BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
TK BZS
Datum: 17. 7. 2019

ZAPISNIK
Izredne seje Tekmovalne komisije Balinarske zveze Slovenije, ki je bila v sredo, 17. 7. 2019 ob 19.00
v Ilirski Bistrici.
PRISOTNI ČLANI: Gregor Moličnik – predsednik, Silvo Boštjančič, Andrej Kastelic, Ervin Ozbič – vsi člani
VABLJENI: /
DNEVNI RED:
1. Kvalifikacijska tekma za vstop v II. ligo – vzhod, ŠD Zarja – BK Sodček
Tekmovalna komisija BZS (v nadaljevanju TK BZS) je pregledala dokumentacijo v zvezi z navedeno
kvalifikacijsko tekmo za vstop v II. ligo – vzhod med ekipama BK Sodček in ŠD Zarja, ki je bila odigrana 30. 6.
2019. Vodja tekmovanja oziroma glavni sodnik tekme je bil Janez Založnik. TK BZS je soglasno sprejela
naslednje sklepe:
1.1 Tekma med ekipama ŠD Zarja in BK Sodček se registrira na osnovi Sodniškega zapisnika z
doseženim rezultatom: 12 : 11 – 2 : 0 (zmagovalec ŠD Zarja).
Obrazložitev:
Iz sodniškega zapisnika je razvidno, da so sodniški zapisnik podpisali vodja tekmovanja – glavni sodnik, vodja
ekipe BK Sodček in vodja ekipe ŠD Zarja, kar pomeni, da so se vsi strinjali z doseženim rezultatom.
Prav tako nobena od ekip PRITOŽBE NI NAJAVILA, kot je določeno v 50. člena Pravil o tekmovanjih, ki
govori, da se v vseh ekipnih državnih tekmovanjih pritožba najavi na sodniški zapisnik, pritožbo je potrebno
pisno utemeljiti v roku 48 ur po končani tekmi in dostaviti Tekmovalni komisiji BZS, skupaj s potrdilom o plačani
taksi za pritožbo v višini 104,00 EUR. V primeru najave pritožbe na sodniški zapisnik, mora sodnik srečanja
obvezno podati pisno poročilo in ga posredovati tekmovalni komisiji BZS v roku 48 ur po končani tekmi.
1.2 Zaradi storjene napake in s tem neupoštevanja pravil o tekmovanjih, za glavnega sodnika Janeza
Založnika in sodnika Zorana Petojevića, TK BZS predlaga, da se preko sodniške komisije uvede
disciplinski postopek.
Obrazložitev:
Ugotovljeno je bilo, da je na omenjeni kvalifikacijski tekmi dejansko prišlo do napake, ki sta jo storila glavni
sodnik Janez Založnik in sodnik Zoran Petojević, saj razigravanje, po neodločenem rezultatu tekme 11 : 11, ni
bilo odigrano po določilih 43. člena Pravil o tekmovanjih, kjer je navedeno, da je:
zmagovalec tekme ekipa, ki doseže po končanih dvobojih igralcev večje število točk. V primeru neodločenega
rezultata po končani igri se po ponovljenem žrebanju izvaja izmenično igranje v dvobojih igralcev vse do
prvega zgrešenega meta enega izmed igralcev dvoboja.

