BOWLING ZVEZA SLOVENIJE
Regentova 35, 1000 Ljubljana

Seja UO in TTK Bowling zveze Slovenije s pričetkom 26.8.2019 ob 18 uri.
Prisotni člani UO: Borut Knavs, Gorazd Kavčič, Andrej Pungartnik, Tomaž Krafogel, Rade Bojić, Marjan Novak,
Prisotni člani TTK: Robi Dolenc, Zlato Murn, Urša Dobravec ter Miro Bizjak
Opravičeno odsotni: Član UO BZS Jadran Cerkvenik Muzafirović ter člana TTK BZS Maja Debenec ter Marko Horvat.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Odstop člana TTK BZS ter izvolitev novega člana TTK BZS
Pregled zapisnika prejšnje seje
Ugovor predsednika TTK na sprejeti sklep
Zaprtje Arene s 1.9.2019
Pravila igranja na DP-1 in Masters
Pregled prijav centrov in določitev DP, PP tekmovanj centrom za sezono 2019/20
SLO lige: pregled prijavljenih ekip, ligaška pravila sezone 2019/20, določitev centrov za posamezna ligaška kola
Osnutek pravilnika o delovanju TTK
Razno
a. Eva Krafogel: prošnja za prestavitev lige
b. Pravilnik o soudeležbi
c. Letne članarine in višina prijavnin za DP
d. Določitev skrbnika za ESC 2020 Dunaj, Avstrija
1.

Odstop člana TTK BZS ter izvolitev novega člana TTK BZS

Zlato Murn, član TTK BZS, komisar Senior lige je na začetku sestanka podal svoj odstop. S predsednikom TTK BZS,
Robijem Dolencem, sta za Murnovega naslednika med 4 kandidati, Davorinom Tepehom, Vladom Goljo, Bojan Klaričem
in Mirom Bizjakom, izbrala slednjega in ga kot novega komisarja Senior lige predlagala upravnemu odboru BZS.
SKLEP: Člani UO BZS so soglasno s 6 glasovi ZA sprejeli predlog TTK, tako je Miro Bizjak postal novi član TTK, komisar za
Senior ligo.
2.

Pregled zapisnika prejšnje seje

Pri 1. točki TTK še ni podal predloga za bonuse v ML. Na sklep UO glede oljnih vzorcev v SeL, je predsednik TTK podal
ugovor (razprava na dnevnem redu te seje). Pri 2. točki vezano na Masters je predvidena točka na dnevnem redu te
seje.
3.

Ugovor predsednika TTK na sprejeti sklep

UO BZS je v poletnem času prejel ugovor predsednika TTK BZS, Robija Dolenca, na sprejet sklep na sestanku UO in TTK,
z dne 19.6.2019 glede določanja oljnih vzorcev v SeL:
»Nikakor ni prav, da z namerno izbiro ekstremnih pogojev, ali celo vzorca z izredno malo olja (razlog je v slabo vzdrževani oz.
nezadostno vzdrževani napravi za oljenje) posamezna ekipa namerno otežuje in dobesedno nagaja ali celo onemogoča
igranje BOWLINGA. Mnogo igralcev vlaga precej denarja v opremo, se trudi in skuša igrat na takih pogojih, ki pa solidnega
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rezultata ne morejo prinesti. Na sestanku, ki ste ga imeli v moji odsotnosti sprejetja takega sklepa nikakor ne bi dopustil.
Predlagal bi nove tri vzorce, morda bolj različne kot lani, vsekakor pa lažje do srednje in nikakor ne težke ali celo ekstremne.
Za zdrav razvoj bowlinga je meni logično, da se na tekmah najvišjega ranga (DP in PP) igra na najtežjih vzorcih saj
zmagovalci DP1 in PP predstavljajo Slovenijo na mednarodnih tekmovanjih. Strinjam se, da naj ekipe v prvi ligi izberejo težke
vzorce, saj se pričakuje, da so v prvi ligi najboljši igralci, ki naj bi tudi na takih pogojih znali dobro igrat. Za vse ostale lige,
vključno s senior ligo pa absolutno predlagam vzorce z razmerjem nad 4:1 ali celo 6:1. .«
SKLEP: člani UO soglasno s 6 glasovi ZA sprejmejo ugovor predsednika TTK na sprejet sklep sestanka 19.6., k temu pa se
doda še naslednje: V novi sezoni so za obe senior ligi dovoljeni vsi vzorci v razmerju 1:4 oziroma lažji. Izjema je 1. SBL, ki
te omejitve nima. Vse izbrane vzorce pa morajo kapetani ekip poslati do 15.9. TTK-ju.
4.

