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Spoštovani prijatelji badmintona.  
Vodstvo Badmintonske zveze Slovenije je odločilo povečati pretok informacij znotraj BZS in 
tudi širše med vsemi, ki se ukvarjate ali spremljate badmintonski šport. Zato je pred vami 
prva številka E-novic BZS, ki so namenjene badmintonskim klubom, igralkam in igralcem 
badmintona, rekreativcem in tudi predstavnikom medijev. Na svoje elektronske naslove jih 
boste prejemali vsi, ki boste to želeli. E-novice BZS bodo obveščale o aktualnih dogodkih s 
področja te olimpijske športne panoge, k njihovi vsebini pa boste lahko prispevali tudi njihovi 
bralci. Če boste želeli obvestiti prejemnike novic o tistem dogajanju pri vas, ki bi po vaši in 
naši oceni lahko bilo koristno in zanimivo tudi za druge prejemnike E-novic BZS, nam pošljite 
informacijo v strnjeni obliki in jo bomo objavili. Prva številka novic je nekoliko obsežnejša, 
naslednje bodo krajše in bodo vsebovale le strnjene informacije o najaktualnejših dogodkih. 
E-novice BZS bodo lahko prejemali vsi, ki nam bodo svoje elektronske naslove sporočili na 
naslov: novice@badminton-zveza.si. Zato vas ob tej priložnosti naprošamo, da o tem 
seznanite čim širši krog prijateljev badmintona, lahko tudi tako, da jim prepošljete te novice. 
Tisti, ki pa novic ne želite prejemati pa ob njihovem prejemu odgovorite na prejeto pošto in v 
odgovoru navedite »odjava«. 
 

 
AKTUALNO NA BZS 
 

• SHUTTLE TIME – PROGRAM BADMINTON V ŠOLAH 

Badmintonska zveza Slovenije (BZS) se je leta 2013 pridružila projektu Svetovne 
badmintonske zveze (BWF - Badminton World Federation) z imenom Shuttle time – program 
badmintona v šolah. Cilj programa je uvrstitev badmintona med najbolj popularne šolske 
športe na svetu. Namen programa Shuttle Time ni izuriti učitelje v badmintonske trenerje,  
temveč razviti znanje, veščine in zaupanje učiteljev, da “učijo badminton”.  
Programa Shuttle Time ima med drugim naslednje cilje: 
·         pomagati učiteljem pri načrtovanju varnih in zabavnih badmintonskih ur, 
·         zagotoviti, da otroci izkusijo uspeh pri badmintonu, 
·         doseči splošne cilje športne vzgoje z igranjem badmintona,  
·         omogočiti učiteljem posredovanje pozitivne podobe in izkušenj o badmintonu. 
Program učenja badmintona vsebuje vadbo  tehnike, taktike in fizičnih dejavnosti. 
To pomeni, da bodo otroci doživeli bistvo badmintona na enostaven način, z uresničevanjem 
programa, ki ne bo zapleten ne z vidika učitelja niti otrok, ki se prvič srečujejo s tem športom. 



Badmintonska zveza Slovenije je v lanskem letu prevedla in s pomočjo Fundacije za šport 
izdala Priročnik za učitelje in Učne priprave v slovenskem jeziku. V avgustu pa je bil 
organiziran prvi enodnevni seminar, kateremu je sledilo še sedem seminarjev, ter en seminar 
za inštruktorje Shuttle time. Konec leta 2014 smo tako imeli v Sloveniji registriranih 12 
inštruktorjev Shuttle time, ter 130 registriranih učiteljev Shuttle time, ki so opravili seminar. 
V letu 2015 bomo nadaljevali z aktivnostmi in računamo, da bomo organizirali 10 do 12 
seminarjev po celotni Sloveniji. 

• NOVINARSKA KONFERENCA 
Vodstvo Badmintonske zveze Slovenije bo v torek, 27. januarja 2015, v Ljubljani izvedlo 
konferenco za novinarje na kateri bomo predstavili cilje in aktivnosti za uvrstitev naših igralk 
in igralcev na Evropske igre Baku 2015 in Olimpijske igre Rio 2016, informirali bomo izvedbi 
državnega prvenstva posameznikov in dvojic v Kungoti ter o izvajanju projekta Shuttle time. 
 

 

NOVICE IZ EVROPSKE IN SVETOVNE BADMINTONSKE ZVEZE  
 

• Znan je žreb za Evropsko prvenstvo mešanih ekip v Leuvnu v Belgiji, ki bo od 11. do 
15. februarja 2015. Več na: 
http://badmintoneurope.com/cms/default.aspx?clubid=4685&cmsid=239&pageid=5381&m=
1863295 

• Na Evropsko prvenstvo do 19 let se je za ekipni del tekmovanja prijavilo rekordnih 34 
držav. EP bo od 26. marca do 4. aprila v Lubinu na Poljskem. Sodelovala bo tudi 
slovenska ekipa. 

• Poletna badmintonska šola (BE Summer School) bo potekala od 11. do 18. julija 2015 
v Sloveniji – v Podčetrtku (Terme Olimia).  Predvidoma bo 100 udeležencev iz več kot 
20 držav.  

• Badminton World Federation (BWF) je podpisala več milijonov ameriških dolarjev 
vredno pogodbo z energetsko multinacionalko TOTAL , ki bo v obdobju do leta 2018 
glavni sponzor vseh največjih tekmovanj BWF. Prvo večje tekmovanje, ki bo nosilo 
ime glavnega sponzorja Total je Sudirman Cup (SP mešanih ekip) maja 2015 in 
Svetovno prvenstvo v Indoneziji avgusta 2015, kjer pa bomo predvidoma imeli tudi 
slovenskega predstavnika.  

