Medvode, 14.10.2016

ZAPISNIK
8. Sestanka Odbora za vrhunski šport Badmintonske zveze Slovenije, ki je potekal v
sredo, dne 12.10.2016 ob 19.30 v Ljubljani / Konex center.
Prisotni: Dušan Skerbiš ml., Maja Kersnik, Denis Pešehonov, Gašper Batis, in Rok
Trampuž
Upravičeno odsotni:Mišo Mattias, Maja Pohar Perme,Miha Horvat
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Članska reprezentanca
2. Mladinska reprezentanca
3. Kadetska reprezentanca
4. Razvojni projekti – NFC
6. Meritve dr. Mitja Bračič
5. Razno

Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Članska reprezentanca
Denis Pešehonov je podal kratko poročilo, ki se je nanašalo predvsem na pripravo ekipe
za EP mešanih ekip. Izpostavil je, da je prihaja do menjave generacije, kjer sta nastop
odpovedala najbolj izkušena igralca (Utroša, Petrič), hkrati pa ima zelo slab vpogled v
pripravljenost ostalih kandidatov. Delno je razlog, da v septembru ni bilo izvedenih
načrtovanih priprav, zaradi veteranskega EP. Poleg tega pa sta se načrtovanega turnirja
na Češkem udeležila samo Alen Roj in Ana Marija Šetina. Ostali kandidati so nastop
odpovedali ali pa so se niso uvrstili v žreb.
Na podlagi diskusije smo sprejeli naslednje sklepe:
Sklep št. 1: Prihod na EP mešanih ekip v sredo, 8.11.2016 v popoldanskem času.
Sklep št. 2: Mladinci, ki bodo v letu 2017 odigrali EP, bodo odigrali dva članska turnirja.
Predlog turnirjev EGP Estonija in EGP Avstrija ali EGP Portugalska.

2. Mladinska reprezentanca
Maja Kersnik je podala poročilo o mladinski reprezentanci, ki dela izvršuje svoj načrt dela
do EP 2017. Mladinsko reprezentanco čaka v novembru 2016 svetovno prvenstvo, zato
bodo zadnje treninge pred prvenstvom opravili na skupnih treningih v 25.10.2016 in
27.10.2016
Poleg tega pa smo nekaj časa namenili tudi menjavi generacij v mladinski reprezentanci,
kjer se uspešna in močna generacija letnik 1998 z novim letom poslavlja od mladinske
konkurence. Naslednja generacija, ki pa bo nastopala na mladinskem EP pa je generacija
2001 in mlajši. Vmes pa je generacija 1999 in 2000, za katere je potrebno tudi poskrbeti.
Na podlagi diskusije smo sprejeli naslednji sklep:
Sklep št. 3: Maja Kersnik naredi načrt dela za leto 2017 za mladince letnika 1999 in
mlajši.

3. Kadetska reprezentanca
4. Razvojni projekti – NFC
Obe točki smo obravnavali skupaj, saj se delo kadetske reprezentance veže na nastop na
National future cup – NFC, ki ga od 30.3.3017 do 2.4.2017 gosti Slovenija, Podčetrtek.
Strinjali smo se, da moramo projekt skupnih treningov in razvojnih vikend treningov
nadaljevati.
Na podlagi diskusije smo sprejeli naslednje sklepe:
Sklep št. 4: Skupne vikend treninge v novembru 2016 vodi Denis Pešehonov. Za ostale
vikend treninge določimo vodje naknadno.
Sklep št. 5: Projekt NFC prevzameta Rok Trampuž in Denis Pešehonov, ki naredita načrt
dela.

6. Meritve dr. Mitja Bračič
Dušan Skerbiš je poročal, da imamo pri Bračiču rezervirana sredstva, ki jih moramo
porabiti. Največ razprave je bilo namenjene najbolj smotrni porabi le teh.
Na podlagi diskusije smo sprejeli naslednji sklep:
Sklep št. 6: Sredstva se namenijo posameznikom , ki skupaj s klubskim trenerjem pri
Bračiču opravijo meritve in naredijo načrt dela, ki ga izvaja v klubu.

7. Razno
Pod točko razno smo diskutirali o možnosti mladinskih tekmovanj v dveh kakovostnih
nivojih. Kjer bi boljši po lestvici igrali v enem kakovostnem razredu, ostali pa v drugem
kakovostnem razredu. Vsi smo se strinjali, da bi s tem povečali število otrok, ki gre na
tekmovanje, saj bi tudi tisti slabši imeli možnost tekmovati proti isto slabim. Hkrati pa bi za
boljše tekmovalce dvignili nivo turnirjev, saj sedaj odigrajo veliko tekem, večina le teh pa je
proti manj kakovostnim igralcem.
Strinjali smo se, da je ideja dobra vendar bi jo bilo potrebno konkretizirati s predlogom, ki
bo vseboval sistem tekmovanja, izračun, koliko tekem ter naredil način po katerem bomo
delili igralce v dve kakovostni skupini.

Pripravil:
Rok Trampuž,
Vodja OVŠ