Zaprtje Arene s 1.9.2019

Bowling zveza Slovenije je 21.8.2019 prejela dopis, da se s 1.9.2019 zapirajo vrata največjega bowling centra v državi,
Kolosej Arene v Ljubljani. V Areni se je v preteklem letu odvijalo 40% vseh tekmovanj pod okriljem BZS. Potekala je
široka razprava, kako naprej s tremi centri, ki so se prijavili za organizacijo DP, kako bo z domicilnimi centri za ekipe, ki
so izgubile »streho« nad glavo, itd.
Bowling klubi Galaxija, Arena, Zagorje, Epic in Primorska katere so imele v Areni domicil, morajo tako do prvega kroga
slovenske lige najti domicilni center. Za letošnjo sezono, ki je posebna, se domicilni center lahko spremeni tudi med
sezono. Spremembo je potrebno napovedati pred zaključkom predhodnega kola.
SKLEP: vsi člani UO in TTK soglasno sprejmejo predlog, da se izjemoma dovoli spremembo domicila med sezono;
spremembo je treba napovedati mesec dni v naprej..
5.

Pravila igranja na DP-1 in Masters

Predsednik TTK predstavi sistem tekmovanja Masters v sezoni 2019-20. V finale Mastersa se bodo uvrstilo najboljših 24
moških in 12 žensk po 5 tekmovanjih čez sezono. Upoštevajo se DP-1, DP-2, DP-3, DP-4Ž, DP-5M in dva kroga PP.
Najslabši rezultat odpade. Masters se odvija enako kot na Evropskih prvenstvih, podrobneje bo sledilo v pravilih
tekmovanja. Zmagovalca pridobita kategorizacijo in naslov Državni prvak Masters posamezno in pravico nastopa na
ECC.
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: člani UO so soglasno s 6 glasovi ZA sprejeli predlog TTK.
6.

Pregled prijav centrov in določitev DP, PP tekmovanj centrom za sezono 2019/20

Za sezono 2019-20 so se prijavili le trije centri za organizacijo DP in PP tekmovanj, center Strike iz Maribora, Bowling
center Ptuj in Klub 300 iz Ljubljane.
Ker obstaja verjetnost, da se zasedenost centrov spremeni, se trenutno določijo samo tekmovanja do decembra 2019*.
Tekmovanja DP in PP so člani UO in TTK BZS razporedili v naslednje centre:
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a.
b.
c.
d.
e.

PP-1M 1. krog Bowling center Ptuj
PP-1Ž 1. krog Bowling center Ptuj
DP-MP Klub 300 Ljubljana
DP-1M Klub 300, Ljubljana
DP-1Ž Strike, Maribor

*- centre, ki bodo organizirali preostala DP tekmovanja in PP 2. krog ter finale se bo odločilo na naslednjih sestankih UO
in TTK BZS.
7.

SLO lige

V novi sezoni, v 1. ligi, ne bo več ekipe Visoko. UO BZS pozove po rednem delu izpadlo ekipo Epic 2, če želijo igrati v 1.
ligi. Prav tako se ob tem pozove ekipo Lendava 1, ki je po rednem delu izpadla v 2. ligi, da ponovno zaigra v 2. ligi.
SKLEP: vsi člani UO in TTK soglasno sprejmejo predlog glede poziva obema ekipama (predsednika klubov Epic in Lendava
sta bila pozvana med sejo in potrdila tekmovanja v višji ligi).

Predsednik TTK, Robi Dolenc predlaga, da se sprejeti sklep, da ima, v kolikor določena ekipa preneha z igranjem, ob
popolnitvi ekip v ligi, prednost ekipa, ki je izpadla, doda v ligaška pravila.
SKLEP: vsi člani UO in TTK soglasno sprejmejo predlog, da se v ligaška pravila doda navedba »V kolikor določena ekipa
preneha z igranjem, ima ob popolnitvi ekip v ligi, prednost ekipa, ki je izpadla.«
Član UO, Andrej Pungartnik, predlaga, da se doda v ligaški pravilnik naslednji dve pravili:
-

prvo pravilo, da če ima center rezervni stezi, se lahko rezervni igralci ogrevajo na teh določenih stezah pred
zamenjavo igralca.
drugo pravilo, da ko kapetan ekipe vpiše dnevni vrstni red igralcev za tekmovanje v ligi, se dnevni vrstni red ne
menja do konca igranja kola lige.

