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Zadeva: Izvedba projekta SLOVENIJA IGRA BADMINTON

Badmintonska Zveza Slovenije je na podlagi odobrenih sredstev s strani Fundacije za šport in
lastnih sredstev, v sodelovanju s štirimi slovenskimi klubi, v času od 1. 7. do 30.11.2021, izvajala
projekt Air badminton - Slovenija igra badminton. Projekt, ki poteka že vrsto let, je namenjen
popularizaciji in predstavitvi badmintona širšemu krogu ljudi v celotni Sloveniji. Letošnja izvedba
je bila tudi zaradi COVIDa-19 okrnjena in prilagojena v smislu Airbadmintona oz. igranja
badmintona zunaj.
Projekt je bil oglaševan na naslednje načine:
- objavljeno je bilo vabilo na spletni strani BZS, ter objavljena vabila na spletnih straneh
slovenskih klubov, ki so sodelovali pri projektu;
- lokalno oglaševanje, ki je bilo v domeni sodelujočih klubov.

BZS je tako kot v preteklem letu predhodno obvestila slovenske klube o projektu in jih povabila k
sodelovanju. Na razpis se je sicer odzvalo 8 klubov, vendar pa zaradi izrednih razmer v mnogih
klubih niso izvedli projekta. Tako so sodelovali le naslednji klubi: BK Bit, BK Medvode, ŠD Selevrhe in BK Pišece. Klubi so z Zvezo podpisali pogodbe. Vsem klubom se je ponudilo sofinanciranje
v enaki višini (350,00 EUR), ker pa je k projektu pristopilo manj klubov, sta dva kluba prejela po
600,00 EUR, ostala dva pa po 520,00 EUR. Zveza je poskrbela za celotno koordinacijo projekta in
v sodelovanju s klubi za izvedbo Airbadminton predstavitve na Pogačarjevem trgu v Ljubljani.
Ob tem gre še enkrat iskrena zahvala Fundaciji za šport, ki že vrsto let podpira in verjame v naš
projekt.
Pripravil:
Matevž Šrekl

mag. Tadej Šeme
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VSEBINSKO POROČILO
Po lanskoletni slabši sezoni smo letos ponovno obudili projekt Slovenija igra badminton
in organizirali kar nekaj različnih predstavitvenih skupin po različnih lokacijah od Slovenj
Gradca pa vse do Podvelke. V Slovenj Gradcu smo bili nadvse uspešni in organizirali
skupine za 9 različnih skupin katerih se je udeležilo v povprečju 25 udeležencev na
skupino, v Dravogradu s skupino 21 udeležencev, na Muti s 13 in v Breznu Podvelka, kjer
so pridobili nov športni objekt, za 3 skupine in s skupnim številom 37 otrok. Tako smo
šport badmintona prikazali skoraj 300 otrokom, otroci so bili navdušeni, kar nekaj se jih
je prijavilo k interesnim dejavnostim oziroma tudi v šolo badmintona, ki jo organiziramo
v Slovenj Gradcu.

V predstavitvenem okviru smo izvedli tudi priprave v Slovenj Gradcu v sodelovanju z BK
Branik in zavodom MOCIS. Udeležba je bila fantastična, kar je razvidno iz spodnje slike.
Kljub vsemu upam, da se bo situacija s koronavirusom umirila in da bo šport ponovno
zaživel v vsej svoji lepoti, ponovno čakamo na svetlejšo prihodnost, žarek upanja pa je že
posijal, saj konec novembra še vedno delamo s polno paro, kar pa se lahko kaj hitro tudi
obrne. Držimo pesti na vse najboljše!
Poročilo napisal:
Boštjan Klemenčič
Predsednik ŠD Sele-Vrhe
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V BK Pišece so se odločili za izpeljavo turnirja v Airbadmintonu.

