Seja UO BZS
16.6.2015
Prisotni:
Tolja Orač, Bojana Hrvatin, Marko Baša, Aleksander Petrov in kot gost Marjan Zadel.
Zapisnikar je Aleksander Petrov.
Dnevni red:
1. Dodelitev sredstev za promocijo bridža na osnovi prejetih vlog klubov.
Upravni odbor je sprejel sledeče kriterije za refundacije:
Mala prireditev ... 20€
Srednja prireditev ... 40€
Juniorji - 25€ v primeru da se udleleži v sezoni, ko se začne udeleževati tekmovanj, vsaj 2 DP
Novinci (refundacija za tečaj) - 12€ v primeru da se udeleži vsaj 1 DP
Novinci se definirajo kot novi v bridžu, brez tujcev, brez prestopov, registracij za namen
tekmovanj in starih reaktiviranih
Dodelitev sredstev na osnovi vlog v sezoni 2013/2014:
ŠBK - 40€
Green's - 120€
Štajerski BK - 100€
Štajerski BK – 49€ (1 junior + 2 novinca)
Število novincev za sezono 2013/2014 pregledata Marjan Zadel in Aleksander Petrov.
2. Licence – nadaljevanje (glej prilogo).
Sprejme se izhodišča, ki jih je predstavil Marjan Zadel. Zadolžimo ga, da jih preoblikuje v
obliko osnutka pravilnika, ki se ga pošlje v pregled klubom.
Osnutek pravilnika bo objavljen na spletnih straneh BZS.
3. Obravnava osnovnih sredstev
Sprejme se sklep o delnem odpisu osnovnih sredstev v letu 2015 v višine 50%.
4. Pravilnik o razdelitvi točk za domače igralce in tujce, registrirane pri nas.
Sprejme se dopolnitev kat. pravilnika: Za prvenstvo klubov in za naziv igralca leta se štejejo
le točke matičnih clanov BZS
5. Pravila o naslovih in nagradah na »odprtih prvenstvih« v Sloveniji.
Člani BZS, ki zmagajo na državnih prvenstvih dobijo titulo državni prvak Slovenije.

6. Pravila o dodelitvi točk na EP, SP, Olimpijadah itd …… ter na vzporednih turnirjih.
Doda se novo formulo za obračun kategorizacijskih točk.
7. Pravila o pravicah, ki izhajajo iz obvezne pristopnine 150,00 evrov po klubu v sezoni.
Iz plačane pristopnine ima vsak klub pravico do nastopa enega moštva v A skupini Lige, v
kolikor to moštvo ni uvrščeno, ima pravico do nastopa dveh moštev v B skupini Lige. Če
moštva ne nastopijo ali ne izkoristijo vseh bonitet v Ligi v tekoči sezoni, se sredstva klubom
ne vračajo.
Predlog sprejet.
8. Pristojnost organizacije DP vnesemo v pravilnik, kontingenti in osnova za njih bodo izdelani
po zaključku sezone najkasneje do 31.7. vsako leto.
Pristojnost za spremembe, odvzem organizacije in spremembo načina tekmovanja v smislu
boljše realizacije ima UO BZS.
Gostitelje državnih prvenstev se dodeljuje po ključu udeležbe v predhodni tekmovalni sezoni.
Marjan Zadel pripravi kvote do 15.7. v sezoni.
9. Spremembe koledarja in pooblaščenca
Osnutek koledarja pripravita v sodelovanju s tekmovalno komisijo Tolja Orač in Marjan Zadel
do 15.7 in ga pošljeta klubom v obravnavo.
UO lahko v primeru višje sile spreminja koledar.
10. Izdelati in sprejeti je treba etični kodeks bridž izveze Slovenije, sedaj je besedilo
"spodbuja športno etiko in fair play" in ga izvajat.
Kršenje kodeksa obravnava disciplinska komisija, ki izreka tudi disciplinske ukrepe.
Sprejmemo sklep, da se prevede etični kodeks, ki velja v EBL in ga soglasno sprejme kot
veljavnega.
11. Razno.
Sprejmemo sklep, da se nabavi Licenco Magic Contest za vodenje državnih tekmovanj.
Nakup v višini 570 € + DDV izvede Tolja Orač.
Aleksander Petrov pripravi internetni servis za objavljanje rezultatov državnih tekmovanj.
BZS v ta namen plačuje letni pavšal 250€.
Zapisal Aleksander Petrov, 16.6.2015

