
 

 

Datum: 10.5.2016 

Zadeva: Načrt dela mladih reprezentanc za sezono 2016/2017 

Mlade reprezentance imajo v sezoni 2016/2017 v načrtu dve večji tekmovanji: 

- Mladinsko SP v Španiji (ekipno in posamično) – november 2016 

- Mladinsko EP (generacija 1998) – april 2017 

S spremembo mednarodne sezone za mlade kategorije (op. letnik 1998 igra v mladinski 

konkurenci le še do 31.12.2016) se tako načrt časovno deli na 2 obdobji: 

- od 1.7.2016 do 31.12.2016 

- od 1.1.2017 do nastopa na MEP 

Program za mladinsko in kadetsko reprezentanco bo združen (najboljši kadeti bodo 

priključeni mladinski reprezentanci). 

KANDIDATI: 

- za vsak projekt posebej bodo kandidati povabljeni s strani v.d. selektorja mladinske in 

kadetske reprezentance Maje Kersnik 

KRITERIJI: 

- nastop v reprezentanci imajo zagotovljen mladinci, ki v času selektorjevega izbora 

rangirajo na svetovni mladinski jakostni lestvici med 50 najboljših (v paru morata biti 

oba igralca med 50) 

- selektor bo izbiral kandidate na osnovi kriterijev: rezultati v tujini (mednarodna 

konkurenčnost), prizadevnost na skupnih treningih in pripravah (odnos), starost 

kandidata (perspektivnost), ustrezna fizična pripravljenost, …   

CILJI: 

- uvrstitev 6-8 mladincev med 32 oz. 64 na mladinski SRL na dan 15.12.2016 (presečni 

datum za pridobitev statusov perspektivnega razreda pri OKS). 

- 1 uvrstitev med 16 na SP do 19 let 2016 

- 1 uvrstitev med 8 na EP do 19 let 2017 

PRIPRAVE: 



 
- Priprave med poletjem bodo potekale v klubih oz. po dogovoru v medklubskem 

sodelovanju in v okviru skupnih treningov. Načrtuje se tudi priprave na Danskem za 

14 dni (v kombinaciji s turnirjema v Bolgariji). Najboljši mladinci imajo namreč 

možnost pridobitve štipendij BE za treninge v tujini. 

TURNIRJI za Svetovno mladinsko jakostno lestvico: 

1. obdobje 

Naziv turnirja Datum Število igralcev 

Bolgarija članski in mladinski 12.-18.8.2016 8 

Romunija mladinski 26.-28.8.2016 8 + 6-8 mlajših 

Slovaška članski 1.-4.9.2016 8 

Belgian Junior 23.-25.9.2016 8 

Valamar Junior Open 
Dubrovnik  

7.-9.10.2016 v klubski režiji 

Slovenia Junior  21.-23.10.2016 v klubski režiji 

Czech Junior 17.-20.11.2016 6-8  
Generacija 1999 + po potrebi 
1998 

Slovak Junior 25.-27.11.2016 6-8  
Generacija 1999 + po potrebi 
1998 

2. obdobje 

Naziv turnirja Datum Število igralcev 

Hungarian Junior 19.-12.2.2017 6-8 Generacija 1999 in mlajši 

Austrian Challenge Februar 2017 Izbrana ekipa MEP 6-8 
igralcev 

Italian Junior ? 6-8 Generacija 1999 in mlajši 

MEP 7.-16.4.2016 Izbrana ekipa MEP  6-8 
igralcev 

Slovenia International 2017 Maj 2017 V klubski režiji 

   

+ dva dodatna turnirja pred 
MEP  

? Odvisno od kakovosti in 
individualnih planov igralcev 

   

 

 

 



 
OSTALE OBVEZNOSTI KANDIDATOV ZA REPREZENTANCE: 

- udeležba na skupnih akcijah (priprave, testiranja) 

- udeležba na A in B  turnirjih in turnirjih do 19 let ter članskem DP in DP do 19 let  

 

Pripravila: Dušan Skerbiš in  Maja Kersnik 

 

Potrjeno na seji OVŠ 14.5.2016 in korespondenčno UO BZS. 

 

 

 

 

 

 

 