SKLEP: vsi člani UO in TTK soglasno sprejmejo zgoraj navedena predloga.
Predsednik TTK Robi Dolenc, predlaga, da se v novi sezoni v vseh SLO ligah igra na vzorcih v razmerju 1:4 oziroma lažje.
Izjema je 1. SBL, ki te omejitve nima (lahko težje kot je 1:4) . Kapetani ekip sporočijo oljne vzorce do 15.9. TTK-ju na
naslov ttk@bowlingzveza.si .
SKLEP: vsi člani UO in TTK soglasno sprejmejo predlog glede težavnosti tekmovalnih vzorcev.
Marko Hrovat, član TTK je predlagal, prestavitev 3. kola SBL s 30.11. na 23.11., saj je center Strike zaseden. Marko je z
Aljo Bergauer (ki bo ta termin na Qubici) dogovorjen, da tega kola ne igra. Pri določitvi centrov je glede na veljavni
razpored igranja je prišlo do podvajanj igranja. Ker nam je premetavanje vzelo preveč časa, bo to uredil TTK in obvestil
UO. Prav tako bo podal nov predlog koledarja glede prestavitve 3. kola SBL in opcije, da se PP 1. krog igra 30.11..
8.

Osnutek pravilnika o delovanju TTK

TTK je pripravil osnutek pravilnika. Zaradi daljših razprav v prejšnjih točkah, se bo navedeni pravilnik sprejel na dopisni
seji.
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SKLEP: člani UO so soglasno s 6 glasovi ZA sprejeli sklep, da se pravilnik sprejme na dopisni seji.
9.

Razno
a.

b.
c.

d.

e.

f.

g.

Eva Krafogel je 27.7. na TTK naslovila prošnjo za spremembo termina Mladinske lige in Ženske lige. Zaradi
izobraževanja v tujini (5 članov BZS gre na Finsko) predlaga, da bi se 1. kolo Ženske lige prestavilo na
termin 15.9., Mladinske lige pa prestavilo na termin 22.9..
SKLEP: Člani UO in TTK soglasno podprejo predlagano spremembo. Člani so tudi mnenja, da se take in
podobne prošnje pošljejo izrecno na TTK.
Sprememba Pravilnika o soudeležbi: zaradi pomanjkanja časa se predlog sprememb dodela in sprejme na
dopisni seji.
Glede na to, da se bodo v novi sezoni zvišale cene iger v centrih, kjer se bodo odvijala državna
tekmovanja, predsednik predlaga, da se zvišajo ali letne članarine, ali prijavnine na tekmovanja DP in PP.
SKLEP: Člani UO soglasno s 6 glasovi ZA sprejmejo višino letne članarine v novi sezoni 2019/20:
 A kategorija 80 € (igra vsa tekmovanja v BZS)
 S kategorija 35 € (igra senior ligo in DP Senior)
 M kategorija 5 € (igra mladinske tekme, lahko tudi članske)
 R kategorija 20 € (član BZS, ne igra tekem BZS)
 KLUB 200 €
 CENTER 20 € na stezo
 SODNIŠKA SEKCIJA 80 € na klub
Predsednik Borut Knavs predlaga člana UO, Rada Bojića, za skrbnika prihajajočega Evropskega Senior
prvenstva, ki se bo odvijalo na Dunaju, v Avstriji. V celotni komunikaciji s tekmovalci in organizatorjem,
mora Rade vedno vključiti tudi predsednika.
SKLEP: člani UO se strinjajo s predlogom.
Na podlagi pobude igralcev kadilcev, je UO prejel predlog, da bi se ponovno preučila možnost kajenja med
ligaškimi tekmami (vsaj en odmor med 4 in 5 igro).
SKLEP: Sodniška pravila in Pravila igranja prepovedujejo kajenje med igranjem bloka iger, tako se navedeni
predlog zavrne. Sklep je bil sprejet soglasno.
Član TTK Marko Horvat ima prošnjo, če je možno, da se razpis za vsa tekmovanja DP in PP objavi vsaj tri
tedne pred tekmovanjem oziroma se prijave na tekmovanje odpro dva tedna pred tekmovanjem. Ob tem
se člani UO strinjajo, da se v razpis za vsa tekmovanja doda naslednje pravilo, da prijavljeni igralec, v
kolikor ne odigra tekme, plača polno ceno prijavnine.
SKLEP: Člani UO soglasno s 6 glasovi ZA sprejmejo sklep, da v primeru, da igralec 48 ur pred tekmovanjem
ne odpove nastopa plača polno ceno prijavnine.
Sodniški zbor je na sestanku 8.6.2019 predlagal, da je v sezoni 2019/2020 sodniška tarifa 5,00 EUR na uro.
Predlagali so tudi, da se sodnikom povrnejo potni stroški v višini 0,18 EUR/km. Enaka tarifa naj velja za
sodnika, ki ga bo moral najeti klub za sojenje z 1. ligi, če svojega sodnika nima.
SKLEP: UO je soglasno s 6 glasovi ZA sprejel predlog Sodniškega zbora.

Sestanek UO in TTK BZS končali ob 22.00 uri.

Zapisnik zapisal: Gorazd Kavčič, generalni sekretar BZS
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