
 

NAČRT DELA MLADINSKE REPREZENTANCE ZA SEZONO 

2014/2015 

Kadetska reprezentanca je marca 2014 z Evropskim kadetskim prvenstvom 

zaključila večji projekt mladih reprezentanc. Z odličnim rezultatom so se mladi 

reprezentanti dokazali, da so močna generacija in da lahko ta ekipa s 

sistematičnim delom doseže še marsikateri odmeven rezultat. Del ekipe se z 

naslednjo sezono seli v kategorijo U19, del ekipe ostane še v kategoriji U17. Za 

večino je bilo tako to zadnje večje prvenstvo v tej kategoriji. Tako je naslednji 

večji cilj Mladinsko evropsko prvenstvo U19, ki bo na sporedu marca 2015 na 

Poljskem. Seveda bo dobršen del reprezentance lahko nastopil tudi še na 

Evropskem mladinskem prvenstvu leta 2017. To je tudi tekmovanje, ki je 

trenutno za zelo mlado reprezentanco U19 tudi bolj perspektiven dolgoročen 

cilj. Vsako leto se bo sproti predstavil plan dela za prihajajočo sezono, saj je 

marsikaj odvisno od samih finančnih sredstev ter od števila in pripravljenosti 

mladih reprezentantov. Spodaj predstavljam širši izbor reprezentantov in 

program tekmovanj za sezono 2014/2015. Program dela reprezentance za 

poletje 2014 je znan, razpisi pa so objavljeni na spletni strani Badmintonske 

zveze Slovenije. O vseh nadaljnjih pripravah in reprezentančnih akcijah pa bodo 

reprezentanti seznanjeni dovolj zgodaj tekom sezone. Seveda se bodo priprave 

načeloma odvijale v času vseh počitnic tekom šolskega leta, glede na koledar 

tekmovanj doma in v tujini pa bodo določene še dodatne krajše akcije. 

1. Širši izbor kandidatov 

  fantje dekleta 

1 Andraž Krapež (BK Bit) Ema Cizelj (BK Mirna) 

2 Miha Ivanič (BK Medvode) Nastja Stovanje (BK Mirna) 

3 Žan Laznik (BK Mirna) Cecilija Barut (BK Bit) 

4 Martin Cerkovnik (BK Medvode) Katarina Beton (ŠRC Konex) 

5 Urban Herman (BK Mirna) Lia Šalehar (BK Kočevje) 

6 Sebastijan Miklič (BK Mirna) Nika Arih (BK Mirna) 

7 Rok Jerčinovič (ŠRC Konex) Iza Šalehar (BK Kočevje) 

8 Miha Ivančič (BK Medvode) Petra Polanc (BK Medvode) 

9 Domen Laznik (BK Mirna)   



 
 

 

2. Koledar mednarodnih tekmovanj 2014/2015 

  datum kraj Številčnost  

1 15.-17.8.2014 
Bulgaria Junior 
International 

2 kombija 

2 18.-21.8.2014 Bulgarian Open  2 kombija 

3 21.-24.8.2014 Slovak open (članski) 
2 kombija (skupaj s 
člani) 

4 19.-21.9.2014 
Belgian Junior 
(opcijsko) Letalo 

5 25.-28.9.2014 Swiss Junior 1 kombi 

6 3.-5.10.2014 Croatia Junior Klubska režija 

7 17.-19.10.2014 Slovenia Junior Klubska režija 

8 
30.10.-
2.11.2014 

Hungarian 
International 
(članski) 

2 kombija (skupaj s 
člani) 

9 7.-9.11.2014 Slovak Junior 

2 kombija, od tega 
en direktno naprej 
na Češko  

10 13.-16.11.2014 Czeh Junior 1 kombi 

11 15.-18.1.2015 
Poland Junior 
(opcijsko) Letalo ali 1 kombi 

12 12.-15.2.2015 Hungarian Junior 2 kombija 

13 13.-15.3.2015 Italian Junior 2 kombija 

14 26.3.-4.4.2015 MEP Poland 
1 kombi (3+3+2 
trenerja) 



 

15 9.-12.4.2015 
Croatian 
International 

2 kombija (skupaj s 
člani) 

16 7.-10.5.2015 
Slovenia 
International Klubska režija 

 

Koledar je sestavljen glede na razpoložljiva finančna sredstva. Glede na ta 

sredstva koledar vseeno ostaja malo fleksibilen. Ravno tako so eni turnirji 

označeni kot opcijsko, saj se bo o nastopu odločalo sproti, glede na več 

dejavnikov. Poleg teh mednarodnih turnirjev, pa se morajo člani reprezentance 

redno udeleževati tudi domačih tekmovanj. 

Klubi bodo o vseh pomembnih dogodkih glede te reprezentance obveščeni 

preko elektronske pošte. Le ta bo naslovljena na trenerje kluba. Trenerji pa 

bodo naprej obveščali svoje igralce. Ravno tako bo dopis za turnir na spletni 

strani BZS-ja. 

 

3. Kriteriji 

Seznam kandidatov v tem trenutku je napisan glede na stanje po Mladinskem 

državnem prvenstvu. Za prve turnirje v novi sezoni, imajo prednost tisti 

reprezentanti, ki so bolje odigrali Državno prvenstvo U19, torej se bo za prve 

turnirje delal izbor glede na rezultate iz DP U19, seveda v primeru, da bodo 

omenjeni igralci sodelovali na razpisanih reprezentančnih akcijah poleti.  V 

nadaljevanju sezone, pa se bodo potniki na mednarodne turnirje določali 

sproti, glede na rezultate iz turnirjev oziroma glede na prikazano trenutno 

formo. 

 

4. Cilji 



 
Glavni cilj naslednje sezone ja Mladinsko evropsko prvenstvo. Ker je ekipa 

mlada, pa je za velik del ekipe dolgoročni cilj Mladinsko evropsko prvenstvo 

2017. Osnovni cilj vsakega prvenstva je, da se na tekmovanju nastopi z 

najmočnejšo ekipo v danem trenutku. Potrebno je tvoriti ekipo, katere igralci 

lahko posežejo po vrhunskem rezultatu tako na individualni delu tekmovanja 

kot na ekipnem delu. Ker je ekipni del sestavljen iz dveh tekem posamezno in iz 

treh tekem dvojic, je pomembno, da so v ekipi igralci za igre posamezno kot 

tudi najmočnejši pari za igre dvojic. Ekipa mora biti uigrana tako, da je glede na 

žreb in možnosti ekipe po doseganju rezultata, moč sestaviti različne 

kombinacije. To se lahko doseže le z velikim številom skupnih ur treninga, torej 

z udeležbo vseh reprezentantov na razpisanih pripravah. Vsekakor pa velja 

omeniti dejstvo, da je Evropsko prvenstvo veliko tekmovanje in biti del ekipe 

mora biti v čast vsakemu posamezniku. Naloga reprezentanta je, da naredi vse 

kar je v njegovi moči, da je na prvenstvu maksimalno pripravljen. Na tako 

velikem tekmovanju je v prvi vrsti pomemben rezultat in glede na to, se v 

danem trenutku postavlja ekipa za dvoboje. Pri tem nekateri člani ekipe dobijo 

več priložnosti, drugi manj. S potrditvijo svojega nastopa na prvenstvu, se vsak 

reprezentant zaveže k predanosti ekipi ne glede na to, koliko tekem bo kasneje 

na prvenstvu odigral. 

 

Pripravila: 

Maja Kersnik 

 

 

 

 


