Ljubljana, 23.11.2016

ZAPISNIK
9. Sestanka Odbora za vrhunski šport Badmintonske zveze Slovenije, ki je potekal
korespondenčno, 23.11.2016
Prejemniki korespondence: Dušan Skerbiš ml., Maja Kersnik, Denis Pešehonov, Gašper
Batis, Mišo Mattias, Maja Pohar Perme,Miha Horvat in Rok Trampuž
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. EP – mešanih ekip
2. Naloge tujega trenerja
3. Pritožba Šalehar
4. Razno

Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. EP – mešanih ekip
Samo prvenstvo smo pogledali iz različnih zornih kotov in prišli do naslednjih ugotovitev:
Rezultat:
Rezultat je realen in je bil napovedan že v mesecu septembru na OVŠ, ko smo že vedeli,
kdo bo na voljo selektorju (odpoved dveh standardnih igralcev Utroša, Petrič).
Perspektiva ekipe:
Selektor je izbral ekipo, ki jo je lahko, in z njo dosegel maksimum. Na žalost je bil naš prvi
igralec Roj poškodovan, vendar je vseeno prišel pomagati ekipi. Pri dekletih so nastopile
glede na situacijo v Sloveniji najmočnejša dekleta – glede na rezultate članskega DP in
lestvice BWF. Pohvalno je tudi, da je bil ekipi na voljo Matevž Bajuk, ki ima kvalitete in se
mladi igralci lahko od njega marsikaj naučijo.
Ekipni duh:
Strinjali smo se, da je lahko vedno bolje in da je potrebno na tem področju prav tako kot na
sami kvaliteti ekipe narediti več.

Delo članske reprezentance:
Strinjali smo se, da moramo izvesti načrt, ki smo ga oblikovali v maju 2016 (treningi in tudi
tekme).

2. Naloge tujega trenerja
OU na je dal nalogo, da napišemo, kakšne bodo naloge tujega trenerja. Ključna vprašanja,
ki smo si jih postavili so bila:
Kaj bo delal?
Kje bo delal?
Za katere igralce ga bomo pripeljali?
Na podlagi diskusije smo sprejeli naslednji sklep:
Sklep št. 1: Delovne naloge tujega trenerja:
Naloge tujega trenerja:
- skrb za člansko reprezentanco (večina perspektivnih mladincev bo postalo članov – letnik
1998)
- dopoldansko delo - dela z vsemi kandidati. Najbolje bi bilo, da bi delal na enem mestu z
vsemi. Za dopoldansko delo bo moral biti fleksibilen. Dopoldan bi moral delati v dveh
terminih: od 7h do 9h in od 9.30 do 11.30.
- popoldanski treningi- vodi ožjo reprezentanco na eni ali dveh lokacijah vsaka dan
- 2x tedensko vodi skupne treninge Dolgi most, Medvode
- naredi načrt dela za člane (treningi, turnirji)
- po vsakem turnirju naredi analizo
- vodi evidenco
- v kolikor mu čas dopušča, lahko priskoči na pomoč v mlajših reprezentancah
- sodeluje s klubskimi trenerji v usklajevanju dela z reprezentanti
- v kolikor bi se izkazalo, da ima še kaj časa, lahko pomaga v kakšnem klubu
- čez vikende, ko ne bo imel treningov ali tekem, naj pomaga v klubih, ki si ga želijo in imajo
perspektivne igralce
- v primeru da pride sparing trener, pa ga je potrebno vključiti v delo z vsemi kandidati za
člansko reprezentanco, saj bi bil bolj sparing za naše najboljše. Hkrati pa bi lahko pomagal
pri mlajših selekcijah kot pomočnik selektorju.

3. Pritožba Šalehar
Pri prijavi za EGP Rim je prišlo do slabe komunikacije na relaciji BZS - gospod Šalehar.
Nikoli ni kontaktiral direktorja reprezentanc kot je pravilo in ustaljena praksa. Pritožba se je
predvsem nanašala na slabo obveščanje zveze za turnir v Rimu. Poleg tega pa je bilo kar
nekaj klicev g. Šaleharja različnim delavcem v BZS glede obveščanja in financiranja
dotičnega turnirja za Lio Šalehar. Na drugi strani pa g. Šalehar ni predložil načrta turnirjev
za letošnjo sezono, niti dekleti nista na seznamu mladinske ali članske reprezentance.

Na podlagi diskusije smo sprejeli naslednje sklepe:
Sklep št. 2: Zaradi želje, da se take stvari ne ponavljajo, smo sklenili napisati povzetek
Interne kategorizacije, ki se nanašajo na financiranje posameznikov, ki trenirajo v tujini Povzetek v prilogi 1.

Pripravil:
Rok Trampuž,
Vodja OVŠ

