BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
SODNIŠKA KOMISIJA
Tržaška 2
1000 Ljubljana

Ljubljana, 18.6.2020

ZAPISNIK
5. seje Sodniške komisije BZS, ki je bila 18.6.2020 s pričetkom ob 17.00 uri na
balinišču Budničar Količevo.
Prisotni člani sodniške komisije: Stane Žavbi, Jožko Petrič, Cveto Lanišek, Jurij
Štancer in Bojan Taškar Beloglavec (konrefenčni klic).
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled in potrjevanje zapisnika 4. seje Sodniške komisije
Pregled in dopolnitev Pravilnika o organizaciji balinarskih sodnikov
Potek nabave kratkih hlač za sodnike
Kontrolor sojenja
Izvedba izpitov za sodnike in napredovanje v višji rang
Delegiranje sodnikov za tekme polfinala in finala super lige
Priprava sodniškega priročnika
Razno

Ad1
Stane Žavbi je prisotnim prebral vsebino zapisnika 4. seje Sodniške komisije. Prisotni
so vsebino potrdili in s tem tudi zapisnik.
Ad2
Pregledali smo Pravilnik o organizaciji balinarskih sodnikov in ga v nekaterih členih
tudi dopolnili.
7. člen - Sekretariat zbora sodnikov sestavljajo predsednik, tajnik in 1 do 3 člani. Ta
stavek se briše in na novo se glasi: Sekretariat med svojimi člani izvoli
predsednika, kateri je tudi član Sodniške komisije.
19. člen – Evidenca sodnikov se vodi pri Sodniški komisiji BZS za:
- mednarodne sodnike
- državne sodnike inštruktorje
- državne sodnike po kategorijah
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49. člen – Spremeni se cel člen, ki se glasi: Stroški izpitne komisije so sestavljeni iz:
Potnih stroškov, izpitne takse, ki jo določi IO BZS v višini, ki je za člane izpitne
komisije ne more biti nižja od nadomestila za sojenje na državnih prvenstvih.
51. člen – a) Sodniška obleka: dopolnilo kratke temno modre hlače, temna
športna obutev. Sodniki, kateri bodo sodili v kratkih hlačah, morajo vsi enotno
oblečeni.
b) Sodniški pripomočki: dopolnilo lopar rdeče barve, laserski merilnik.
59. člen – Odhodki zbora sodnikov: dopolnilo stroški izpitne komisije.
Ad3
Za nabavo kratkih hlač je zadolžen predsednik, ki bo poiskal ponudnike za njihovo
izdelavo.
Ad4
Ponovno smo pregledali obrazec za kontrolorja sodnikov, ki ga je pripravil Jožko
Petrič. Dopolnitve obrazca člani sodniške komisije podajo do naslednje seje. Prav
tako se do naslednje seje izdela sezam potencialnih kontrolorjev, s katerimi se opravi
razgovor za opravljanje te funkcije. S kontrolami sojenja bi začeli v sezoni
2020/2021.
Ad5
Sodniška komisija je sprejela sklep za opravljanje izpitov za nove sodnike in
napredovanje v višji rang v drugi polovici septembra, če bo to le mogoče. Datume
bomo podali naknadno.
Ad6
Vsi člani Sodniške komisije so bili enotni pri delegiranju sodnikov za tekme zaključka
Super lige. Vsak delegiran sodnik bo sodil samo eno tekmo.

Ad7
Za sodniški priročnik je zadolžen tudi s strani predsednika BZS Bojan Taškar
Beloglavec. Na kratko nam je predstavil njegovo vsebino. Osnutek bo pred objavo
obravnavala sodniška komisija.
Ad8
Pod razno je imel predsednik predlog za dopolnitev Pravilnika o kaznovanju, ki so ga
člani Sodniške komisije soglasno potrdili in ga bojo tudi podali na obravnavo
Izvršnemu odboru BZS. Vsem igralcem, kateri so vpisani v zapisniku za zadnje igre
in ne odigrajo tekme se dodeli rumen karton, tudi če je tekma že odločena.
Kontaktiranje v zvezi s sodniki ali njihovimi napakami je pristojna samo Sodniška
komisija in ne telefoniranje vsepovprek od predsednika BZS do sekretarja.
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Potrebno je izvoliti predsednika Sekretariata zbora sodnikov, katerega se tudi povabi
na seje Sodniške komisije.

Seja je bila zaključena ob 19.30

Stane Žavbi l.r.
Predsednik Sodniške komisije BZS
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