Kljub napovedanemu slabemu vremenu in odpovedi kar nekaj tekmovalcev
je Badminton klub Pišece v soboto, 18. 9. 2021, v Globokem izpeljal prvi air badminton
Slovenia international turnir, ki naj bi po besedah predsednika sekcije za promocijo
air badmintona pri Badmintonski zvezi Slovenije v naslednjem letu dobil tudi uradni
koledar prireditev po celotni Evropi. Turnir je bil v sklopu "Brežiškega športnega
vikenda" in "Slovenija igra badminton".
Svetovna badmintonska zveza je za razvoj žogice in promocijo namenila veliko sredstev
za popestritev in popularizacijo badmintona tudi zunaj na mivki ali v raznih središčih
mest ali mestnih jedrih. Prvo pravo promocijo so izvedli že poleti na Pogačarjevem trgu
v Ljubljani, v soboto pa prvi pravi turnir.

Organizator je turnir iz jutranjih ur prestavil na popoldanske prav zaradi vremena in ta
odločitev je bila pravilna. saj se je zbralo kar veliko parov in tudi gledalcev. Organizator je
tudi poskrbel, da so se vsi držali pravil in pogojev NIJZ-ja. Ker pa je bilo prvenstvo
tekmovalnega pomena, naj omenimo tudi zmagovalce prvenstva. Svojo prvo zmago je
slavil dvojec Danijel Tkalec - Tadej Zupančič, ki je v finalu premagal dvojico Hotko Škof, tretje mesto pa je osvojil tekmovalni par Mijatovič - Ogorevc. V večini igralci, ki so
bili na turnirju, sicer redno trenirajo badminton v svojih klubih.
S strani kluba so še obvestili, da bodo v ponedeljek in torek vsi njihovi vadeči prišli na
trening ali s kolesom ali peš v znak in podporo akciji Evropski teden mobilnosti, ki ga
organizirajo že tretje leto. Za četrtek pa v športni dvorani OŠ Maksa Pleteršnika Pišece
pripravljajo prav poseben športni dan v znak podpori slovenskemu športnemu prazniku.

BK Bit - Vsebinsko poročilo projekta Slovenija igra badminton 2020

Badmintonski klub BIT je tudi letos aktivno sodeloval v projektu Slovenija igra
badminton.
Tudi v letošnjem letu smo sodelovali z okoliškimi šolami, ki so se udeležile posameznih
treningov oz. predstavitev v našem klubu. Za epidemije so bili sicer razdeljeni v manjše
skupine oz. mehurčke. Tako nas je v mesecu septembru in oktobru obiskalo okoli 120
učencev in njihovih spremljevalcev.

V okviru projekta pa smo letos aktivno sodelovali pri projektu Airbadminton, ki je potekal
na Pogačarjevem trgu 30. in 31.7.2021, ter na olimpijskem festivalu, ki je potekal od 25.
do 26 septembra na Kongresnem trgu v Ljubljani. Predstavljali smo različico
Airbadminton, ki je tudi velik projekt svetovne badmintonske zveze. Šport smo predstavili
velikemu številu mimoidočih, ki smo tudi aktivno lahko preizkusili to obliko športa z
loparjem.

Projekt lahko zaključimo kot izredno uspešen in vsekakor ga želimo tudi v naslednjem
letu ponoviti.
BK BIT

Mišo Mattias

BK Medvode - Poročilo za Slovenija igra badminton 2021

30. septembra smo v okviru Miniolimpijade za medvoške osnovne šole izpelajli tudi
promocijo badmintona. Celotnega dogodka se je udeležilo več kot 650 udeležencev prve
triade vseh medvoških osnovnih šol ter tudi nekaj vrtčevskih otrok medvoških vrtcev.
V badmintonu se je tekom dopoldneva preizkusila velika večina teh otrok, po koncu celega
programa pa je nekaj otrok izrazilo zadovoljstvo, da so se želeli priključiti vadbi
badmintona že takoj.

