
NAČRT DELA MLADINSKE REPREZENTANCE ZA LETO 2021  

V letu 2021 bodo mladinsko reprezentanco sestavljali igralci letnika 2003 in 

mlajši. Ob odpovedi mladinskega SP bo glavni cilj čim višja uvrstitev naših 

igralcev na končin svetovni in evropski mladinski jakostni lestvici. Kljub temu, 

da se v zadnjem času veliko tekmovanj odpoveduje, bomo poizkušali z udeležbo 

naših igralcev na čim več turnirjih. Prvi pogoj za nastop na posameznih 

tekmovanjih je angažiranost igralcev in njihov odnos za delo na treningih in 

pristop na tekmovanjih. Drugi pogoj pa so rezultati sami. Pomembno je, da se 

igralci čim več udeležujejo skupnih treningov in ostalih reprezentančnih akcij, 

katere so jim namenjene. Glede na to, da igralci trenirajo po klubih, je ravno 

tako pomembno, da se udeležujejo domačih tekmovanj v mladinskih in članskih 

kategorijah. Drugo leto pa mladince čaka Mladinsko evropsko prvenstvo. Glede 

na to, da je večina kandidatov za reprezentanco mlajša od 2003, bo ta sezona 

služila kot dobra priprava za utrjevanje ekipe, ki bo drugo leto dobila priložnost 

za nastop na MEP.  

 

 

1. Širši izbor kandidatov 

  fantje dekleta 

1 Nik Zupančič (2003, BK Mirna) Zoja Novak (2003, BK Bit) 

2 Jan Babnik (2003, BK Bit) Anja Jordan (2004, BK Ljubljana) 

3 Jaka Perič Marovt (2004, BK Medvode) Špela Alič (2004, BK Olimpija) 

4 Kevin Lenarčič (2004, BK Medvode) Lina Pipan (2004, BK Medvode) 

5 Anel Hac Györköš (2004, BK Lendava) Kim Matovič (2004, BK Konex) 

6 Jan Krumpak (2004, BK Bit) Nika Bedič (2005, BK Lendava) 

7 Mark Koroša (2005, BK Kungota) Anja Blazina (2006, BK Ljubljana) 

8 Žiga Podgoršek (2005, BK Medvode) 
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V zgornji tabeli je trenutni izbor kandidatov, ki pa se lahko vedno spremeni. Določene se lahko 

umakni iz seznama in/ali doda take, ki bodo s svojim delom in rezultati opozorili nase.  

 

 

 



2. Koledar mednarodnih tekmovanj 2021 in ostalih reprezentančnih akcij 

datum turnir transport 

25.-31.7.2021 Skupne poletne priprave  

17.-19.9.2021 Tem Slovenia junior U19 klub 

8.-10.10.2021 Croatia Junior kombi 

26.-30.10.2021 
Skupne reprezentančne priprave 
(Radenci)  

3.-6.11.2021 Hungarian International (članski) kombi 

19.-21.11.2021 Czech junior kombi 

26.-28.11.2021 Slovak Junior  kombi 

3.-5.12.2021 Portuguese junior - opcijsko letalo 

9.-12.12.2021 Yonex Estonian junior - opcijsko letalo 

26.-30.12.2021 
Skupne reprezentančne priprave 
(center Draš)  

*Turnirja obarvana rdeče bosta prišla v poštev le, če selektor in BZS odločita o smiselnosti nastopa na tovrstnem 

tekmovanju.  

Koledar je sestavljen okvirno. Trenutna nepredvidljiva situacija vezana na 

epidemijo je botrovala že precejšnji odpovedi turnirjev. Zagotovo bo tudi v 

bodoče prihajalo do sprememb v koledarju mednarodnih tekmovanj. Trenutna 

tekmovanja so napisana vezano na trenutno razpisane turnirje v koledarju 

Badminton Europe. Poleg omenjenih mednarodnih turnirjev pa se morajo člani 

reprezentance redno udeleževati tudi domačih tekmovanj in reprezentančnih 

akcij.  

Klubi bodo tudi o vseh ostalih pomembnih dogodkih/akcijah glede te 

reprezentance obveščeni preko elektronske pošte. Le ta bo naslovljena na 

trenerje kluba. Trenerji pa bodo naprej obveščali svoje igralce.  

 

3. Kriteriji 

Kriteriji za ekipo, ki bo izbrana za posamično mednarodno tekmovanje in/ali 

veliko tekmovanje:  

- Rezultati posameznika in/ali para na mednarodnih tekmovanjih 

- Udeležba na skupnih treningih in pripravah ter odnos do dela na 

reprezentančnih projektih  

- Rezultati posameznika in/ali para na domačih tekmovanjih 

- Starost igralca/igralke 



 

4. Cilji 

Osnovni cilj je izoblikovati ekipo, ki bo konkurenčna na mednarodnih 

mladinskih tekmovanjih. Konkurenčnost ekipe se bo pokazala v kolikor se bodo 

tekmovalci na mednarodnih mladinskih tekmovanjih uspeli uvrščati med osem 

najboljših, torej uvrstitve v četrtfinale, polfinale in finale. S tem bodo igralci 

postopno izpolnjevali cilj vezan na ranking igralcev na svetovni in evropski 

mladinski jakostni rang lestvici. Na svetovni lestvici je cilj uvrstitev posameznika 

in/ali dvojice med 100, na evropski lestvici pa med  32 do konca decembra 

2021.  

Pripravila: 

Maja Kersnik in Denis Pešehonov 


