, da do
20.10.2015 izdela vsa navodila, ki so našteta v tej alineji.
IZVRŠNI ODBOR JE PODALJŠAL ROK ZA IZPOLNITEV TEGA SKLEPA DO
31.12.2015
Predlogi BŠK Krim so že bili predstavljeni na 7. seji Izvršnega Odbora, dne 24.2.2014, kjer se
je pozvalo Strokovni Svet in Sodniško Komisijo, da preučita predloge, ki jih je podal BŠK
Krim. Ker so predlogi obširni in času primerno deloma neustrezni, je Izvršni Odbor sprejel
SKLEP: Gradivo s predlogi do konca leta 2015 obravnava združenje ligašev, ki
oblikovane predloge pošlje v obravnavo in potrditev Izvršnemu Odboru BZS.
Popravljen sklep : Predlog o spremembah državnih ligaških tekmovanj najprej
obravnavajo super ligaši, podajo svojo opredelitev do predloga, nato pa predloge
obravnavajo še vsi državni ligaši.
Ostali predlogi in pobude naj se uredi do konca leta 2015 in sicer v sklopu ostalih
predlogov in pobud, zadolžena sta Tekmovalna in Sodniška Komisija.

Ad. 2. Določitev višine članarine v letu 2016
Izvršni Odbor BZS je sprejel naslednji SKLEP :
V letu 2016 znaša članarina :
-za klube državnih lig
-za klube 1. in 2. OBZ
-za sekcije in klube III lige OBZ
-za ženske sekcije
-prva registracija

170 EUR
170 EUR
105 EUR
65 EUR
80 EUR

Dodatna članarina za državne ligaše ( kotizacija ) za sezono 2016/2017
V letu 2016 kotizacija znaša :
-Super liga:
-I. liga:
-II. liga

485 EUR
370 EUR
250 EUR

Plačilo članarine do BZS, posamezne OBZ za vse klube v svoji območni zvezi, izvršijo
do 16.2.2015. Klubu, ki je plačal članarino v tekočem letu, se v nobenem primeru ne
vrne plačana članarina.
Dodatno članarino / kotizacijo / državni ligaši poravnajo za tekmovalno sezono
2016/2017 najkasneje do 15.7.2016.
Višina točke pri prestopu igralca iz kluba v klub v letu 2016, znaša 58,00 EUR .

Ad. 3. Finančni načrt BZS za leto 2016
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje Finančni načrt BZS za leto 2016

Ad. 4. Letni program BZS za leto 2016
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje Letni program BZS za leto 2016
Ad. 5. Volilna Skupščina 2016
SKLEP: Izvršni Odbor je določil komisijo, ki bo pregledala prejete obrazce o
kandidatih za predsednika in posamezne komisije pri BZS.
To so : Silva Keber, Branko Šefran in Marjan Ferfolja.
Obrazce pošlje pisarna BZS na Območne Zveze najkasneje do 1.12.2015, rok za vrnitev
obrazcev je 31.1.2016.
Ad. 6. Potrditev novih Pravil o izobraževanju
Seji se je pri tej točki pridružil dr. Ivan Čuk s Fakultete za Šport in predstavil morebitne pasti
v zvezi zakonodaje pri izvedbi izobraževanja za Mentorja balinanja v lastni režiji.
Pri razpravi se je pojavil nov predlog o uvedbi novega imena npr. » organizator tekmovanja »,
vendar Izvršni Odbor ni sprejel nobenega sklepa.

