BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
Datum: 04.07.2014

ZAPISNIK

1. seje Tekmovalne Komisije Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 3. julija
2014 ob 10.00 uri, v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTNI ČLANI : Srečko Lapanja – predsednik, Branko Šefran, Dušan Keber st., Sandi
Černe – vsi člani
VABLJENI : Sandi Kofol, Daniel Rožman

DNEVNI RED:
1. Ligaško tekmovanje za tekmovalno sezono 2014/15
2. Žreb
3. Razno
Ad. 1. Ligaško tekmovanje za tekmovalno sezono 2014/15
Tekmovalna Komisija se je podrobno seznanila in pregledala 73. člen Pravil o tekmovanjih za
leto 2014 in sprejela :
SKLEP : v 1. Državno ligo Zahod napreduje ekipa Dragomer, ekipa Logatca pa seli v 2.
Državno ligo Zahod
OBRAZLOŽITEV : 73. člen Pravil o tekmovanjih v letu 2014 pravi :
Iz posamezne državne lige vedno obvezno izpade toliko klubov, da bo liga štela v naslednjem
letu 8 članov ( 2. liga - sever pa 6 članov ). V primeru, da bi po zaključku tekmovanja v kateri
od državnih lig od tekmovanja izstopil klub, ki ni bil uvrščen na eno od zadnjih mest ob
zaključku prvenstva in bi tako nova liga štela samo 7 (oziroma 5) ekip bo ligo izpopolnila 2.
uvrščena ekipa v nižji ligi. Kadar pa določeno stopnjo tekmovanja sestavlja več lig pa
poražena ekipa iz dvoboja prvo uvrščenih ekip v nižjih ligah.
TK BZS kljub temu, da v pravilih nikjer ne piše, da iz lige izpade zadnje uvrščeno
moštvo v ligi, smatra, da je to urejeno z besedilom » ki ni bil uvrščen na eno od zadnjih
mest ob zaključku prvenstva«, ter s tem pogojuje svojo odločitev.

Tekmovalna Komisija BZS poziva Izvršni Odbor, da Pravila o tekmovanjih ustrezno
dopolni in popravi.
Ad. 2. Žreb
Ad. 3. Razno

Seja je bila končana ob 12.00 h

Zapisal: Daniel Rožman
Sandi Kofol
predsednik

