Ljubljana, 10.1.2019
ZAPISNIK OVŠ
3. Sestanka Odbora za vrhunski šport Badmintonske zveze Slovenije, ki je potekal dne,
7.1.2019, ob 19.30 v Ljubljani – Dvorana Bit
Prisotni: Dušan Skerbiš ml., Maja Kersnik, Mišo Mattias, Gašper Batis, Aljoša Turk, Yasen
Borisov in Rok Trampuž
Odsotni:Maja Pohar Perme, Denis Pešehonov
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Članska reprezentanca (pripravi Yasen, Dušan, Rok)
- SNBC
2. Mladinska reprezentanca (pripravi Maja)
- MEP Estonija
- MSP Kanada
3. Kadetska reprezentanca
4. Skupni treningi za mlajše selekcije do 11, 13 in 15 let (pripravi Rok)

Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Članska reprezentanca
Yasen je predstavil delo v SNBC - od septembra do današnjega dne. Delo je ocenil kot
pozitivno, ocenil je tudi, da je sodelovanje z Mihom Ivaničem lažje, saj je več komunikacije.
Hkrati pa je poudaril, da je še vedno problem prisotnost na treningih (problem neudeležbe
Andraža Krapeža na treningih v Medvodah).
Poleg dela na treningih je govoril tudi o rezultatih na turnirjih, kjer je bil storjen napredek.
Zelo pozitivno pa je ocenil nastop ekipe na kvalifikacijah za EP mešanih ekip, kjer je ekipa
vse tri dvoboje odigrala na visokem nivoju.
Dušan in Rok sta se z oceno strinjala. Rok je še predstavil potek testiranj, ki so bila
opravljena na Fakulteti za šport, in kako bomo rezultate vpeljali v trenažni proces.
Pozitivno pri delu v SNBC-ju je tudi to, da Yasen vsak vikend pripravi načrt dela za prihodnji
teden in se z igralci pogovarja o prilagoditvah.
Na podlagi pogovorov in sestankov z igralci je bil narejen program turnirjev, ki jih naj bi
posamezniki igrali do junija 2019.

2. Mladinska reprezentanca
Maja Kersnik je podala poročilo dosedanjega dela:
- EP do 19 - Estonija/Talin
- Mladinske olimpijske igre 2018 - Buenos Aires, Argentina
Maja je podala pozitivno mnenje z obeh tekmovanj in menila, da so bili doseženi realni cilji.
Menila je tudi, da bi si na prikazano igro Petra zaslužila medaljo na MEP ali MOI.
Na žalost se na obeh tekmovanjih ni izšlo.
V nadaljevanju je pripravila načrt dela mladinske reprezentance za leto 2019, kjer je primarni
cilj osvojiti čim večje število statusov OKS (konstantno rezultati med 8 na turnirjih za
mladinsko svetovno jakostno lestvico).
Na podlagi diskusije smo sprejeli naslednji sklep:
Sklep št. 1: Potrditev načrta mladinske reprezentance za leto 2019. Maja mora dodati še
termine za skupne treninge.

4. Kadetska reprezentanca
Pri kadetski reprezentanci smo sprejeli okvirni načrt.
Cilj kadetske reprezentance v letu 2019:
- Nations Future Cup, 4.4.-7.4.2019, Španija
- EP do 17 let, september 2019, Poljska
Sklep št. 2: 12.1.2019 se opravi uvodni razgovor s kandidati za kadetsko reprezentanco.
Sklep št. 3: Pripraviti je potreben podroben načrt dela za kadetsko reprezentanco.

4. Skupini treningi za mlajše starostne kategorije
Rok Trampuž je pripravil okvirni načrt skupnih treningov za starostne kategorije do 11 let,
do 13 let in do 15 let. Cilj skupnih treningov je, da BZS z načrtnim delom pomaga pri razvoju
igralcev. Načrt je sestavljen tako, da se na skupne treninge vabi igralce in njihove trenerje.
Tako imajo igralci dodatne treninge, trenerji pa možnost dodatnega usposabljanja.
Sklep št. 4:
Predlog dela z mlajšimi kategorijami je bil sprejet.
Priloge:
- Načrt dela mladinske reprezentance
- Načrt skupnih treningov za mlajše kategorije
- Načrt tekmovanj za člansko reprezentanco do junija 2019
Pripravil:
Rok Trampuž,
Vodja OVŠ

