BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
S T R O K O V N I S V ET
Tržaška 2
1000 Ljubljana

Datum: 15.6.2020
ZAPISNIK
sestanka Strokovnega sveta BZS, ki je bil v ponedeljek 16.6.2020 ob 18.00 v prostorih BZS
v Ljubljani.
Prisotni: Franc Miklavčič, Jurij Štancar, Primož Brezovec. Anton Trobec, Silvo Korošak.
Odsotni: Dejan Koren (dopust).
DNEVNI RED:
1. Predlog novega registracijskega pravilnika
2. Protidopinško izobraževanje
3. Prestopni rok, registracija in licenca
4. Sistem iger in Pravila o tekmovanjih
5. Razno
Ad 1/
Predstavljen je bil osnutek novega registracijskega pravilnika oz. Pravilnika o članstvu
območnih balinarskih zvez v BZS in registraciji igralcev. Gradivo se je pripravljalo skoraj leto
dni in je bilo zaključeno v sodelovanju s sekretarjem BZS Simonom Maljevcem in
odvetnikom Danilom Griljem, nato pa dano še v razpravo članom sekretariata. Glede na kar
nekaj sprememb in dopolnil, o katerih niso bili seznanjeni, bo osnutek nemudoma
posredovan članom sveta za morebitne pripombe najkasneje do 20.6.2020, ker mora biti
predlagan za obravnavo na Izvršnem odboru.
Ad 2/
V zvezi dopisa Slovenske antidopinške organizacije (SLOADO), ki ga je prejela BZS in že
pričela z aktivnostmi, so bili navzoči seznanjeni z vsebino in obveznostjo športnikov ter
trenerjev do obveznega izobraževanja. Vsi igralci in strokovni delavci državnih ligašev
morajo do 01.01.2021 opraviti ustrezno izobraževanje, ki se vnese tudi v evidenco.
Ad 3/
Na sestanku Izvršnega odbora BZS, ki je planiran koncem meseca junija bo med drugimi
določen tudi prestopni rok za igralce/ke. Po novem registracijskem pravilniku je sedaj
potrebna najava prestopa le za igralce/ke v starosti 14 – 23 let, saj se za njih lahko določi
plačilo nadomestila. Po končanem prestopnem roku bo opravljena registracija, ki jo bo
opravila registracijska komisija, ki jo tudi imenuje Izvršni odbor.
V drugem delu meseca avgusta bo izvedeno licenciranje, za katerega je pristojen in
odgovoren Strokovni svet. Sekretariat BZS je na zadnji seji za pripravo sistema

izobraževanja določil svojo članico, samo vodenje licenčnih seminarjev in evidenca pa
ostane v domeni sveta. Glede na dosedanje izkušnje se predlaga izvedba seminarja ločeno
za sodnike in strokovne delavce, torej štirje termini, najverjetneje dva na Količevem in dva
v Postojni. Tako se dogovarjamo s predavateljem v zvezi sodniške stroke in predavateljem
v zvezi ostalih strokovnih delavcev.
Ad 4/
Za novo tekmovalno sezono 2020/2021 je potrebno dopolniti Pravila o tekmovanjih, kar je v
domeni Tekmovalne komisije. Glede na dosedanje izkušnje in pripombe je predlog, da se v
superligi skrajša igralni čas s sedanjih 90 na 75 minut. Prav tako naj bi se ukinilo ogrevanje
10 minut pred zadnjimi igrami, s čimer bi se pridobilo na času trajanja tekme.
Navzoči so bili o predlogih deljenih mnenj, odločitev o tem se prepušča tekmovalni
Komisiji.
Izvajanje hitrostnega zbijanja na pozicijah 1-3 je bila soglasno potrjena kot dobra
odločitev za vse državne lige.
Ad 5/
Glede sojenja tekem državnih lig, kjer naj bi se število sodnikov zmanjšalo, je enotno stališče
Strokovnega sveta, da so za sojenje tekem Super lige potrebni štirje sodniki, za sojenje prve
in druge državne lige pa dva sodnika, če se hoče obdržati vsaj tak nivo sojenja. Nujno pa je
potrebno uvesti kontrolo sojenja.
V zvezi sodnikov je podan tudi predlog, da jih sodniška organizacija delegira tako, da je čim
manjše število prevoženih kilometrov, ne glede na kraj sojenja.
Dan je tudi predlog, da se uvede ocena dela sodnikov s strani vodij ekip. Ocena naj bi bila
navedena v opombi k zapisniku tekme.
Sestanek zaključen ob 19.20 uri.

Franc Miklavčič l.r.
Predsednik Strokovnega sveta BZS