Obrazložitev in dodatne ugotovitve TK BZS:
TK BZS lahko na podlagi določil 2. odstavka 50. člena Pravil o tekmovanjih na podlagi pritožbe kluba ali na
podlagi lastne ugotovitve spremeni registracijo posamezne (določene) igre.
V zvezi z ugotavljanjem dejstev kvalifikacijske tekme med BK Sodček in ŠD Zarja, je bil obema kluboma
3. 7. 2019, preko e-pošte, poslan dopis, da TK BZS posredujeta poročilo o odigrani tekmi.
Na podlagi dopisa je TK BZS 4. 7. 2019, preko e-pošte, prejela poročilo ŠD Zarje (poročilo ŠD Zarja – priloga
št. 1) in BK Sodček, ki je posredoval dopis oziroma zaprosilo po e-pošti 10. 7. 2019 (zaprosilo BK Sodček –
priloga št. 2). Prav tako je bilo pridobljeno sodniško poročilo (scan sodniškega poročila – priloga št. 3).
TK BZS je ugotovila, da se omenjenega dopisa oziroma zaprosila BK Sodček, zaradi zgoraj navedenih
dejstev, ne more upoštevati kot pritožba.
Prav tako je dejstvo, da sta bili obe ekipi oziroma vodji ekip, po odigranem rednem delu in rezultatu 11 : 11,
seznanjeni o dodatnem razigravanju in njegovem poteku. Nobena od ekip na potek razigravanja, med in po
končanem dodatnem razigravanju, ni imela nobene pripombe, kar je razvidno tudi iz sodniškega poročila, kjer
nobena od ekip ni najavila pritožbe. Sodniško poročilo pa sta podpisali vodji obeh ekip in glavni sodnik.
V 38. členu Pravilnika o tekmovanjih, ki je bil sprejet 14. 5. 2014 na skupščini BZS, je navedeno, da se tekme
in srečanja registrirajo v korist nasprotnika:
a) če ekipa iz neopravičenih razlogov ni nastopila,
b) če igrišča niso bila usposobljena za igro po krivdi domače ekipe,
c) če ekipa odbije, da tekmo sodijo sodniki, ki so bili določeni oz. sodniki, ki so bili naknadno določeni,
č) če ekipa preda tekmo, ali če se tekma ne odigra po krivdi ekipe,
d) če ekipa zapusti igrišče ali odkloni, da nadaljuje pričeto tekmo,
e) če ekipa ne izpolni pogoje iz tega Pravilnika ali pravil tekmovanja v katerem tekmuje in te predvidevajo
posebne slučaje za registracijo tekem v korist nasprotnika.
V vseh teh primerih se posamezne igre registrirajo z rezultatom 6 : 0 v korist nasprotnika, skupni rezultat
srečanja v ligaškem tekmovanju (kombinacija) pa se registrira z najvišjim možnim rezultatom, ki ga predvidevajo
pravila tekmovanja.
Posamezne igre v tekmi pa se registrirajo v korist nasprotnika:
a) če organizator ni zagotovil predpisanih igralnih pripomočkov za igro,
b) če igralec ne izpolni pogojev, določenih za posamezno igro (odstop igralca v igri, neborbenost igralca v igri
itd.) ali na drug način preda igro nasprotniku,
c) v drugih primerih, določenih v MTP
Iz navedenega je razvidno, da napaka sodnika NI razlog, da bi se tekma registrirala v korist nasprotnika.
Nadalje je bilo ugotovljeno, da MTP (mednarodni tehnični pravilnik) v 9. poglavju v 7. točki (napake),
opisuje primerljivo napako pri igri v krog.
Primer: pri enakomernem izmenjavanju metanja balina ali pri izmenjavanju bližanja in izbijanja je prišlo do
pomote.
a. če se napako ugotovi med samim obratom, je treba ta obrat razveljaviti in ga pravilno ponoviti
b. če se napako ugotovi na koncu obrata je obrat veljaven. Če je le mogoče , sodnik znova vzpostavi pravilni
vrstni red igranja, tako da ob številu preostalih obratov upošteva predvsem enakomerno in pravilno menjavo
bližanj ter zbijanj
c. če sodnik pomoto ugotovi šele na koncu tekme se upošteva doseženi rezultat

Na osnovi vseh navedenih dejstev in ugotovitev je TK BZS soglasno sprejela sklepa, ki sta navedena v točki 1.1
in 1.2.
Seja je bila končana ob 20.30.
Zapisal: Gregor Moličnik

Gregor Moličnik
predsednik TK BZS

priloge:
- poročilo ŠD Zarja – priloga št. 1,
- zaprosilo BK Sodček – priloga št. 2,
- scan sodniškega poročila – priloga št. 3.

poslano:
- Balinarska zveza Slovenije, e-pošta balinarska.zveza@gmail.com,
- BK Sodček, e-pošta janez.zule@telemach.net,
- ŠD Zarja, e-pošta sd.zarja@gmail.com,
- Stane Žavbi predsednik sodniške komisije, e-pošta budnicar@gmail.com.

