
INTERNA KATEGORIZACIJA IGRALCEV 

V skladu s strategijo, ki si jo je postavila BZS in je bila sprejeta na seji UO BZS 23.8.2011, so 
igralci razvrščeni v tri skupine. 

 

STATUS A 

Člani: 
Pogoj: uvrstitev med najboljših 64 na svetovni jakostni lestvici in vsaj 4 uvrstitve letno 
v polfinale mednarodnih turnirjev za lestvico 
 
1. Nihče ne izpolnjuje pogojev 

2.  

 

Mladinci: 
Pogoj: uvrstitev med najboljših 16 na evropski mladinski jakostni lestvici in vsaj 4 
uvrstitve letno v polfinale mednarodnih turnirjev za lestvico in 1 finalna uvrstitev 

1. Nihče ne izpolnjuje pogojev 

2.  

 

STATUS B 

Člani: 
Pogoj: uvrstitev med 120 najboljših posameznikov ali 90 najboljših dvojic na svetovni 
jakostni lestvici in vsaj 5 uvrstitev letno med najboljših 16 na mednarodnih turnirjih za 
lestvico 
 
1. Iztok Utroša 
2. Maja Tvrdy 
3. Mitja Šemrov* 
4. Kaja Stanković* 
*bila mladinca s statusom A, zato imata sezono 2013/2014 status B pri članih 
 

Mladinci: 
Pogoj: uvrstitev med 30 najboljših na evropski mladinski jakostni lestvici in vsaj 4 
uvrstitve letno med 8 najboljših in 1 med 4 najboljše na mednarodnih turnirjih za 
lestvico 
1. *nihče ne izpolnjuje pogojev 
2.  
 
Igralci s statusom A in B imajo s strani zveze pokr ite stroške udeležbe na 
skupnih reprezentan čnih akcijah (turnirji, priprave), ki jih odobri OVŠ  BZS v 
svojem letnem programu dela.  Na turnirjih morajo t i igralci igrati najmanj dve 
disciplini, razen če izjemoma dovoli eno disciplino OVŠ BZS. Pogoji so  
udeležba na doma čih turnirjih, ekipnih prvenstvih, reprezentan čnih pripravah, 



redni treningi in podano poro čilo o opravljenih treningih do 5. v mesecu za 
pretekli mesec. 
 

 

 

 

 

STATUS C 

Člani: 
Pogoj: uvrstitev med 8 najboljših posameznikov (ali 4 med dvojicami) na članski 
lestvici BZS ali članskem DP 

 
1. Za vsako reprezentančno akcijo se bo kandidate povabilo oz. določilo posebej.  
2.  

 

 

Mladinci:  
Pogojo: uvrstitev med med 8 najboljših posameznikov (ali 4 med dvojicami) na 
mladinski lestvici BZS ali mladinskem DP (do 19 let) 
1. Seznam je podan s strani selektorja mladinske reprezentance, prav tako 

program dela. Za vsako reprezentančno akcijo se bo kandidate povabilo oz. 
določilo posebej. 

2.  
 
Igralci s statusom C imajo s strani zveze pokrit pr evoz in spremljevalca na 
turnirje dolo čene s strani selektorjev ali OVŠ BZS. Pogoji so ude ležba na 
doma čih turnirjih, ekipnih prvenstvih, reprezentan čnih pripravah, redni treningi 
in podano poro čilo o opravljenih treningih do 5. v mesecu za prete kli mesec.  


