BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Tržaška 2, Ljubljana
SODNIŠKA KOMISIJA

19.10.2016

ZAPISNIK
3.seje Sodniške komisije, ki je bila 17.10 2016 ob 17.00 uri v prostorih Balinarske zveze
Slovenije na Tržaški 2 v Ljubljani.
Prisotni člani komisije:
Dušan Butinar, Srečko Lapanje, Miloš Nikolič, Zoran Petojevič, Jožko Petrič
Ostali prisotni:
Daniel Rožman
DNEVNI RED:
1.Pregled in potrditev zapisnika 2.seje
2.Dogovor za izvedbo izpitov za balinarske sodnike
3.Določitev sodnikov za sojenje tekem Super lige in njihovo delegiranje
4,Razno
AD 1
Ker do dogovora o izdelavi in preskrbi sodniških pripomočkov (sodniški zapisniki, sodniške
knjižice, sodniški emblemi, majice, jakne itd) še ni prišlo, naj se ta problematika obravnava in
razreši, najkasneje na naslednji seji Izvršnega odbora BZS 26.10.2016
Sklep: Potrdi se Zapisnik 2.seje sodniške komisije, skupaj z omenjeno pripombo
Ad 2
Izpiti za nove, območne balinarske sodnike kot tudi za državne sodnike I in II, bodo v soboto
19.novembra 2016, ob 9.00 uri, v sejni sobi na sedežu BZS na Tržaški 2/I, v Ljubljani.
Za člane izpitne komisije se imenujejo; Miloš Nikolič, Dušan Butinar in Srečko Lapanje.
Predsedniki Zborov sodnikov OBZ, dokončne sezname svojih kandidatov za opravljanje
izpitov, sporočijo do 28.10.2016.
Ad 3
Sodniška komisija je s strani predsednikov Zborov sodnikov prejela predloge sodnikov za
sojenje tekem super lige v tekmovalni sezoni 2016/2017 in sicer;
OBZ Gorenjska 10 sodnikov, OBZ Ljubljana – 11, OBZ Notranjska 4, OBZ Nova Gorica 4,
OBZ Postojna 5, OBZ Sežana 4 in OBZ Slovenska Istra 4.
Za delegiranje sodnikov za posamezne tekme je odgovorna sodniška komisija, za samo
izvedbo delegiranja pa predsednik sodniške komisije.
Po možnosti bodo za posamezno tekmo superlige delegirani sodniki iz iste OBZ. Glavni
sodnik (vedno prvo imenovani) bo zadolžen za organizacijo prevoza z enim osebnim
avtomobilom. Praviloma bo to veljalo tudi v izjemnih primerih, ko ne bo možno delegirati
četverico sodnikov iz iste OBZ. V vsakem primeru pa stroški kilometrine ne smejo preseči
višine kilometrine, določene s sklepom IO BZS.
Seznam delegiranih sodnikov za posamezno kolo, bo objavljen na forumu BZS, v začetku
tedna, pred sobotnimi tekmami.

Ad 4
-Sodniška komisija predlaga da se priznanje zlata piščalka, podeli ob prenehanju aktivnega in
uspešnega dolgoletnega sojenja na mednarodnih in državnih tekmovanjih, Dušanu Butinarju,
dolgoletnemu predsedniku sodniške komisije BZS.
-Sodniška komisija delegira za sojenje Ženskega mastersa, ki bo 12. in 13.novembra 2016, v
balinarski dvorani Krim v Ljubljani, sodnici Jelko Lorenčič in Vesno Francelj.
Seja je bila končana ob 18.30 uri

Zapisal: Dušan Butinar

Miloš Nikolič l.r.
predsednik SK

