BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Trţaška 2
Datum: 25.2.2014

ZAPISNIK

7. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 24.
februarja 2014 ob 17.00 uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTNI ČLANI : Sandi Kofol, Srečko Lapanja, Maks Ferš, Miran Štupica, Branko
Šefran, Stane Ţavbi ml., Borčnik Boţidar, Borčnik Mija, Miloš Nikolič, Marinko Primoţ,
Voglar Ţeljko, Marjan Ferfolja
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI : Damjan Rupnik, Franc Morelj
VABLJENI – PRISOTNI : Daniel Roţman, Davor Janţič
OPRAVIČENO ODSOTNA : Silva Keber

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Izvršnega odbora BZS
2. Obravnava zapisnika in poslovnika Komisije za Ţensko Balinanje
3. Obravnava predlogov Komisije za Mladino, BŠK Krim
4. Obravnava predlogov BŠK Krim
5. Odgovor na kritike predsednika Komisije za mladino
6. Razno :
- participacija BZS klubom, udeleţencem v evropskih pokalih
- določitev datuma redne letne Skupščine BZS
- pregled koledarja FIB, zapisnik sestanka FIB
- pregled koledarja DP
- razpis četveroboj dečki
- zapisnik sestanka OO EP 2014
- izobraţevanje za mentorja balinanja
Ad. 1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Izvršnega odbora BZS
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje zapisnik 6. seje Izvršnega Odbora BZS.
Ad. 2. Obravnava zapisnika in poslovnika Komisije za Ţensko Balinanje
SKLEP št. 1 : Izvršni Odbor BZS potrjuje Poslovnik Komisije za žensko balinanje

SKLEP št. 2 : Izvršni Odbor BZS potrjuje naslednje sklepe Komisije za žensko
balinanje :
- Datumi državnih prvenstev naj se ne spreminjajo (posamezno v leto 2013) in naj
ostanejo po koledarju. Državna prvenstva imajo prednost pred ostalimi tekmovanji.
- Državna prvenstva se naj izpeljejo po protokolu o tekmovanjih BZS (podelitev
priznanj uradna oseba s strani BZS).
- Na državnih tekmovanjih je obvezno igranje v klubskih dresih.
- Na odprtih državnih prvenstvih nastopajo igralke, ki igrajo v državni ligi za članice ali
so njihovi klubi plačali članarino BZS. Rok prijave je 30 dni pred izvedbo tekmovanja.
Izvršni Odbor zadolţi Komisijo za ţensko balinanje za ponovno obravnavo dveh sklepov
komisije, predlogi oz. sklepi bodo obravnavani na naslednji seji :
- V Pravilih o določanju odškodnine pri prestopu igralk v tujino ali iz kluba v klub v
Sloveniji, naj velja enako kot za igralce.
- V ligi je moţen neodločen rezultat. Razigravanje naj bo tako kot pri članih. Za vsa
tekmovanja v ligi (hitrostno), je nastopanje igralk obvezen.

Ad. 3. Obravnava predlogov Komisije za Mladino, BŠK Krim
SKLEP : Izvršni Odbor poziva Komisijo za Mladino in BŠK Krim, da uskladita
predloge in za obravnavo na Izvršnem Odboru pripravita sklepe, ki so v skladu s
Pravilniki in Pravili BZS. Sklepi Komisije za Mladino bodo obravnavani na naslednji
seji.

Ad. 4. Obravnava predlogov BŠK Krim
SKLEP : Izvršni Odbor poziva Strokovni Svet in Sodniško Komisijo, da preučita
predloge, ki jih je podal BŠK Krim. Predlogi naj bodo pripravljeni v skladu s Pravilniki
in Pravili BZS. Predlogi bodo obravnavani na naslednji seji.

Ad. 5. Odgovor na kritike predsednika Komisije za mladino
Izvršni Odbor se je seznanil z odgovorom na kritike.

Ad. 6. Razno :
- participacija BZS klubom, udeleţencem v evropskih pokalih
SKLEP : BZS participira prvo uvrščenemu v Super ligi 2.000 eur, drugo uvrščenemu in
prvo uvrščeni ženski ekipi pa 1.500 eur, če klub nastopi v evropskih pokalih.

- določitev datuma redne letne Skupščine BZS
SKLEP : datum redne letne Skupščine BZS je sreda, 14. maj 2014 ob 17 h v Ljubljani
- pregled koledarja FIB, zapisnik sestanka FIB
Izvršni Odbor se seznani z mednarodnim koledarjem za leto 2014 ter z zapisnikom sestanka
športne komisije FIB
- pregled koledarja DP
SKLEP : Izvršni Odbor potrjuje koledar DP za leto 2014, ko bodo dokončno znani
organizatorji, se koledar objavi na spletnih straneh
- razpis četveroboj dečki
SKLEP : Na spletni strani BZS se objavi razpis za organizacijo mednarodnega
četveroboja za dečke
- zapisnik sestanka OO EP 2014
Izvršni Odbor se seznani z zapisnikom, trenutno še potekajo dogovori med OBZ Slovenska
Istra in BZS o financiranju nekaterih postavk, potreben je še dogovor glede marketinga.
- izobraţevanje za mentorja balinanja
Izobraţevanje za mentorja balinanja bo organizirano konec marca ali v začetku aprila.
Izobraţevanje bo potekalo na dveh lokacijah, predvidoma v Osrednji Sloveniji in na
Goriškem. Stroške izobraţevanja krijejo udeleţenci ali njihovi klubi.

Seja je bila končana ob 20.00 h

Zapisal: Daniel Roţman
Sandi Kofol
predsednik

