BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Tržaška 2
1000 Ljubljana

Datum: 20.7.2020

Zapisnik
2. seje Komisije za žensko balinanje, ki je bila 20. 7. 2020 ob 17.00 v Dragomeru

Prisotni člani: Brigita Vrenko Hribar, Brane Hervol, Karmen Milojevič, Sara Jenčič, Tanja Marc

Dnevni red:
1. Pregled dela v času od marca dalje
2. Pravila o tekmovanjih
3. Koledar tekmovanj;
4. Liga 2020/21
5. Pokal BZS
6. Poročilo s skupščine
7. Razno:
- Točkovanje za balinarko leta / MASTERS;

- Pobude in predlogi;
Ad 1
Predsednica se je članom komisije zahvalila za delo v času epidemije. V zahtevnih razmerah smo
sprotno uspeli uskladiti in dogovoriti vse pomembne zadeve.
Med drugim smo sestavili različne možnosti izvedbe pomladanskega dela ligaškega tekmovanja
sezone 2019/20 za članice in DP.
Pridobili smo mnenja klubov 1. ženske državne lige glede nadaljevanja ligaškega tekmovanja. Na
podlagi njihovih odgovorov in podali mnenje in z nji seznanili TK BZS, sekretariat in IO BZS.
Ad 2
Pregledali smo Pravila o tekmovanjih 1. državne lige za članice in ga poslali Tekmovalni komisiji za
objavo v Pravilih o tekmovanjih za sezono 2020/21.
Ad 3
ligaške tekme: potekajo neprekinjeno od 29. 8. dalje. termini:
1. krog
29. 8.
2. krog
5. 9.
3. krog
12. 9.
4. krog
19. 9.
5. krog
26. 9.
6. krog
3. 10.
7. krog
10. 10.

Državna prvenstva:
Državno prvenstvo posamezno za članice bi bilo smiselno prestaviti iz 7. in 8. novembra na 24. in
25. oktober, ker je 8. novembra zaključni turnir U-18.
DP v hitrostnem in natančnem zbijanju bi izkoristili za promocijo ženskega balinanja ob dnevu
slovenskega športa. Zato bi, kljub temu, da mladinke nastopajo na DP za članice, v teh dveh
disciplinah omogočili izvedbo DP za mladinke posebej, pod pogojem, da bo prijavljenih dovolj
tekmovalk. Način izvedbe bomo dorekli po prejetih prijavah.
Ad 4
Tekmovanje članic v 1. ženski državni ligi se v sezoni 2020/21 izvaja na enak način in z istimi
disciplinami kot v sezoni 2019/20.
Glede ogrevanja pred drugimi igrami predlagamo, naj bo usklajeno v vseh kategorijah.
Naše priporočilo je, da je pred 2. igrami vsaj 10 minutna pavza.
Glede pobude sodnikov, da se zaradi lažje izvedbe natančnega zbijanja in bližanja v tekmovanje 1.
ženske državne lige doda še eno natančno bližanje, smo sprejeli naslednji sklep:
SKLEP 1:
V državnem ligaškem tekmovanju za članice se še enega natančnega bližanja ne doda.
Ad 5
Pridružujemo se mnenju, da je pokal potrebno prenoviti.
Ženskih klubov je manj, želimo pa, da se vključi čim več klubov, ki ne tekmujejo v državni ligi.
Naš predlog je, da se na pokalu v letošnji sezoni igra trojko in posamezno, nato pa 2 dvojici (skupaj
8 točk).
Tekma se lahko odigra s 4 igralkami in na dveh igralnih stezah.
Preko OBZ jev bomo obvestiti klube o spremembah in jih povabiti k sodelovanju.
Udeležba bi bila za ekipe državne lige obvezna.
Če bo odziv klubov premajhen, se bo v letošnjem letu pokal izpeljal kot prvenstveno tekmovanje
četvork.
Izvedba bo podobna kot pri članih.
Ad 6
Predsednica komisije in Brane Hervol sta člane seznanila s potekom in sklepi rednega zbora članov
BZS.
Ad 7
Točkovanje za balinarko leta zaenkrat ostaja enako kot je bilo lani, sistem izvedbe tekmovanj na
Mastersu pa bomo spremenili.

Brigita V.Hribar
predsednica KŽB BZS

