Medvode, 30.11.2016
NAČRT DELA MLADINSKE REPREZENTANCE ZA LETO 2017
Generacija 1998 bo s koncem leta 2016 zaključila (razen MEP-Francija 2017) z natopi v
mladinski kategoriji. Delo med mladinci tako nadaljujemo z igralci letnika 1999 in 2000. Večina
ekipe ima manj izkušenj na tovrstnih mednarodnih tekmovanjih kot njihovi predhodniki, zato
so tudi cilji postavljeni bolj previdno. Prvi cilj za te igralce je, da nastopijo na spodaj določenih
turnirjih, na katerih se poizkušajo čim bolj uveljaviti in postopno priti do napredka v sami igri,
priti v stik z njihovimi sovrstniki v tujini ter seveda s tem povezanimi čim višjimi rezultati. V
primeru konkurenčnosti igralcev in finančnih zmogljivosti, je opcija kot cilj tudi nastop na
mladinskem svetovnem prvenstvu oktobra 2017. Spodaj predstavljam širši izbor
reprezentantov in program tekmovanj v letu 2017. Za vsako tekmovanje in ostale
reprezentančne akcije bodo reprezentanti seznanjeni dovolj zgodaj, najmanj mesec in pol pred
dogodkom.
1. Širši izbor kandidatov

1
2
3
4
5
6
7

fantje
Ian Spiller (BK Olimpija)
Gašper Krivec (BK Mirna)
Domen Laznik (BK Mirna)
Grega Šuštar (BK Medvode)
Klemen Lesničar (BK Branik)
Domen Lonzarč (BK Branik)
Tej Kolar (BK Medvode)

dekleta
Petra Polanc (BK Medvode)
Lia Šalehar (BK Kočevje)
Taja Cerkovnik (BK Medvode)
Katja Turinek (BK Medvode)
Anja Koman (BK Branik)????

2. Koledar mednarodnih tekmovanj 2017
datum

kraj
Madžarska Junior
1
9.-12.2.2017
International
2 31.3-2.4.2017
Italija junior International

1 kombi, po potrebi še 1 avto

3 5.-7.5.2017
4 11.-14.5.2017
5 Avgust 2017

1 kombi ali klubska režija
Klubska režija
1 kombi

Hrvaška Junior international
Slovenija International članski
Romunija junior international
Belgija ali Švica junior
6 September 2017 international (opcijsko)
7 Oktober 2017
Slovenija junior International

Številčnost

1 kombi

1 kombi
Klubska režija

8 Oktober 2017
9 November 2017
10 November 2017

Mladinsko svetovno
prvenstvo (opcijsko)
Češka junior international

Letalo
1 kombi, po potrebi še en avto

Slovak Junior

1 kombi, po potrebi še en avto

Koledar je sestavljen okvirno. Ostaja fleksibilen, glede na prikazano igro igralcev in
razpoložljiva finančna sredstva. 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 videno predvsem na domačih
tekmovanjih. V tujini sem jih videla malo, zato tudi bolj rezervirana pričakovanja in cilji. V
nadaljevanju, torej z začetkom mednarodnih tekmovanj, se bo lažje določila kvaliteta vsakega
posameznika, tako da se bodo potniki na mednarodne turnirje določali sproti, glede na
rezultate iz turnirjev oziroma glede na prikazano trenutno formo.
4. Cilji
S to ekipo je trenutno težko postavljati konkretne cilje. Osnovni cilj je torej izoblikovati
mednarodno konkurenčno ekipo, katere posamezniki bodo v vseh petih disciplinah lahko
posegali po vrhunskih uvrstitvah (četrtfinale, polfinale, finale). Edini konkreten cilj je tako
uvrstitev čim več igralcev med 64 (dvojice 32) na svetovni jakostni rang lestvici do začetka
decembra 2017. Glede na majhno količino igralcev v Sloveniji, sama zagovarjam čim več
skupnih akcij tako mladinske kot kadetske reprezentance. To je potrebno doseči z udeležbo
vseh reprezentantov na razpisanih pripravah. Naloga vsakega reprezentanta je, da naredi vse
kar je v njegovi moči, da je na tekmovanju maksimalno pripravljen. V primeru ekipnega
tekmovanja 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 ekipnem tekmovanju, se vsak reprezentant zaveže k predanosti ekipi ne
glede na to, koliko tekem bo kasneje na prvenstvu odigral.
Pripravila:
Maja Kersnik

