BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
STROKOVNI SVET
Ljubljana, Tržaška 2
Datum: 11.12.2018

ZAPISNIK
Seje Strokovnega sveta BZS, ki je bil v torek 11.12.2018 ob 18:00 v prostorih BK Kolektor Idrija.
Prisotni: Miklavčič Franc, Koren Dejan, Brezovec Primož, Pirjevec Rok.
Odsotni: Štancar Jurij
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Kvote za državna prvenstva
Kontrola sojenja
Obravnava poročila sestanka Športne komisije FIB v Kopru
Razno

Ad 1/
V zvezi s kvotami za državna prvenstva, oz. minimalnim številom nastopajočih, da se tekmovanje
izvede je bila dana pobuda na KZM, KŽB in tekmovalni komisiji. Na podlagi prejetih odgovorov in
mnenj, strokovni svet ugotavlja, da nastajajo težave pri izvedbi prvenstev pri določenih kategorijah.
Pred vsem v tehničnih disciplinah zato se predlaga, da se pravila o tekmovanjih, v dosedanjem 22
členu, črta zadnji odstavek, kjer je navedena minimalna obveza 8 nastopajočih.
V zvezi z odprtimi državnimi prvenstvi, strokovni svet predlaga, da se omogoči nastop v tehničnih
disciplinah (hitrostno zbijanje, štafetno zbijanje in natančno zbijanje) tudi igralcem, ki nastopajo v
tujini in imajo slovensko državljanstvo.
Ad 2/
Glede na številne kritike sojenja, ki se pojavljajo v vseh rangih tekmovanja, tako v ligaških kot
državnih prvenstvih predlagamo ponovno uvedbo kontrole sojenja, zaradi zagotovitve korektnega in
kakovostnega sojenja tekem. Sodnik kontrolor bi moral po opravljeni kontroli pisno poročati
sodniški in tekmovalni komisiji. O samem postopku kontrole izdela sodniška komisija opomnik.

Ad 3/
Po seznanitvi s poročilom, strokovni svet predlaga nove meje za dosego državnih rekordov pri:
- Mešana štafeta

U18:
U23:
Člani:

43 točk
48 točk
50 točk

- Ženska štafeta

U18:
U23:
Članice:

35 točk
38 točk
42 točk

- Moška štafeta

U18:
U23:
Člani:

45 točk
52 točk
53 točk

- Hitrostno zbijanje ženske

U18:
U23:
ČL.:

33 točk
38 točk
38 točk

- Hitrostno zbijanje moški

U18:
U23:
ČL.:

40 točk
43 točk
48 točk

- Natančno zbijanje ženske

U18:
U23:
ČL.:

25 točk
30 točk
30 točk

- Natančno zbijanje moški

U18:
U23:
ČL.:

30 točk
34 točk
34 točk

SVETOVNA PRVENSTVA

1. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto

ČLANI

ČLANICE

ČLANI U 23
ČLANICE U 23

MLADINCI
MLADINKE

23.000 točk
9.500 točk
7.000 točk
3.500 točk

17.000 točk
7.000 točk
5.000 točk
2.500 točk

17.000 toč
7.000 točk
5.000 točk
2.500 točk

10.000 točk
4.000 točk
3.000 točk
1.500 točk

ČLANICE

ČLANI U 23
ČLANICE U 23

MLADINCI
MLADINKE

10.000 točk
4.000 točk
3.000 točk
1.500 točk

10.000 toč
4.000 točk
3.000 točk
1.500 točk

10.000 točk
4.000 točk
3.000 točk
1.500 točk

EVROPSKA PRVENSTVA
ČLANI

1. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto

17.000 točk
7.000 točk
5.000 točk
2.500 točk

Strokovni svet predlaga spremembo 3. člena pravil o nagradah igralcem in trenerjem, kjer se doda
manjkajoči kategoriji: ČLANICE U 23 IN MLADINKE.
Glede predloga o anti dopingu, je komisija izoblikovala svoje mnenje na 4. seji in ga podala na seji
Izvršnega odbora.
Glede sprememb v hitrostnem zbijanju smo mnenja, da je ideja o izbijanju na 3 pozicije dobra,
vendar bi o uvedbi odločali po posvetu s klubi Super lige.

Ad 4/
– Glede na dosedanje registracijske postopke in nekatere zaplete v tej zvezi je Strokovni svet
mnenja, da se je nujno potrebno ravnati po Pravilniku o registraciji igralcev in balinarskih
organizacij, kjer 9. člen navaja, da registracijo igralcev in klubov, ki nastopajo v državnih ligah
obvezno potrjuje registracijska komisija BZS. Sklep te komisije o registraciji igralcev (prestopi
itd.)je nato veljaven in omogoča pravno formalno tudi pritožbe na registracije, kar doslej ni bilo
urejeno. Zato predlagamo da Izvršni odbor na svoji 14 seji pod točko 6 poleg terminske določitve
prestopnega roka imenuje tudi registracijsko komisijo.
– V primeru odsotnosti predsednika Strokovnega sveta se 14 seje Izvršnega odbora udeleži
član g. Dejan KOREN.
– Obravnavan je bil tudi dopis KŽB, kjer je izražena želja po potrditvi Poslovnika o delu tega
organa. Ugotavljamo, da za to nismo pristojni. Naloge in pristojnosti KŽB so sicer navedene
v Poslovniku o delu Izvršnega odbora, zato smatramo, da se mora v tem primeru KŽB
obrniti na Izvršni odbor.
– Drugega k tej točki ni bilo.

Predsednik:
Franc MIKLAVČIČ

