BOWLING ZVEZA SLOVENIJE
Regentova cesta35
1000 Ljubljana

ZAPISNIK DRUGE IZREDNE SKUPŠČINE BOWLING ZVEZE SLOVENIJE Z DNE 27.9.2011
Izredna skupščina je bila sklicana dne 27.9.2011 takoj po zaključku prve s pričetkom ob 19.00
uri v prostorih Bowling centra Klub 300, v Ljubljani, na Regentovi 35. Na skupščino so bili
vabljeni trije predstavniki vseh petnajstih bowling klubov, ki so trenutno člani Bowling zveze
Slovenije (BZS).
Skupščina se je začela ob 20.00 uri s preverjanjem prisotnosti.
Prisotni so bili: en predstavnik BK 300 s pooblastilom za še dva predstavnika, en predstavnik
BK Triglav s pooblastilom za dva predstavnika, predstavnik BK Olimpija s pooblastilom za še
dva predstavnika, en predstavnik BK Nove generacije s pooblastilom za še dva predstavnika,
dva predstavnika BK Kranj s pooblastilom za še enega predstavnika, en predstavnik BK Feniks
s pooblastilom za še dva predstavnika, dva predstavnika BK Epicenter s pooblastilom za še
enega predstavnika, BX Xtreme je s tremi glasovi pooblastil predstavnika BK Olimpija, BK Kegl
City je s tremi glasovi pooblastil predstavnika BK Feniks, BK MagmaX je s tremi glasovi
pooblastil predstavnika BK Feniks, BK Spider je s tremi glasovi pooblastil predstavnika BK Nove
Generacije. Po navedbah predstavnika BK Triglav klub zaradi menjave naslova (sprememba
zavedena v novem statutu kluba BK Triglav) ni pravočasno prejelo vseh izstavljenih računov
BZS in je le-to v fazi urejanja. Na skupščini je bil zaradi tega dejstva v nadaljevanju iz
previdnosti pri glasovanju upoštevan tudi BK Triglav.
S tem je bilo prisotnih 33 predstavnikov bowling klubov od skupaj 45. Pooblastila je vpogledal
predsednik BZS, g.Aleš Musar in se hranijo na sedežu BZS. Skupščina je bila otvorjena ob
20:10 uri, ko je bila ugotovljena sklepčnost z udeležbo več kot polovice članov in s tem
skupščina otvorjena.
V uvodni besedi je g. Aleš Musar prisotne pozval naj najprej potrdijo ista overovitelja zapisnika
kot na predhodni skupščini. Zaradi odsotnosti g. Stojana Kranjca je edini overitelj g.Jernej Rifelj,
zapisnikar: Nataša Kržišnik
1. Otvoritev skupščine, uvodna beseda predsednika BZS
2. Izvolitev novih članov oziroma članic Disciplinskega razsodišča BZS
3. Sprememba 44. člena Statuta BZS
4. Razno
Pod točko drugič je g. Aleš Musar, predsednik BZS, podal informacijo o predlogih za člana
Disciplinskega razsodišča BZS, ki sta jih posredovala BK 300 (g.Jernej Rifelj) in BK Epicenter
(g.Janez Kovač). G.Jernej Rifelj je podal pojasnilo, da je pripravljen sodelovati kot član leto dni v
kolikor ga delegati skupščine BZS potrdijo. Delegati klubov BZS so g.Jerneja Rifelj soglasno
potrdili kot člana Disciplinskega razsodišča BZS. G.Janez Kovač z 18 glasovi delegatov proti
(BK Triglav, BK Olimpija, BK Gladiatorji, BK Epic, BK Xtreme, BK Feniks, BK Kegl City, BK
MagmaX), 9 glasovi za (BK Kranj, BK 300, BK Epicenter) in 6 vzdržanimi glasovi (BK Nova
generacija, BK Spider) ni bil potrjen kot član Disciplinskega razsodišča BZS.
Pod točko tretjič je predsednik BZS podal pobudo za spremembo 44. člena Statuta BZS s čimer
bi omogočili nastopanje na ligaških tekmovanjih tekmovalcem, ki niso državljani Republike
