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Predlog za spremembo sklepa 59. skupščine BZS o prehodu tekmovanja v
super ligi 2010
Ob pripravi gradiva za izpopolnjevanje državnih lig za lepo 2010, ko se s sklepom skupščine
BZS uveljavi reorganizacija tekmovanja v državnih ligah, je bilo ugotovljeno, da sklep
skupščine BZS, ni mogoče realizirati na obdobje jesen – zima.
Osnovni razlogi so bili ugotovljeni naslednji:
-Z uveljavitvijo dveh I. državnih lig tekmovanja ni možno izvajati na način, ki je bil
opredeljen v Predlogu sprememb v državnem ligaškem tekmovanju 2009 - 2010
-Kluba ki izpadeta iz super lige ne bi mogla v istem letu nadaljevati s tekmovanjem v I.
državni ligi, ker sta bili sočasno s sklepom skupščine uveljavljeni dve I. državni ligi.To pa
pomeni, da bi v primeru izpada obeh klubov v I. državno ligo bilo v tej ligi 9 klubov, to
število klubov v ligi pa ni možno, ker je skupščina omejila število klubov v državnih ligah na
osem ekip. V tem primeru bi bilo izpadlima kluboma onemogočeno tekmovanje najmanj za
14 mesecev, kar pa ni sprejemljivo. Ocenjujemo, da bi bila zaradi takega stanja nadaljnja
tekmovalna dejavnost igralcev in kluba vprašljiva.
-Zaradi prehoda na tekmovanje v obdobje jesen – zima in postavljeni zahtevi, da velja
prestopni rok samo enkrat v letu, je bil prestopni rok določen v tako zgoščenem terminu, da bi
lahko prihajalo do nepravočasnega izvajanja vseh aktivnosti s samim prestopom igralcev, in
njihovo pravočasno registracijo.
Zaradi navedenih ugotovitev predlaga Izvršni odbor BZS skupščini naslednje sklepe:
1. Razveljavi se sklep 59. skupščine, o spremembah tekmovanja v superligi 2010 ki se
nanašajo na prehod tekmovanja v super ligi na obdobje jesen – zima
2. Spremeni se določene roke za prestop igralcev in izvajanje registracije.
3. Verificira se sklep izvršnega odbora BZS, da, zaradi reorganizacije tekmovanja v I. in II.
državni ligi v letu 2010, po končanem tekmovanju v letu 2009, iz teh lig izjemoma ne izpade
noben klub.
4. Tekmovanje v super ligi se od leta 2010 dalje, določa v obdobju zima in jesen.

5. V letu 2010 bo tekmovanje potekalo v naslednjem predvidenem terminu.
-super liga: prvi del od 9.1. do 10.4 ( rednih 14 kol) in drugi del od 2.10. do 6.11.2010
( 6. kol – razigravanje 1-4 za prvaka oz. 5-8 za obstanek)
-I. in II. ligi: prvi del od 8.5. do 3.7, drugi del 28.8. do 25.9.2010
Kvalifikacijsko medobmočno tekmovanje za izpopolnitev II.lige 9. in 10.10. ter 16 in 17.10.
( odvisno od sistema kvalifikacij ).
6. Prestopni rok igralcev se določi v času od 2.12. – 11.12 v letu ( popravek 24. člena
Pravilnika o registraciji igralcev in balinarskih organizacij ).
7. Registracija igralcev in strokovnih delavcev ter balinarskih organizacij, se izvaja v času od
12.21. – 20.12 v letu ( popravek 31. in 35. člena Pravilnika o registraciji igralcev in
balinarskih organizacij ).
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