Datum: 12.12.2019
ZADEVA: NAČRT DELA MLADINSKE REPREZENTANCE ZA LETO 2020
V letu 2020 bodo mladinsko reprezentanco sestavljali igralci letnika 2002 in mlajši. V letu 2020 bo
za mladinsko reprezentanco najbolj pomembno tekmovanje v začetku novembra, ko bo na sporedu
Mladinsko evropsko prvenstvo. Do takrat je v načrtu, da igralci nastopajo na mednarodnih mladinskih
tekmovanjih in pa tudi na članskih mednarodnih tekmah nižjega ranga. Za prvenstvo je poglavitno
sestaviti najmočnejšo možno ekipo, ki bo čim bolj konkurenčna danim nasprotnim ekipam in
posameznikom. Pomembno je, da se igralci čim več udeležujejo skupnih treningov in ostalih
reprezentančnih akcij, katere so jim namenjene. Glede na to, da igralci trenirajo po klubih, je ravno
tako pomembno, da se udeležujejo domačih tekmovanj v svojih kategorijah (U17 in U19) ter članskih
AB turnirjev.
1. Širši izbor kandidatov
fantje
1 Miha Masten (BK Branik)
2 Gal Bizjak (BK Medvode)
3 Rok Kuprivec (BK Medvode)
4
5
6
7
8

Jan Babnik (BK Bit)
Nik Zupančič (BK Mirna)
Matevž Herman (BK Mirna)
Mark Koroša (BK Kungota)

dekleta
Nike Brajkovič (BK Bit)
Maruša Vračar (BK Olimpija)
Špela Alič (BK Olimpija)
Taja Pipan (BK Medvode)
status poškodovane
Anja Jordan (BK Ljubljana)
Lina Pipan (BK Medvode)
Zala Žuran (BK Branik)
Zoja Novak (BK Bit)

2. Koledar mednarodnih tekmovanj 2020
datum

kraj

Številčnost
kombi+
avto/kombi

1 6.-9.2.2020

Hungarian Junior

2 21.-23.2.2020

Italian junior

kombi, po
potrebi še avto

3 26.-29.2.2020

Slovak Open (članski)

opcijsko

4 4.-8.3.2020
5 3.-5.4.2020

German junior
Croatia junior

Opcijsko
kombi

6 10.-12.4.2020
7 16.-19.4.2020
8 13.-16.5.2020
9 6.-9.8.2020

Cyprus junior
Croatian international
(članski)
Slovenia international
(članski)
Bulgarian junior open

Letalo
Opcijsko/klubsko
klubsko
Kombi

Koledar je sestavljen okvirno. Napisani so turnirji do poletja, saj za jesenski del še ni vseh tekmovanj
v koledarju BEC. Načrt tekmovanj tudi tokrat ostaja fleksibilen, vendar pa smo se v preteklosti
sprejetega načrta držali. Poleg teh mednarodnih turnirjev, pa se morajo člani reprezentance redno
udeleževati tudi domačih tekmovanj. Tekom šolskega leta so igralci precej obremenjeni, zato kaj več
od dnevnih skupnih treningov težko sestavimo. Je pa zato toliko več časa poleti in tako računamo, da
bi tudi letos poleti naša zveza gostila mednarodni kamp za mlade, tako imenovani regionalni kamp.
V kolikor bo ta kamp ponovno dodeljen nam, bo udeležba za povabljene mladince obvezna. Obvestilo
o tem bo podano takoj, ko bo zadeva dokončno določena.
Klubi bodo tudi o vseh ostalih pomembnih dogodkih/akcijah glede te reprezentance obveščeni preko
elektronske pošte. Le ta bo naslovljena na trenerje kluba. Trenerji pa bodo naprej obveščali svoje
igralce. Ravno tako bo dopis za turnir/priprave objavljen na spletni strani BZS-ja.
3. Kriteriji
Kriteriji za ekipo, ki bo izbrana za posamično mednarodno tekmovanje in Mladinsko evropsko
prvenstvo:
- Rezultati posameznika in/ali para na mednarodnih tekmovanjih
- Rezultati posameznika in/ali para na domačih tekmovanjih
- Udeležba na skupnih treningih in pripravah
- Starost igralca/igralke
4. Cilji
Osnovni cilj je izoblikovati ekipo, ki bo konkurenčna na mednarodnih mladinskih tekmovanjih in na
samem Mladinskem evropskem prvenstvu. Konkurenčnost ekipe se bo pokazala, v kolikor se bodo
tekmovalci na mednarodnih mladinskih tekmovanjih uspeli uvrščati med osem najboljših, torej
uvrstitve v četrtfinale, polfinale in finale. Glavni cilj na MEP bo vsaj ena četrtfinalna uvrstitev. Drugi
cilj pa je povezan z rankingom igralcev na svetovni mladinski jakostni rang lestvici. Cilj je uvrstitev
posameznika med 64, dvojice pa med 32 do začetka decembra 2020.
Pripravila:
Maja Kersnik, selektorica mladinske reprezentance