Slovenije, so pa člani slovenskih klubov, ki so člani BZS.Pobudo je sicer sprožil predsednik
TTK, soglasno pa jo je podprl tudi Upravni odbor BZS. Predlog spremenjenega 44. člena
Statuta BZS se glasi
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»V ligaških, na državnih in pokalnih tekmovanjih lahko nastopajo tudi tujci, kamor sodijo vsi, ki
nimajo državljanstva Republike Slovenije, in so registrirani v BZS.
Tujci lahko nastopajo na državnih in pokalnih tekmovanjih v omejenem številu, v ligaških
tekmovanjih pa v neomejenem številu.
Za igranje tujcev so določene naslednje kvote:
Na državnih in pokalnih tekmovanjih morajo biti tujci v ekipi v manjšini, če ekipa šteje več kot
dva člana. V dvojicah lahko nastopa en tujec.
Tujec lahko nastopa na državnem ali pokalnem prvenstvu posameznic ali posameznikov le
izven konkurence, njegov rezultat prvih 6 iger (kvalifikacije) šteje le za tekmovanje »masters«.
Tujec se ne more uvrstiti v nadaljnje tekmovanje po odigranih 6 igrah (kvalifikacijah).
BZS mora vsako leto organizirati naslednja tekmovanja:
• ligaško tekmovanje žensk v absolutni starostni konkurenci (brez starostnih omejitev),
• ligaško tekmovanje ekip v absolutni starostni konkurenci (brez starostnih omejitev in omejitev
po spolu)
• ligaško tekmovanje seniorjev in seniork, kjer nastopajo tekmovalci, starejši od 50 let,
• državno prvenstvo mladink in mladincev (enotno tekmovanje z dvema kategorijama), kjer
lahko nastopajo tekmovalci, stari do 21 let,
• državno prvenstvo mlajših mladink in mlajših mladincev (enotno tekmovanje z dvema
kategorijama), kjer lahko nastopajo tekmovalci, stari do 15 let,
• državno prvenstvo posameznic in posameznikov,
• državno prvenstvo moških petork in ženskih četvork,
• državno prvenstvo ženskih in moških trojk,
• državno prvenstvo ženskih in moških dvojic,
• državno prvenstvo mešanih dvojic,
• pokalno prvenstvo posameznic in posameznikov.
BZS lahko organizira tudi odprto prvenstvo in druga tekmovanja, kjer ni omejitev iz 1. odstavka
tega člena. Odločitev o takšnem tekmovanju sprejme Upravni odbor.
BZS lahko organizira tudi ligaška tekmovanja in državna prvenstva za kategorije, ki niso
določene v tem členu, so pa možne po členu 45. Odločitev o tem najmanj mesec dni pred
začetkom tekmovanja sprejme Upravni odbor.
BZS organizira državna in pokalna prvenstva, če se na tekmovanje prijavi vsaj 6 ekip ali
posameznic oz. posameznikov.
Tekmovalna pravila za državna in pokalna prvenstva iz tega člena se nikoli ne smejo spreminjati
sredi tekmovalne sezone, ki se šteje od prvega odigranega državnega ali pokalnega
tekmovanja v katerikoli kategoriji, do zadnjega odigranega državnega ali pokalnega tekmovanja
po koledarju, ki ga pripravi Upravni odbor.«
Spremembo 44. člena Statuta BZS so delegati soglasno sprejeli.
Pod točko četrtič je delegat BK Epicenter g. Peter Grabrijan podal pobudo o ustanovitvi
razširjene lige s klubi sosednjih držav, ki bo posredovana TTK BZS.

Druga izredna skupščina je bila ob 20.30 uri zaključena.

Zapisnikar:
Nataša Kržišnik
Overovitelj zapisnika:
Jernej Rifelj
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