Ad. 7. Potrditev Pravil in Navodil o tekmovanjih za leto 2016
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje Pravila in Navodila za leto 2016, popravki in
dopolnila se sprejmejo na naslednji seji.
Ad. 8. Razno :
- internetni prenosi na Hegy TV – dopis Boštjan Hegler
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje nadaljevanje projekta o internetnih prenosih do
konca super ligaškega tekmovanja v letu 2016. O nadaljnjih prenosih bo Izvršni Odbor
odločal po prejemu poročila o izvedbi prenosov. Izbor posameznih tekem je prepuščen
Boštjanu Heglerju, IO BZS pa potrjuje tudi povračilo stroškov kilometrine in 50 eur na
dogodek.
- terminska določitev mini prestopnega roka
SKLEP: Mini prestopni rok bo potekal od 4. – 8.1.2016.
- 4. Rebčev Memorial – sistem tekmovanja
SKLEP: 4. Memorial Jožeta Rebca bo potekal v nedeljo, 13.12.2015, s pričetkom ob 9.00
uri na balinišču v Šiški. Zbor ekip je ob 8.30 uri. Igrale se bodo četvorke, na turnirju bo
prisotnih 12 ekip (10 x OBZ, veterani in ženska članska reprezentanca). V ekipi je 7
članov ( 4 + 2 + vodja ). Maksimalno trajanje igre je 1 ura in 15 minut.
Na turnirju ne bo nagradnega sklada, zmagovalna ekipa pa prejme prehodni pokal.

Ob otvoritvi turnirja se bodo podelila tudi priznanja za najboljše balinarje leta v vseh
kategorijah ter ostala priznanja in plakete.
Dan slovenskega balinanja se prestavi na soboto, 19.12.2015 na baliniščih BŠK Krim.
Za sklep je glasovalo 12 članov, eden je bil proti.
- povrnitev stroškov telefona predsednikoma Tekmovalne in Sodniške Komisije
SKLEP: Predsednikoma Tekmovalne in Sodniške Komisije se povrne stroške telefona v
vrednosti 300 eur.
- spremembe MTP
Na kongresu F.I.B. na Reki so bile sprejete spremembe Mednarodnega tehničnega pravilnika
(MTP). Spremembe so zelo pomembne saj direktno vplivajo na igro in na sojenje.
Spremembe, ki so bile sprejete na kongresu F.I.B. na Reki:
1. Kazni, ki se nanašajo na vodje ekip so zmanjšane in so omejene na: bel, rumen in rdeč
karton;
2. V disciplini hitrostnega zbijanja za kategorijo mladincev (U 18) se preproga za
hitrostno zbijanje skrajša za 6. cilj. Tako ima preproga za mladince (U 18) 5 pozicij
(ciljev);
3. Najpomembnejša sprememba je pri štafetnem zbijanju. Poleg vseh omejitev med
izvajanjem štafete je sprememba pri dotiku med predajo. Pri menjavi je obvezen dotik
z roko po roki (podlakt, pest ali dlan). OBVEZNO JE UPOŠTEVANJE TEGA
PRAVILA PRI IGRALCIH IN SODNIKIH. Vsaka napačna predaja se kaznuje s strani
sodnika. S to spremembo je ukinjeno pravilo – dotik po bilo katerem delu telesa;
4. Ukine se pravilo PREKINITVE IGRE zaradi treh napačnih dotikov;
5. Pri igri v krog je sprememba, da je možna dolžina igre 8 ali 4 obrate. Pri štirih obratih
igralec, ki je bližal v 2. obratu, bliža tudi v 3. obratu;
6. Pri igri v krog je možno vzeti time out po 7. obratu in nič več samo po 6. obratu.
SKLEP: Spremembe stopijo v veljavo z 1.1.2016
- predlogi Sodniške Komisije
SKLEP: Izvršni Odbor potrjuje naslednje predloge Sodniške Komisije :
- Sprememba pri obračunavanju kilometrine za sodnike v Super ligi. Kilometrina
skupnih potnih stroškov se omeji na max 150 km.
- Marko Verk in Elvis Drožina napredujeta iz državnih sodnikov I v mednarodna
sodnika.
- odstop sedanjega in izvolitev novega namestnika predsednika BZS
SKLEP: Novi namestnik predsednika je Marjan Ferfolja.
Seja je bila končana ob 19.30 h

Zapisal: Daniel Rožman
Sandi Kofol
predsednik

