BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
Komisija za žensko balinanje
Datum: 20. 8. 2019

Zapisnik 1. seje Komisije za žensko balinanje,
ki je bila 19. 8. 2019 v prostorih BZS
Prisotni člani: Brigita Vrenko Hribar, Brane Hervol, Karmen Milojevič, Sara Jenčič, Tanja Marc
Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje
2.
3.
4.
5.
6.

Plan dela;
Poslovnik KŽB;
Pravila o tekmovanjih
Koledar tekmovanj;
Razno:
- Pobude in predlogi;
- Točkovanje za balinarko leta / MASTERS;
- Objave na spletni strani;
- Poročilo s 1. seje IO

Ad 1
Vsi prisotni smo se z zapisnikom 1. korespondenčne seje strinjali, pripomb ni bilo.
Sklep je bil realiziran, zato smo zapisnik potrdili.
Ad 2
V jesenskem delu bomo izpeljali preostala državna prvenstva in MASTERS.
Na žrebu bodo vedno prisotni vsaj trije člani Komisije, urejene grafikone bo predsednica poslala
Tekmovalni komisiji.
Vodje ekip 1. državne lige za članice bomo povabili na MASTERS in na pogovor po zaključenem
tekmovanju.
Na MASTERS najboljših 8 igralk v letu 2019 bomo povabili tudi predsednika BZS Primoža Marinka.
Ad 3
Pregledali smo poslovnik KŽB in ga potrdili.

Ad 4
Sprejeli smo pravila o tekmovanjih 1. državne lige za članice za sezono 2019/20 in jim dodali
Dopolnila o načinu izvajanja natančnega zbijanja in bližanja.
Pravila z dopolnili bomo po elektronski pošti poslali klubom pred pričetkom ligaških tekmovanj.
Ad 5
Pregledali smo koledar tekmovanj za članice za leto 2019.
V tekmovalni sezoni 2019/20 bo v 1. ženski državni ligi tekmovalo 8 klubov, ki bodo v jesenskem
delu ligaškega tekmovanja odigrali 7 krogov.
V koledarju imamo še 3 državna prvenstva in MASTERS:
NATANČNO, HITOSTNO zbijanje– Bistrica pri Tržiču, 15. 9. 2019;
IGRA V KROG – Krim, 19., 20. 10. 2019;
MASTERS - Krim - 9., 10. 11. 2019.
Masters se bo letos odigral po istih pravilih kot v letu 2018.
Obvestila bomo poslali klubom in OBZ po elektronski pošti.
Najavo DP bomo objavili tudi na spletni strani BZS.
Ad 6
 Točkovanje za balinarko leta / MASTERS;
Točkovanje za balinarko leta bo izvedeno po sistemu točkovanja, ki je bil sprejet v letu 2018.
Ker je letos objavljena statistika nepopolna, bomo potrebne podatke zbrali in izračun za balinarko
leta pripravili člani Komisije.

 Poročilo s 1. seje IO
Predsednica je podala kratko poročila s 1. seje IO BZS.

Brigita Vrenko Hribar
Predsednica KŽB BZS

