BOWLING ZVEZA SLOVENIJE
Regentova 35, 1000 Ljubljana

Seja UO in TTK Bowling zveze Slovenije s pričetkom 19.6.2019 ob 18 uri.
Prisotni člani UO: Borut Knavs, Andrej Pungartnik, Tomaž Krafogel, Rade Bojić, Marjan Novak, Marko Hrovat.
Vabljena: Urša Dobravec
*Dopisno glasovanje: Gorazd Kavčič, Jadran Cerkvenik, Robi Dolenc
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1. Slovenske lige
Slovenska Bowling Liga (SBL): predsednik predstavi predlog TTK – ja. Odigrajo se 4 igre, turnirsko. Ekipe uvrščene
od 1. do 4. mesta se pomerijo na eno igro v »Baker« sistemu 1-4 in 2-3, zmagovalca za prvo mesto, poraženca za
tretje mesto. Enako za ekipe uvrščene od 5. do 8. mesta. Teoretično se bi pridobili nekaj časa (okoli 1:30 ure),
izgubili bi dvoboje posameznikov, dvoboje ekip.
Slepi:
Predlog TTK-ja ni sprejet. Sistem tekmovanja v 1., 2. in 3. Slovenski bowling ligi za sezono 2019/20 ostane enak.
Število obvezno prijavljenih igralcev 1., 2. in 3. Lige se zmanjša na 5 igralcev. Ekipa lahko odigra tekmo tudi samo
z 3 igralci. Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA.
Mladinska liga (ML): TTK se zadolži, da pred pričetkom sezone določi za mladince bonuse glede na leta ali
rezultate (povprečja) v prejšnji sezoni. Tekmovanje naj ostane v dveh kategorijah do 15 in do 21 let. V kategorijo
se štejejo leta, ki so dosežena do 1. septembra v tekoči sezone. Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA.
Senior liga (SeL): Sprememba glede oljnih vzorcev. Pred pričetkom sezone ekipe sporočijo svoja mazanja TTK.
Dovoljena so vsa mazanja, vendar morajo biti objavljena. Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA.
Ženska Liga (ŽL): v sezoni 2019/20 ni sprememb. Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA.

2. Državna prvenstva
V novo sezono 2019/20 se ponovno uvede MASTERS. V tekmovanje Masters bodo šteli nastopi v kvalifikacijah
za: DP-1, DP-2, DP-3, DP-4Ž, DP-5M, PP 2 kroga. Od navedenih 6-tih rezultatov se briše najslabši rezultat; torej
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šteje 5 nastopov. Format igranja predlaga TTK do začetka sezone. Zmagovalca Mastersa imata pravico nastopa
na Evropskem pokalu prvakov - ECC. Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA.
PP ostane kot je, 2 kroga in finale, zmagovalca imata pravico do nastopa na Svetovnem pokalu QubicaAMF.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA.
DP-1 bo samostojno tekmovanje, predtekmovanje 6 iger in finale prvih štirih po poznanem sistemu 1-4, 2-3, PF
in F se odigra na dve dobljeni igri (2-0, 2-1). Zmagovalca pridobita kategorizacijo in naslov Državni prvak
posamezno. *Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA.
Ostala DP ostanejo nespremenjena. Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA.

3. Tekmovalni koledar
Predlagan tekmovalni koledar je sprejet – priloga zapisniku. Klubi, ki želijo organizirati turnirje, to sporočijo na
UO in TTK do 31.8.2019. DP-ML ostane v Januarju. *Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA, 2 vzdržana.

4. Datum za prijave za sezono 2019/20
Vse potrebne podatke za registracijo športnikov in športnic, ekip v posameznih ligah pričakujemo do 1.8.2019.
ZA REGISTRACIJO MORA KLUB IMETI PORAVNANE VSE FINANČNE OBVEZNOSTI DO BZS !!
Posebno obvestilo:
- Ekipa v Slovenski bowling ligi ima po novem lahko registrirano najmanj 5 tekmovalcev.
- Na ligaški tekmi je dovoljeno igrati tudi s 3 tekmovalci.
- Prestopni rok je do 31.7.2019.
- V primeru, da se v BZS včlanijo novi klubi, je prav tako rok za oddajo potrebnih dokumentov 31.7.2018.

5. Razno
a.) Iz TTK sta odstopila komisarka Ženske lige in komisar Mladinske lige. Na podlagi prispelih prijav, sta
predlagani: Maja Debenec - Ženska liga in Urša Dobravec - Mladinska iga
Sklep: predlagani kandidatki Maja Debenec in Urša Dobravec sta potrjeni za komisarki Ženske in Mladinske
lige. Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA.
b.) Rade Bojič, je na željo predsednika predstavil kriterije za izbor ESeC 2020 - European Senior Championship
2020 – Dunaj. Večji poudarek je bil na DP, PP, DP-SEN sezone 18/19 in k temu dodani še rezultati SBL in SeL.
Do sredine septembra se obvesti najboljše 4M + 4Ž in v primeru odpovedi, se (po vrsti) obvesti še
tekmovalce/ke s širšega seznama. Sklep: UO do sredine septembra glede na finančni plan 2020 določi višino
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namenjenih sredstev za ESeC 2020, ter o pogojih udeležbe obvesti ožji izbor udeležencev. *Sklep je bil
sprejet z 9 glasovi ZA.
c.) Predsednik predlaga, da se vse članarine povišajo za 5,00 EUR. Sklep: glede višine članarin počakamo, da
podajo bowling centri svoje cene za uporabo centrov in da prejmemo vse prijave klubov. *Sklep je bil sprejet
z 8 glasovi ZA, 1 glas PROTI.

Zapisal:
Andrej Pungartnik
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