BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Tekmovalna komisija BZS
Tržaška 2
1000 Ljubljana
Milje, 4. julij 2018 ob 19:30 uri

Zapisnik
4. seje tekmovalne komisije Balinarske Zveze Slovenije, ki je bila v sredo, 4. julija 2018 s pričetkom ob
19.30 uri na Miljah pri Kranju.
Prisotni: Srečko Lapanja – predsednik, Miloš Nikolič – član, Boštjan Hegler – član
Opravičeno odsoten: Matevž Plestenjak
Dnevi red
1)
2)
3)
4)

Tekma 11. kola (2. liga vzhod-center) Sodražica – Trata mladi
Državne lige v sezoni 2017 / 2018 in sestava za sezono 2018/2019
Licenciranje
Razno

Ad1)
Glede na sodniški zapisnik se ugotavlja da se ekipa Trata mladi ni udeležila tekme 11. kola v Sodražici.
Sklep: Tekma se registrira z rezultatom 22:0 v korist Sodražice, v skladu z 26.členom pravilnika o
tekmovanjih pa se ekipo Trata mladi kaznuje z odvzemom dveh točk.
Ad2)
Razigravanje za vstop v super ligo ni bilo odigrano. Center iz Kranja se je tej pravici odpovedal, zato
novi član super lige postane Košana. Razigravanje za prvaka druge državne lige vzhod je bilo odigrano
med Bistrico in Rogaško Crystal. V dveh dvobojih je bila boljša Bistrica, ki tako pridobi pravico za vstop
v prvo državno ligo vzhod.
Sklep: Pravico do nastopa v super ligi 2018/2019 je pridobila Košana, pravico za nastop v prvi državni
ligi vzhod je pridobila Bistrica, pravico za nastop v prvi državni ligi zahod je pridobila Pliskovica kot
zmagovalec drge državne lige zahod.
Po neuradnih informacijah ekipa Agrochem iz Nove Gorice ne bo več nastopala v državni ligi. Bilo je
govora o združevanju z Marjetico Koper in kasneje tudi s Planino Ajdovščina a to združevanja kot kaže
ne bo prišlo.
Sklep: Glede na dejstvo, da uradne odpovedi TK BZS ni prejela se tudi Agrochemu pošlje prijava za
nastop v super ligi 2018/2019. V primeru da ne bo potrditve v skladu s pravili o tekmovanjih Postojnska
jama zadrži status superligaša.

Druga državna liga vzhod sever v naslednji sezono ostane v enaki sestavi, drugo državo ligo vzhod
center bosta po odpovedi prvaka OBZ Ljubljana za nastop v kvalifikacijah popolnila prvak OBZ
Gorenjske Loka 1000 ter prvak OBZ Dolenjske Krško.
Sklep: Pravico do nastopa v drugi državni ligi vzhod center sta pridobila Loka 1000 in Krško.
Kvalifikacijam za uvrstitev v drugo državno ligo zahod so se odpovedali prvaki OBZ Postojna, OBZ
Sežana in OBZ Nova Gorica. Prvak OBZ Slovenska Istra, KŠD Padna je pridobil pravico do uvrstitve v
državno ligo zahod medtem ko je na naslov TK BZS v mesecu juniju prispela prijava OBZ Notranjske in
sicer tretjeuvrščene ekipe Cerkniško jezero.
Sklep: Cerkniško jezero ne more postati član druge državne lige zahod v sezoni 2018/2019.
Pojasnilo: 84. člen pravil o tekmovanjih pravi: V naslednjem tekmovalnem letu se uvrstita v 2. ligo
zahod dva uvrščena kluba iz kvalifikacijskega tekmovanja prvakov lig iz Območnih balinarskih lig, ki se
vključujejo v tekmovanje na zahodu. Prvak OBZ Notranjske je glede na objavljeno lestvico Dragomer
GUT&PET, ki pa se je kot kaže kvalifikacijam odpovedal.

Sestava državnih lig v naslednji sezoni je sledeča:
Super liga: TRATA, AGROCHEM, ZABIČE, KRIM, SKALA, AIKEA ANTENA, HRAST, KOŠANA
Prva liga vzhod: CENTER, VELENJE PREMOGOVNIK, SLOGA, MENGEŠ RAKOLL, TRŽIČ AC ŽEPIČ, PLANINA
KRANJ, ČIRČE VAN-DEN, BISTRICA
Prva liga zahod: POSTOJNSKA JAMA, MARJETICA KOPER, LOGATEC, ILIRSKA BISTRICA, ORLEK ORO MET,
JADRAN HK, JADRAN IZOLA, PLISKOVICA
Druga liga vzhod center: JESENICE, EIS BUDNIČAR, BREZJE, ROGOVILA TELE TV, SODRAŽICA, TRATA
MLADI, KRŠKO, LOKA 1000
Druga liga vhod sever: ROGAŠKA CRYSTAL, BULDOG, AMD TRBOVLJE, HOČE, ANGEL BESEDNJAK
Druga državna liga zahod: PLANINA AJDOVŠČINA, CESTA, KOLEKTOR IDRIJA, NANOS, GORIŠKA BRDA,
TABOR OZELJAN, VIDEM KOŠANA, KŠD PADNA
Sklep: Do ponedeljka 9. julija pridobiti prijave ekip, žreb državnih lig in končno sestavo opraviti do
ponedeljka 16. julija 2018.
Ad3)
Licenciranje vodij ekip in sodnikov bo potekalo v mesecu avgustu 2018. Točni termini in lokacije bodo
obavljeni na spletni strani BZS. Največ pozornosti bo namenjeno spremembi pravilnika MTP, in na
skupščini potrjeni spremembi sestave državnih lig v sezoni 2019/2020. Na spletni strani bo predhodno
na voljo tudi gradivo, ki ga bo pripravila sodniška komisija in strokovni svet. Za pridobitev licence mora
biti kandidat tudi fizično prisoten.

Ad4)
Pod točko razno je bilo podanih nekaj predlogov kot so na primer:
-

Tekmovalna komisija se bo v bodoče v izogib stroškov in predvsem zaradi pomanjkanja časa
lahko sestajala preko SKYPE konference
Večja pozornost mora biti namenjena ažurnemu vodenju statistike
Glede na monotonost tekmovanj ranga državna prvenstva bo potrebno najti novo formulo, ki
bo vzpodbudila večje zanimanje

Seja je bil zaključena ob 22.00 uri.

Zapisal: Boštjan Hegler

Srečko Lapanja

