Za: klubi, trenerji, tekmovalci, starši

Datum: 7.2.2019

Zadeva: NAČRT DELA MLADINSKE REPREZENTANCE ZA LETO 2019
V letu 2019 bodo mladinsko reprezentanco sestavljali igralci letnika 2001 in mlajši. Predvsem zaradi
manjšega števila igralcev letnika 2001, se bodo reprezentanci priključevali tudi mlajši igralci letnika
2002, 2003 in ob priložnostih tudi 2004. Za mlajše letnike bodo pomembne izkušnje, ki jih lahko
dobijo že v tem letu. Seveda pa bodo morali pokazati zavzeto delo in konkurenčnost na domačih
tekmovanjih do 19 let. Od velikih tekmovanj za mladince v letu 2019 je na sporedu mladinsko
svetovno prvnestvo v Kazanu (Rusija). Do takrat je v planu nastop na vseh bližnjih mednarodnih
tekmovanjih do 19 let, opcijsko pa tudi nastop na dveh člasnkih mednarodnih prvenstvih.

1. Širši izbor kandidatov

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

fantje
Jaka Ivančič (BK Medvode)
Blaž Smrkolj (BK Bit)
Miha Masten (BK Branik)
Gregor Alič (BK Olimpija)
Maj Poboljšaj (BK Ljubljana)
Nik Zupančič (BK Mirna)
Jan Babnik (BK Bit)
Matevž Herman (BK Mirna)
Gal Bizjak (BK Medvode)
Simon Bambič (BK Bit)
Rok Kuprivec (BK Medvode)

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

2. Koledar mednarodnih tekmovanj in skupnih treningov (brez poletnih počitnic) 2019
datum

kraj

Številčnost

1 17.-20.1.2019

Polish Junior

1 kombi

2 7.-10.2.2019

Hungarian junior

1 kombi, po
potrebi še 1 avto

3 22.-24.2.2019

Italian junior

1 kombi

Skupni treningi
(Ljubljana,
4 25.2.-1.3.2019 Medvode)

5 5.-7.4.2019
6 18.-21.4.2019

Hrvaška junior
Hrvaška članski

7 29.4.-2.3.2019 Skupni treningi
Slovenia
8 15.-18.5.2019 international
9 8.-11.8.2019
Bolgarija junior
10 20.-22.9.2019 Belgija junior
11 Predviden okt Slovak junior
Slovenia Tem
12 Predviden okt junior
13 Predviden nov Czech junior
Predvideno
Mladinsko
14 nov 2019
svetovno prvenstvo

Širša
reprezentanca

1 kombi
Opcijsko/klubsko
Širša
reprezentanca
Opcijsko/klubsko
1 kombi
Opcijsko- kombi
Kombi
klubsko
Kombi
Glede na rezultate

Koledar je sestavljen okvirno. Nekatera tekmovanja še niso v samem koledarju, zato so označena kot
predvidena za določen mesec. Načrt tekmovanj ostaja fleksibilen glede na prikazano igro igralcev in
razpoložljiva finančna sredstva, vendar pa smo se v preteklosti sprejetega plana držali. Poleg teh
mednarodnih turnirjev, se morajo člani mladinske reprezentance redno udeleževati tudi domačih
tekmovanj in biti prisotni na skupnih treningih.

Klubi bodo o vseh pomembnih dogodkih glede 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 na spletni strani BZS.

3. Kriteriji
Kriteriji za ekipo, ki bo izbrana za posamično mednarodno tekmovanje in za svetovno mladinsko
prvenstvo so sledeči:
-

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 mednarodno konkurenčna. Glede na starost igralcev v ekipi
bo za marsikaterega igralca to naložba za naslednja leta. 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. To je tudi glavni cilj v letu 2019. S tem
ciljem pa je povezan ranking igralcev na svetovni mladinski jakostni rang lestvici. Cilj je uvrstitev
posameznika med 64, dvojice pa med 32 do začetka decembra 2019. Nastop na MSP bo upravičen,
v kolikor bosta izpolnjena predhodno opisana cilja.

Pripravila:
Maja Kersnik, selektorica mladinske reprezentance

