BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
Datum: 14.02.2019

ZAPISNIK
15. seje Izvršnega odbora Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v sredo, 13. februarja
2019 ob 17.00 uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTNI ČLANI : Sandi Kofol, Miloš Nikolič, Stane Žavbi ml., Miklavčič Franc, Srečko
Lapanja, Damjan Rupnik, Rok Pirjevec, Marinko Primož, Tadej Košmrlj, Marija Borčnik,
Marjan Ferfolja, Zmago Gomzi
ODSOTNI ČLANI : Voglar Željko, Herman Zakrajšek
VABLJENI – PRISOTNI : Daniel Rožman
VABLJEN – ODSOTEN : Pavlič Ivo, Janžič Davor

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Izvršnega odbora BZS
2. Pregled koledarja DP in koledarja po dnevih za leto 2019
3. Participacija kvote za državno prvenstvo
4. Predlog uvedbe državnih prvenstev U 11
5. Razno :
- participacija BZS klubom, udeležencem v evropskih pokalih
- določitev datuma redne letne Skupščine BZS
- razpis mednarodni turnir U15
- poročilo s sestanka IO FIB iz februarja 2019 v Saint Vulbasu
- zunanji sodelavci – izbor komisije
- šolska športna tekmovanja
- izobraževanje strokovnih kadrov
- Komisija za žensko balinanje - pristojnosti

Ad. 1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Izvršnega odbora BZS
SKLEP: Izvršni Odbor BZS potrjuje zapisnik 14. seje Izvršnega Odbora BZS.

Ad. 2. Pregled koledarja DP in koledarja po dnevih za leto 2019
SKLEP : Izvršni Odbor potrjuje koledar DP in koledar po dnevih za leto 2019.

Ad. 3. Participacija kvote za državno prvenstvo
SKLEP: Izvršni Odbor potrjuje minimalno število nastopajočih na državnih prvenstvih,
na najmanj 4 tekmovalce.
ZA sklep je glasovalo 11 članov, 1 je bil VZDRŽAN
Ad. 4. Predlog uvedbe državnih prvenstev U 11
SKLEP: Izvršni Odbor potrjuje uvedbo državnih prvenstev v kategoriji U 11 v
disciplinah : natančno bližanje in igra v krog – bližanje.

Ad.5. Razno :
- participacija BZS klubom, udeležencem 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 četrtek, 16. maj 2019 ob 17 h v Ljubljani.
- razpis mednarodni turnir U15
SKLEP : Balinarska zveza Slovenije izda razpis za organizacijo mednarodnega turnirja
U 15 v Sloveniji, zaključek razpisa bo 31. marec 2019.
- poročilo s sestanka IO FIB iz februarja 2019 v Saint Vulbasu
Sandi Kofol predstavi poročilo o sestanku, poudarek je svetovno prvenstvo U18 in U23, kjer
bodo reprezentance nastopale v štirih disciplinah ( zbijanja in dvojice ).
- zunanji sodelavci – izbor komisije
SKLEP: Izvršni Odbor potrjuje Aleša Škoberneta za zunanjega sodelavca BZS za 1 leto,
z možnostjo predčasne prekinitve.
ZA sklep je glasovalo 11 članov, 1 je bil VZDRŽAN
- šolska športna tekmovanja
SKLEP: Izvršni Odbor potrjuje izvedbo šolskih športnih tekmovanj ter pooblašča Aleša
Škoberneta za uskladitev z vodji programa za poizkusno organizacijo tekmovanj.
- izobraževanje strokovnih kadrov
Nekatera društva so izrazila željo po izvedbi izobraževanja za Inštruktorja Balinanja.
Na klube se naslovi povpraševanje za omenjeno izobraževanje, v primeru zadostnega števila
prijav se izobraževanje izvede v letu 2019.

- Komisija za žensko balinanje - pristojnosti
SKLEP: Komisija za žensko balinanje ima enake pristojnosti kot v preteklosti.

Seja je bila končana ob 19.00 h

Zapisal: Daniel Rožman
Sandi Kofol
predsednik BZS

