Medvode, 22. 4. 2021
ZAPISNIK
16. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v četrtek
22. 4. 2021, od 19.00 ure do 21.30 ure.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

Tadej Šeme, Janez Kovač, Rok Trampuž, Miha Horvat, Maja Pohar Perme,
Jožef Kuprivec in Gašper Krivec
/
Matevž Šrekl (sekretar), Maja Kersnik

Predlagan dnevni red:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčnih sej (T. Šeme)

2.

Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO (vsi)

3.

Corona virus – tekmovanja, problematika, predlagane rešitve, spremembe (T. Šeme)

4.

Predlog osnutka koledarja za nadaljevanje sezone 2021 (J. Kovač)

5.

Mednarodno prvenstvo Slovenije 2021 (M. Šrekl)

6.

Evropsko mladinsko prvenstvo do 17 let (M. Šrekl)

7.

Razno

Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi:
1.
Pregled realizacije sklepov predhodne seje (T. Šeme)
T. Šeme je predstavil dogajanje od pretekle seje. Sklepi pretekle seje so bili uspešni izvršeni in
realizirani. Realizirano in izvedeno je bilo državno člansko prvenstvo, ravno tako je bilo
organizirano državno mladinsko prvenstvo do 19 let, državno prvenstvo do 17 let je bilo
prestavljeno na mesec maj ko naj bi bilo dovoljena izvedba vseh tekmovanj.
Sklep št. 1:
UO je potrdil zapisnik 15. seje UO in korespondenčnih sej.
2. Finančno poslovanje Zveze, pregled poročil o delu članov UO (vsi člani UO)
Finančno stanje je sicer še pozitivno, do konca aprila se pričakujejo prva sredstva od Fundacije
in v maju rezultati od MIZŠ. BZS je v letošnjem letu napredovala v drugi razred športov, poleg
tega pa se lahko še pohvalimo z rekordnim številom kategoriziranih športnikov (5 mednarodni
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razred in 7 perspektivni razred).
3. Corona virus – tekmovanja, problematika, predlagane rešitve, spremembe (T. Šeme)
Na začetku je M. Kersnik predstavila kako poteka delo z reprezentanco. M. Kersnik je pred
dobrim letom prevzela reprezentanco in tako si je že ustvarila neko sliko in je v delu z
reprezentanco naredil kar nekaj korakov naprej. Maja je razdelila člansko reprezentanco na A
skupino (Miha Ivanič, Miha Ivančič, Petra Polanc, Gašper Krivec) in B skupino, ki se v glavnem
ločujeta po financiranju turnirjev in možnosti uvrstitve na svetovno prvenstvo. Problem
predstavlja to, da je Maja Kersnik sama in trenutno nima menjave in morebitnega nadomeščanja
ob njeni odsotnosti. Člani bodo do naslednje seje razmislili o možnosti dodatnega trenerja ali
sparing partnerja.
Glede na trenutno sproščanje ukrepov bomo z majem lahko izvedli državna mladinska
prvenstva za leto 2020. J. Kovač je predstavil zadnje spremembe koledarja, ki se je ves čas
prilagajal omejitvam in odlokom, ki so dovoljevali treninge in tekmovanja. T. Šeme je kot
koordinator ligaškega tekmovanja pripravil predlog razpisa za ligaško tekmovanje.
Sklep št. 2:
UO je naložil strokovnemu svetu, da pripravi konkretne predloge o možnih kandidatih za
selektorja mladinske reprezentance.
Sklep št. 3:
UO je potrdil razpis za ligaško tekmovanje in sprejel predlagan koledar do poletja.
4. Predlog osnutka koledarja za sezono 2021 (J. Kovač)
Pri točki 3. je bil sprejet koledar tekmovanj do poletja, po planu se bi v septembru odigral 2.
krogi tekmovanj in nato novembra in decembra državna prvenstva.
5. Mednarodno prvenstvo Slovenije
Dva dni nazaj so bile zaključene prijave za Mednarodno prvenstvo Slovenije, ki so bile rekordne.
Tekmovanje bo organizirano v Mariboru od 19.-22.5.2021 in bo organizirano v obliki mehurčka
in po predpisih NIJZ. V naslednjih tednih bodo potekale intenzivne priprave, iskanje linijskih
sodnikov in še dodatne pomoči.
6. Evropsko mladinsko prvenstvo do 17 let
M. Šrekl je predstavil kako potekajo priprave na organizacijo Evropskega mladinskega
prvenstva do 17 let, ki bo potekalo v terminu od 3. -12. 9. 2021. Turnir je bil že potrjen na
Strokovnem svetu RS in čaka na potrditev Vlade RS. Turnir bo ravno tako organiziran v obliki
mehurčka.
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7. Razno
7.1. Panožne športne šole
T. Šeme je predlagal, da se zaenkrat potrdi financiranje PŠŠ in se štejejo turnirji od 1.1. do
1.7.2021. Zneski ostajajo takšni kot v letu 2020.
Sklep št. 4:
UO je potrdil financiranje PŠŠ do junija in do v prvi cikel štejejo vsi do takrat odigrani turnirji.
7.2. Pogodba o sodelovanju z Yonexom
BZS je podpisala pogodbo o dvoletnem sodelovanju z znamko Yonexom, ki bo pokrivala
mednarodna tekmovanja v Sloveniji.

Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS

mag. Tadej Šeme,
predsednik BZS

