Ljubljana, 12.12.2017
ZAPISNIK OVŠ
12. sestanka Odbora za vrhunski šport Badmintonske zveze Slovenije, ki je potekal dne,
12.12.2017, od 19.30 do 23.00 v Ljubljani – Hotel Bit
Prisotni: Dušan Skerbiš ml., Maja Kersnik, Mišo Mattias in Rok Trampuž
Oprvičeno odsotni: Gašper Batis, Miha Horvat, Denis Pešehonov, Maja Pohar Perme
Dnevni red:
1. Članska reprezentanca
1.2 Prošnja Šalehar
2. Interna kategorizacija
3. Mladinska reprezentanca
4. Kadetska reprezentanca
5. Razno
Pri 1. točki se je pridružil članski trener – Yasen Borisov.
Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Članska reprezentanca
Yasen je predstavil delo v SNBC in rezultate v zadnjem obdobju. Pojasnil je nekatere
odločitve v zvezi z izborom turnirjev in udeležencev na posameznih turnirjih. Razložil je svojo
vizijo in tudi probleme, ki jih ima v centru.
Sklep št. 1: Dogovorili smo se, da Yasen nadaljuje z začrtanim delom in da poskušamo v
center vključiti še več igralcev.

1.2 Prošnja BK Kočevje (Šalehar)
Na OVŠ smo dobili prošnjo Katje Šalehar iz BK Kočevje, da se sestram Šalehar povrnejo
stroški za mednarodni članski turnir v Italiji. V njihovem predloženem načrtu turnirjev za leto
2017 sta bila turnirja v Belgiji in na Češkem, vendar sta ju Iza in Lia Šalehar izpustili zaradi
finančnih in zdravstvenih razlogov. Italija je kot nadomestni turnir za tista, ki se jih punci nista
udeležili po predhodnem načrtu turnirjev.
Seznanili smo se tudi s finančnimi dolgom, ki ga ima BK Kočevje do BZS.

Sklep št. 2:
Iza in Lia Šalehar sta upravičeni do sofinanciranja mednarodnega članskega prvenstva
Italije v višini 160,00 EUR. Za izplačilo pomoči morata izpolniti naslednje zahteve:
-

določiti tekmovalne cilje v letu 2018
predložita načrt tekmovanj za leto 2018 (vsebovati mora vsaj 10 mednarodnih
turnirjev)
finančno ovrednotiti načrt

BZS bo na osnovi ovrednotenega načrta in aktualne interne kategorizacije sporočila višino
sofinanciranja posamičnih turnirjev. Izplačila oz. poračun se bo izvajal po realizirani udeležbi
na 3 turnirjih.

2. Interna kategorizacija
Pregledali smo osnutek popravljenega pravilnika Interne kategorizacije BZS in prilagodili le
tega na spremembe pri kategorizaciji za OKS ter dopolnili s pravili, ki se tudi že izvajajo v
praksi.
Sklep št. 3:
Nov pravilnik Interne kategorizacije BZS je bil soglasno korespondečno potrjen s strani vseh
članov OVŠ.

3. Mladinska reprezentanca
Maja Kersnik je podala poročilo dosedanjega dela in poudarila nekatere odmevne rezultate.
Na kratko je predstavila tudi delo v naslednjih dveh mesecih.
Sklep št. 4: Maja skupaj z driektorjem reprezentanc pripravi razpis za priprave v času
novoletnih praznikov.

4. Kadetska reprezentanca
Kadetska reprezentanca se je od 21.11. do 28.11.2017 udeležila Evropskega prvenstva do
17 let v Pragi, kjer je nastopila v ekipnem in posamičnem tekmovanju.
V ekipnem delu je nastopila v skupini 3 in zasedla 3. mesto, kar je v končni razvrstitvi
pomenilo 19. do 26. mesto.
V skupini je odigrala dvoboje:
Slovenija – Francija 0:5
Slovenija – Irska 3:2
Slovenija – Ukrajina 1:4
V posamičnem delu pa smo najboljši rezultate dosegli v kategoriji MS, kjer sta Blaž Smrkolj
(BK Bit) in Miha Masten (BK Branik) dosegla uvrstitev med 17. do 32.

Na prvenstvu so nastopili Blaž Smrkolj, Miha Masten, Jaka Ivančič, Nike Brajkovič, Maruša
Vračar in Taja Pipan.
Sklep št. 5: Do naslednje seje moramo določiti dvoletni načrt dela do prihodnjega EP do 17
let.

4. Razno
Pod točko razno smo govorili o organizaciji mednarodnega ekipnega tekmovanja do 15 let.
Podobnega tekmovanja se je pred kratkim udeležila ekipa do 15 let pod vodstvom Maje
Kersnik, ki je potekalo na Madžarskem.
Sklep št. 6: Direktor reprezentanc preveri možnost organizacije takega tekmovanja in v
primeru organizacijskih zmožnostih in ugodni finančni kalkulaciji za tak turnir ter
zainteresiranosti s strani sosednjih držav tak turnir BZS tudi organizira.

Pripravil:
Rok Trampuž,
Vodja OVŠ

