BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
Datum: 05.09.2013

ZAPISIK

5. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v sredo, 04. septembra
2013 ob 17.00 uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.

PRISOTI ČLAI : Sandi Kofol, Srečko Lapanja, Maks Ferš, Miran Štupica, Damjan
Rupnik, Franc Morelj, Branko Šefran, Stane Žavbi ml., Borčnik Božidar, Marjan Ferfolja,
Borčnik Mija
OPRAVIČEO ODSOTI ČLAI : Miloš Nikolič, Marinko Primož, Voglar Željko
VABLJEI – PRISOTI : Daniel Rožman, Pavlič Ivo
OPRAVIČEO ODSOTE : Davor Janžič

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Izvršnega odbora BZS
2. Super liga v sezoni 2013/2014 – sodniški stroški
3. Prestopi članic v tujino – dopolnilo Pravil o aktivnostih za pravočasno registracijo klubov
in igralcev
4. Razno :
- dopis g. Zuleta - sprememba Pravilnika o tekmovanju ter Pravilnika o registraciji igralcev in
balinarskih organizacij
- dopis g. Štupice – uporaba dodatnih preprog
- dopis g. Štupice – neudeležba na odprtih državnih prvenstvih
Ad. 1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Izvršnega odbora BZS
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje zapisnik 4. seje Izvršnega Odbora BZS,
z dopolnilom :
IO BZS bo na naslednji seji obravnaval predlog SS BZS o spremembi Pravil o nagradah
tekmovalcem in trenerjem, ki govori, da se selektorjem reprezentanc za njihovo delo v
tekmovalnem letu plača 1.000 eur + 15 % zneska od osvojenih medalj ( prej 30 % ).
Sekretar BZS pripravi projekcijo izplačil po prvi in drugi varianti za leto 2012 in 2013.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 2. Super liga v sezoni 2013/2014 – sodniški stroški
SKLEP: Izvršni Odbor
sezoni 2013/2014 :
- glavni sodnik
- sodnik
- pomožna sodnika

BZS je določil višino sodniških stroškov za tekme Super lige v
50 eur
40 eur
30 eur

Pomožna sodnika sta pri klasičnih igrah prosta. Strošek posamezne domače tekme se za
super ligaške ekipe dvigne iz 160 na 180 eur.
Pravila za tekmovanje v Super ligi pripravita g. Lapanja Srečko v sodelovanju z g.
Marjanom Ferfoljo do konca septembra 2013 in pričnejo veljati z 1. 10. 2013.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 3. Prestopi članic v tujino – dopolnilo Pravil o aktivnostih za pravočasno registracijo
klubov in igralcev
Izvršni Odbor BZS ne bo spreminjal Pravil o aktivnostih za pravočasno registracijo
klubov in igralcev, je pa sprejel
SKLEP : Prestop igralke v tujino v letu 2013 znaša 1.000 eur. Polovico zneska pripada
matičnemu klubu, polovico pa BZS.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 4. Razno :
- dopis g. Zuleta - sprememba Pravilnika o tekmovanju ter Pravilnika o registraciji igralcev in
balinarskih organizacij
SKLEP: Izvršni Odbor BZS Pravilnika o tekmovanju ter Pravilnika o registraciji
igralcev in balinarskih organizacij ne bo spreminjal, priporoča pa, da pri prestopih
igralci in igralke podpišejo pogodbe s klubi, v katerih so določene pravice in dolžnosti
obeh strani.
Sklep je bil sprejet soglasno.
- dopis g. Štupice – uporaba dodatnih preprog
SKLEP: Izvršni Odbor BZS dovoljuje uporabo dodatnih preprog in peska pri štafetnem
in hitrostnem zbijanju
Sklep je bil sprejet soglasno.
- dopis g. Štupice – neudeležba na odprtih državnih prvenstvih
SKLEP: Izvršni Odbor BZS pričakuje od disciplinskega sodnika, da se bo pravilnika
držal ter kaznoval igralce, ki se kljub prijavi ne udeležijo tekmovanja
Sklep je bil sprejet soglasno.

Seja je bila končana ob 19.00 h

Zapisal: Daniel Rožman
Sandi Kofol
predsednik

