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PROGRAM ČLANSKE PREPREZENTANCE 
 

 
Članska reprezentanca je sestavljena iz posameznikov, ki imajo svoje individualne načrte 
treningov in tekmovanj za prihajajočo sezono.  BZS se je odločila, da bo glavni cilj sezone  
Ekipno evropsko prvenstvo mešanih ekip, ki bo potekalo od 7. do 9. novembra 2014 v 
Sloveniji, in Evropske igre v Bakuju, kjer je cilj kvalificirati enega posameznika in eno 
posameznico. 
 
1. Kandidati za nastop so: 
 
 

moški  ženske 

- Iztok Utroša (BK Mladost) 
- Alen Roj (BK Kungota) 
- Luka Petrič (BK Branik) 
- Kek Jamnik ( BK Medvode) 
- Andraž Krapež (BK Bit) 
- Miha Ivanič (BK Medvode) 

- Kaja Stanković (BK Ljubljana) 
- Tina Kodrič (BK Kungota) 
- Nika Koncut (BK Mladost) 
- Katarina Beton (ŠRD Konex) 
- Ana Marija Šetina (BK Medvode) 
- Lia Šalehar (BK Kočevje) 

 
 
Kandidati morajo do 20.06.2014 potrditi pripravljenost za sodelovanje v tem projektu in 
poslati načrt dela za prihajajočo sezono (tekmovanja in datume lige). 
Poslati na elektronski naslov: 
 

Selektor Denis Pešehonov: grepes76@gmail.com in  
vodja OVŠ Rok Trampuž: rok.trampuz@gmail.com 
 
 
2. Načrt dela: 
 
Delo bo potekalo v dveh fazah: 

1. faza: Priprava na Ekipno evropsko prvenstvo mešanih ekip 
2. faza: udeležba na 3 – 4 turnirjih, ki jih bo določil selektor in bodo stroški v celoti kriti 

s strani BZS 
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30.7.-8.8.2014 Reprezentančne priprave – Mirna 2014 priporočljivo 

Konec avgusta 2014 Priprave na Svetovno prvenstvo - Lendava obvezno 

25. – 28. 09.2014 EGP Češka / Praga potnike 
določi 
selektor 

Začetek novembra 2014 Priprave pred EEP mešanih ekip obvezno 

7. – 9.11.2014 Evropsko ekipno prvenstvo mešanih ekip Ekipo določi 
selektor 

Junij 2014 Evropske igre Baku 2014 OKS 

 
Vse ostale turnirje bo določil selektor na podlagi podanih načrtov, rezultatov in dela.  
 
Kandidati morajo do 3. dne v mesecu poslati dnevnik treningov za pretekli mesec na 
zgoraj navedene elektronske naslove. 
 
Program bo selektor predstavil 14.5.2014 na Mirni vsem trenerjem (na DP do 13 in 17 let). 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravila: 
 
Denis Pešehonov 
Selektor članske reprezentance 
in 
Rok Trampuž, 
Vodja OVŠ 

 
 

 
 
 
 
 