• BWF uspešno izvaja program Shuttle time. Skoraj polovico od 180 članic že izvaja 
izobraževanje za širitev badmintona v šole. 

• BWF je organizirala finale BWF Superseries za leto 2014 decembra lansko leto v 
Dubaju, kjer je bil nagradni sklad kar milijon ameriških dolarjev. Zmagovalci so bili:  
MP: Chen Long (CHN), ŽP: Tai Tzu Ying (TPE), MD: Lee Yong Dae/ Yoo Yeon Seong 
(KOR), ŽD: Misaki Matsutomo/ Ayaka Takahashi (JPN), MIX: Zhang Nan/Zhao Yunlei 
(CHN. 

 
 

SEMAFOR REZULTATOV 

 
REZULTATI NAŠIH IGRALK IN IGRALCEV NA TURNIRJIH DOMA IN NA TUJEM 

V tej rubriki bomo objavljali rezultate, ki jih bodo naše igralke in igralci dosegali na turnirjih 
doma in v tujini.  
 



• DOMA 

V torek, 20. januarja je bilo v Medvodah izvedeno državno posamično srednješolsko 
tekmovanje v badmintonu. V kategoriji licenciranih dijakov je zmagal Miha Ivanič (Gimnazija 
Šentvid), pri dijakinjah pa Nika Arih (Ekonomska šola Novo mesto), med nelicenciranimi pa 
sta bila najboljša Jan van den Broek (Gimnazija Novo mesto) in Ana Šterman (Gimnazija 
Murska Sobota). 
 
Na 2. turnirju do 17 let za posameznike in dvojice, ki je bil 24.1.2015 v Brežicah, so bili 
doseženi naslednji rezultati: 
Fantje posamezno:  Dekleta posamezno:  Mešane dvojice: 
1. Tilen Zalar   1. Nika Arih   1. Miha Ivančič/Petra Polanc 
2. Urban Kolenc  2. Ema Cizelj   2. Tej Kolar/Kama Saje 
¾. Rok Jerčinovič  ¾. Taja Cerkovnik  ¾. Tilen Zalar/Nika Arih 
¾. Ian Spiller   ¾. Petra Polanc  ¾. Janez Božič/Eva Bevk 
 

• NA TUJEM 

Januarja je na tujem nastopila le Maja Tvrdy na turnirju kategorije International Series v 
Talinu v Estoniji. V prvem kolu turnirja je Majo premagala 3. nosilka Estonka Kati Tolmoff z 
rezultatom 2 : 0 v nizih (-9,-13). 
 
LIGAŠKA TEKMOVANJA 

 

• DOMA 

V nedeljo, 25. januarja je bil v Mariboru izveden 3. tekmovalni dan Slovenske badmintonske 
lige 2014/15. v skupini A so bili doseženi naslednji rezultati: 
 
Skupina A:  BK Kungota - BK Branik   4-1 
   TEM Mirna - BK Olimpija   5-0 
   BK Olimpija - BK Kungota   1-4 
   TEM Mirna - BK Branik   5-0 
   TEM Mirna - BK Kungota   4-1 
   BK Olimpija - BK Branik   3-2 
Na tabeli vodi Mirna, pred Kungoto, Olimpijo in Branikom. 
 
Skupina B:   Mirna mladi - BK Bit    0-5  

Mr. Pet Medvode - ŠRD Idrija  5-0  
ŠRD Idrija - Mirna mladi   5-0  
Mr. Pet Medvode - BK Bit   5-0  
Mr. Pet Medvode - Mirna mladi  5-0  
ŠRD Idrija - BK Bit    0-5 

Na tabeli vodijo Medvode, pred Bitom, Idrijo in Mirno mladi. 
 

• NA TUJEM 

Veliko naših igralk in igralcev igra v ligaških tekmovanjih v tujini. V prihodnjih številkah novic 
bomo poročali o rezultatih, ki jih dosegajo v klubih na tujem. Tokrat objavljamo pridobljene 
podatke o tem v katerih klubih nastopajo naše igralke in igralci v sezoni 2014/15: 
 



Igralka - igralec Država Klub Liga 

Iztok Utroša Švica BC Üzwil 1 

Luka Petrič Švica SC Uni Basel 1 

Miha Horvat Avstrija BSC 70 Linz 1 

Miha Šepec Avstrija BSC 70 Linz 1 

Kek Jamnik Avstrija BSC 70 Linz 1 

Nika Koncut Avstrija BSC 70 Linz 1 

Matevž Bajuk Avstrija Raiffeisen UBSC Wolfurt 1 

Tina Kodrič Avstrija Raiffeisen UBSC Wolfurt 1 

Alen Roj Avstrija AS Logistik Mödling 1 

Primož Flis Avstrija BL UBC Vorchdorf 1 

Matjaž Adler Avstrija BC Feldkirch 2 

Kaja Stankovič Nemčija TSW Neuhausen Nymphenburg 1 

Kim Novak Francija Salbris 2 

Sabina Magyar Francija Salbris 2 

Katarina Beton Francija Amicale Laique de Sees 3 

 

NAPOVEDUJEMO 
 

• 58. državno prvenstvo Republike Slovenije za posameznike in dvojice: 31.1. in 2.1.2015, 
Športna dvorana OŠ Kungota, Zgornja Kungota. Rok prijav: 28.1.2015 

• Rekreativni badminton turnir »Maribor GP OPEN 2015« 7.2.2015, UŠC Leona Štuklja Maribor. 
Rok prijav: 5.2.2015 

• V. Zlata žogica Celja: 21.2.2015 , Badminton center, Dečkova ulica Celje. Rok prijav: 19.2.2015 
 
 


