BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Tekmovalna komisija BZS
Tržaška 2
1000 Ljubljana

Ilirska Bistrica, 17. 7. 2019

ZAPISNIK
1. seje Tekmovalne komisije Balinarske zveze Slovenije, ki je bila 17. 7. 2019 ob 19.00 v prostorih BK
Ilirska Bistrica.
PRISOTNI ČLANI: Gregor Moličnik – predsednik, Silvo Boštjančič, Ervin Ozbič, Andrej Kastelic – vsi
člani
VABLJENI: Primož Marinko – predsednik BZS, Franc Miklavčič – predsednik strokovnega sveta BZS,
Dejan Koren – član strokovnega sveta, Stane Žavbi – predsednik sodniške komisije, vsi se pridružijo
po 1. izredni seji TK BZS
DNEVNI RED:
-

kvalifikacijska tekma Zarja – Sodček (izredna seja TK BZS),
seznanitev članov o sklepih izvršnega odbora BZS z 11. 7. 2019,
predlogi v zvezi z reorganizacijo državnih lig,
predlogi strokovnega sveta, sodniške komisije in tekmovalne komisije,
razno.

1. Obravnava kvalifikacijske tekme za vstop v 2. ligo – vzhod Zarja – Sodček.
Člani tekmovalne komisije so bili seznanjeni o tekmi, predvsem o poteku dodatnega razigravanja ter
dopisi BK Sodček, BŠK Zarja. Prav tako so bili seznanjeni s sodniškim zapisnikom. Vsi člani so bili
enotnega mnenja, da se:
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).
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.
Moličnik napiše zapisnik in ga preko e-pošte posreduje BZS, BK Sodček in BŠK Zarja.
2. Seznanitev članov o sklepih izvršnega odbora BZS z 11. 7. 2019
Vsi prisotni so bili seznanjeni s sprejetimi sklepi IO BZS z 11. 7. 2019.
3. Predlogi v zvezi z reorganizacijo državnih lig
V zvezi reorganizacije državnih lig je bil določen »sistem« izpadanja oziroma napredovanja v državnih
ligah. Glede na reorganizacijo državnih lig so se potrdili termini ligaških tekmovanj, ki se jih objavi na
forumu BZS in socialnih omrežjih.
4. Predlogi sodniške komisije, strokovnega sveta in tekmovalne komisije

-

-

v ligaškem tekmovanju se uvede sodnika – kontrolorja, ki je lahko le mednarodni sodnik,
predlaga, da se začetek tekme v 2. ligi – vzhod, ki igra v petkih, prestavi iz 17.30 na 18.00,
v super ligi se uvede hitrostno zbijanje (pozicije 1 – 3) namesto enega hitrostnega zbijanja
(pozicije 1 – 6),
v super ligi se ukine dvojni krog in se uvede klasična dvojica,
play-off se odigra na nevtralnem igrišču (organizator ne more biti klub, ki je bil med prvimi
štirimi uvrščenimi klubi rednega dela), vse stroške organizacije razen najema dvorane krije
BZS,
možnost uvedbe naprave za kontrolo nasutja (predlog pripravi strokovni svet),
zaradi reorganizacije državnih lig in posledično daljšega obdobja tekmovanja se pripravi
predlog o ukinitvi pogoja 14 stopinj,
možnost igranja deklic U-14 v ligaškem tekmovanju – 1. ligi članic,
določanje vrstnega reda ligaškega tekmovanja.

Dejan Koren se določi za koordinatorja med komisijami in klubi super lige ter pridobi mnenje, s katerim
seznani tekmovalno komisijo.
Za predlog (določanje vrstnega reda ligaškega tekmovanja) se ugotovi, da način določitve vrstnega
reda določa Pravilnik o tekmovanjih, ki ga lahko spremeni Skupščina BZS.
Tekmovalna komisija v povezavi s komisijami pripravi osnutek pravil o tekmovanjih, ki bo posredovan
pred licencami na IO BZS. Potrebno je pridobiti še predloge komisije za žensko balinanje in komisije
za mladino.
Sodniška komisija v zvezi s spremembo časa igranja 2. lige – vzhod poda predlog na IO BZS, ki potrdi
koledar ligaških tekmovanj.
5. Razno
Določi se točne datume licenc, ki bodo potekale 20. 8. 2019 v prostorih BK Budničarja (OBZ – vzhod)
in 22. 8. 2019 v Postojni (OBZ – zahod) ter 28. 8. 2019 v Ljubljani.
Določi se datum žreba državnega ligaškega tekmovanja, ki bo opravljen v Pivki 6. 8. 2019.
V zvezi z odpovedjo organizacije BK Postojna za državno prvenstvo U-14 dvojice (31. 8. 2019),
komisija za mladino zbere kandidate za organizacijo prvenstva in uskladi termine državnih prvenstev.
Za vse objave v zvezi s tekmovanji poskrbi tekmovalna komisija na podlagi predlogov komisije za
mladino in komisije za žensko balinanje.

pripravil:
Gregor Moličnik
predsednik tekmovalne komisije BZS

