BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Tržaška 2
1000 Ljubljana
SODNIŠKA KOMISIJA
Datum: 08.10.2019

Zapisnik

3. seje Sodniške komisije BZS, ki je bila 08.10.2019 s pričetkom ob 17.00 uri na balinišču
Budničar Količevo.
Prisotni člani Sodniške komisije: Stane Žavbi, Jožko Petrič, Cveto Lanišek, Štancer Jure in
Bojan Taškar Beloglavec

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled in potrjevanje zapisnika 2. seje Sodniške komisije
Spremembe tekmovalnih pravil v super ligi
Priprava na licenco za sodnike super lige
Izvedba izpitov za sodnike in imenovanje izpitne komisije
Finančni načrt za leto 2020
Razno

Ad1
Stane Žabi je prisotnim prebral vsebino zapisnika 2. seje Sodniške komisije. Prisotni so
vsebino potrdili in s tem tudi zapisnik.
Ad2
Stane Žavbi je prisotne seznanil s spremembami načina tekmovanja – sistema iger v super
ligi. Začetne igre so: trojka, dvojka, enojka in krog. Sledi 2 x hitrostno zbijanje (eno je na
pozicijah od 1 do 3, drugo na pozicijah od 1 do 6), 2 x natančno izbijanje in zadnje klasične
igre. To so: trojka, dvojka 1, dvojka 2 in enojka.
Klubi super lige so prejeli pripomočke za izvedbo kontrole nasutja. Kontrolo izvaja sodnik
pred pričetkom tekme. Natančen prikaz izvedbe bo podan na licenci za sodnike super lige.
Ad3
Licenca za sodnike super lige bo izvedena:
a) Za zahod. V ponedeljek 21.10.2019 ob 18.00 uri na balinišču v Sežani. Udeležijo se ga
predvidoma sodniki OBZ Postojna, Sežana, Slovenska Istra in Nova Gorica.
b) Za vzhod. V sredo 23.10.2019 ob 18.00 uri v balinarski dvorani Zarja. Udeležijo se ga
predvidoma sodniki OBZ Ljubljana, Gorenjska, Notranjska, Šaleška in Maribor.
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Vsebina licence bo:
- Seznanitev s spremembami sistema iger v super ligi,
- Izvedba kontrole nasutja z novimi rekviziti,
- Naloge sodnika pred, med in po tekmi,
- Aktualna vprašanja (situacije med tekmo).
Ad4
Do 08.10.2019 se je prijavilo okoli 30 kandidatov, ki bodo opravljali izpite za sodnike; za
območne sodnike oziroma za napredovanje v višji rang. Izpiti se izvedejo predvidoma 21. in
28.3.2020.
Izpitno komisijo bodo sestavljali naslednji člani: Stane Žavbi, Jožko Petrič in Bojan Taškar
Beloglavec. K sodelovanju v izpitni komisiji se povabi tudi Branka Šefrana.
Ad5
Sodniška komisija je obravnavala in določila predvidena sredstva za njeno delovanje v letu
2020. Predlog finančnega načrta se posreduje na BZS.
Ad6
Jožko Petrič je prisotnim članom predstavil obrazec za izvedbo kontrole sojenja. Člani imajo
čas do naslednje seje, da podajo svoje predloge.
Bojan Taškar Beloglavec je zadolžen za ažuriranje izpitnih nalog za sodnike (sprememba
vprašanj). Prav tako je bil zadolžen za pripravo potrdila o opravljenem sodniškem izpitu.

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri
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