BOWLING ZVEZA SLOVENIJE
Regentova 35, 1000 Ljubljana

Seja Upravnega odbora Bowling zveze Slovenije s pričetkom 28.1.2019 ob 18:00.
Prisotni člani UO: predsednik BZS Borut Knavs, Jadran Cerkvenik Muzafirović, Andrej Pungartnik, Tomaž
Krafogel, Rade Bojić, Marjan Novak, generalni sekretar Gorazd Kavčič
S povabilom predsednika prisoten Robi Godnič.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika prejšnje seje
Pregled prijav na Razpis za Direktorja in Selektorja reprezentanc
kandidati za MBC in EYC, skupni treningi in soudeležba
treningi mladih in ostalih zainteresiranih
Razno

1. Pregled zapisnika s prejšnje seje
Sklic izredne skupščine za potrditev Pravilnika o nagrajevanju funkcionarjev bo objavljen.
Razpis za Direktorja in Selektorja je bil objavljen.
Spremembe za DP-1 so še odprte.
2. Prijave na razpis
Na razpis za direktorja reprezentanc se do roka ni nihče prijavil, zato začasno to vlogo prevzame UO BZS.
Na Razpis za selektorja je UO do roka dobil eno prijavo in sicer prijavo Robija Godniča. Člani UO so njegovo
kandidaturo sprejeli. Mandat selektorja načeloma traja 4 leta, je pa podrejen mandatu UO BZS (do skupščine
2022).
SKLEP: Robi Godnič je izbran za selektorja reprezentanc, za obdobje mandata UO BZS. Sklep je bil sprejet s 7
glasovi ZA.
3. Kandidati za MBC in EYC, skupni treningi in soudeležba
Upravni odbor BZS (v vlogi direktorja reprezentanc) in ob selektorju Robiju Godniču na prvi trening
reprezentance, ki bo v torek, dne 5.2.2019, ob 18 uri, v klubu 300, vabi naslednje kandidate:
a.) Za MBC 31.3.- 7.4.2019, ki se bo odvijalo na Malti bodo povabljeni:
- Peter Verdnik
- Ivan Švarc
- Žiga Zalar
- Tim Cerkvenik ter
- Maja Debenec
- Alja Bergauer
- Viktoria Krivolutskaya.
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Predvidena soudeležba za MBC znaša 480,00€ na posameznega igralca (odvisno od cene letalske karte).
b.)
-

Za EYC 13.4.- 21.4.2019, ki se bo odvijalo na Dunaju bodo povabljeni naslednji:
Žan Haramina
Jakob Marcel Del Piero
Aleks Slipac ter
Alja Bergauer
Eva Krafogel
Taja Ruparčič

Zveza je v finančnem planu 2019 rezervirala 4.600,00€ za EYC. Zaradi bližine tekmovanja je predsednik postavil
vprašanje, ali bi poslali več udeležencev. Predstavil je tudi stroškovnik in sicer:
o če bi šlo 5 mladih, bi se strošek povečal za 550€,
o če bi šlo 6 mladih, bi se strošek povečal za 1.100€.
Če se zberejo dodatna sredstva v višini 550€, gre lahko na prvenstvo dodatni tekmovalec, če se zberejo sredstva
v višini 1.100€, gre lahko na prvenstvo še 6-ti igralec oziroma igralka.
Reprezentančni treningi naj bi bili ob torkih v klubu 300, v Ljubljani. Stroške navedenih reprezentančnih
treningov krije BZS. Organizira se 4 – 5 treningov.
SKLEP: predsednik naj takoj pozove kandidate k soglasju o pripravljenosti na udeležbo. Pri mladih dodatno
pozove klube mladincev, če so pripravljeni pokriti soudeležbo, da pošljemo 6 mladih na tekmovanje. Sklep je
bil sprejet s 7 glasovi ZA.
4. Treningi mladih in ostalih zainteresiranih
Želja UO BZS je zopet vzpostaviti treninge za mlade in druge interesente BZS. Ker so v februarju in marcu treningi
podrejeni kandidatom za reprezentanco na EYC in MBC, se bodo navedeni treningi organizirali po povratku iz
EYC.
SKLEP: z organiziranimi treningi se prične konec aprila 2019. Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA.
5. Razno
Jadran C. M. predstavi obeske, ki bi se jih lahko podelilo igralcem iz drugih držav na mednarodnih tekmovanjih.
Dorekli smo dizajn. Naroči se jih 100-150.

Zapisnik zapisal: Gorazd Kavčič
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