
 
 

Medvode, 2.11.2017 

Zadeva: 

NAČRT DELA MLADINSKE REPREZENTANCE DO MEP TALIN 2018  

V letu 2017 smo na mladinskem nivoju nadaljevali delo z igralci generacije 1999 in 2000. 

Rezultatski cilji so bili za to leto postavljeni zelo previdno, saj je ta generacija veljala za manj 

izkušeno glede mednarodnih tekmovanj. Vendar pa so ti igralci dokazali, da imajo potencial in 

se na mednarodnih mladinskih turnirjih lahko uvrščajo na mesta, ki prinašajo medalje. V letu 

2017 so ti igralci nabrali lepo število uvrstitev v polfinale in finale. Tako so ti igralci naredili 

nekaj kilometrine v tujini in si s tem pridobili izkušnje na mednarodnih tekmovanjih. Bolj se je 

tudi izkristalizirala slika glede konkurenčnosti  dvojic in mešanih dvojic na tovrstnih turnirjih. 

Ker se približuje konec koledarskega leta in s tem ponovno izpad določenih igralcev iz 

mladinske konkurence, bodo generacijo 1999 zamenjali igralci rojeni leta 2000, priključili pa 

se jim bodo igralci letnik 2001 in 2002. V letu 2018 bo za ekipo glavni cilj Mladinsko evropsko 

prvenstvo (MEP) septembra 2018 v Estoniji, htrati pa vsi turnirji štejejo za svetovno mladinsko 

jakostno lestvico, ki je kriterij za uvrstitev na Olimpijske igre mladih oktobra 2018 v Argentini. 

Spodaj predstavljam širši izbor reprezentantov,  program tekmovanj v letu 2018, kriterije za 

izbor kandidatov na določeno tekmovanje in cilje. Za vsako tekmovanje in ostale 

reprezentančne akcije bodo reprezentanti seznanjeni dovolj zgodaj, najmanj mesec pred 

dogodkom.  

1. Širši izbor kandidatov 

  Fantje Dekleta 

1 Ian Spiller (BK Olimpija) Petra Polanc (BK Medvode) 

2 Miha Masten (BK Branik) Nike Brajkovič (BK Bit) 

3 Klemen Lesničar (BK Branik) Maruša Vračar (BK Olimpija) 

4 Domen Lonzarč (BK Branik Taja Pipan (BK Medvode) 

5 Blaž Smrkolj (BK Bit)  
6 Tej Kolar (BK Medvode)  
7 Jaka Ivančič (BK Medvode)  

 

 

 

 

 



 
 

2. Koledar mednarodnih tekmovanj 2018 

  Datum Naziv tekmovanja Št. udeležencev 

1. 18.-21.1.2018 Polish Junior 1 kombi 

2. 8.-11.2.2018 Hungarian junior 

1 kombi, po 

potrebi še 1 avto 

3. 23.-25.2.2018 Italian junior  1 kombi 

4. 15.-17.3.2018 Israel Junior  opcijsko 

5. 30.3.-1.4.2018 Hellas junior opcijsko 

6. 13.-15.4.2018 Cyprus  junior opcijsko 

7. 26.-29.4.2018 Croatia  junior  1 kombi 

8. 10.-13.5.2018 

Slovenia 

international 

(članski) 

Opcijsko- klubska 

režija 

9. 9.-12.8.2018 Bulgarian junior 1 kombi 

10. 7.-16.9.2018 

Mladinsko 

evropsko 

prvenstvo  Letalo 

 

Koledar je sestavljen okvirno. Ostaja fleksibilen glede na prikazano igro igralcev in 

razpoložljiva finančna sredstva, vendar pa smo se v preteklosti držali plana in se udeležili 

praktično vseh načrtovanih tekmovanj. Ponovno je nekaj turnirjev označeni kot opcijsko, saj se 

bo o nastopu odločalo sproti glede na več dejavnikov. Lahko se bomo udeležili vseh treh ali pa 

nobenega od njih. 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 objavljen na spletni strani BZS-ja. 

 

 



 
 

3. Kriteriji 

Seznam kandidatov je v tem trenutku napisan glede na videne predstave igralcev na domačih 

in tudi tujih tekmovanjih. Igralce generacije 2000 sem imela možnost v letošnjem letu kar dosti 

spremljati na tekmovanjih v tujini, igralce letnik 2001 in 2002 pa predvsem na domačih 

tekmovanjih, izjema sta Tem Junior in Zagreb youth U17. Glede na to, da generacija 2001 in 

2002 ni nastopala na mednarodnih junior tekmovanjih, težko primerjam rezultate iz tujine. Po 

videnem na domačih tekmovanjih, pa ne zaostajajo za generacijo 2000. Ker pa bo potrebno za 

prvo tekmovanje v novem letu (Polish junior) oddat prijave že v mesecu decembru, bodo za 

izbor na tem tekmovanju ključna dva domača tekmovanja. Prvo tekmovanje je A turnir (11.,12. 

november 2017, Bit Ljubljana), drugo pa 2. turnir do 19 let (16. december 2017, Branik 

Maribor)...ključna bo igra na teh dveh domačih tekmovanjih. Ker pa nas čaka do novega leta 

še nekaj mednarodnih tekmovanj, bo za prvo tekmovanje dobil prednost tisti igralec, ki se bo 

na Češka junior ali Estonija junior uvrstil vsaj v polfinale. Enako si lahko prednost pribori 

igralec, ki bo izstopal na Kadetskem evropskem prvenstvu (op. pogovor s spremljevalcem, 

poznavanje igralcev, tako da že rezultat dosti pove). Za tekmovanja v februarju bodo kriteriji 

še vedno temeljili na zgoraj naštetih kriterijih, upoštevalo pa se bo tudi tekmovanje na Poljskem. 

Za nadaljnje tekme bodo imeli prednost rezultati in igra na mednarodnih tekmovanjih, 

spremljala pa se bo tudi igra na domačih tekmovanjih, katerih pa, kot je že zgoraj omenjeno, se 

morajo kandidati redno udeleževati. 

 

4. Cilji 

Osnovni cilj je torej dokončno izoblikovati mednarodno konkurenčno ekipo, katere 

posamezniki bodo v vseh petih disciplinah lahko posegali po vrhunskih uvrstitvah (polfinale, 

finale) na turnirjih za svetovno mladinsko jakostno lestvico. Do poletja je potrebno izoblikovati 

ekipo in rezerve za nastop na Mladinskem evropskem prvenstvu. Določiti je potrebno glavne 

nosilce v ekipi glede na discipline. Glede na trenutno prikazano pa je glavni cilj seveda 

konkurenčen nastop na MEP, natančneje 2 četrtfinalni uvrstitvi. sekundarni cilj je še uvrstitev 

čim več igralcev med 64 (dvojice 32) na svetovni jakostni rang lestvici do začetka decembra 

2018. Glede na konkretno zastavljene cilje in dejstvo, da bo ekipa za MEP izbrana že pred 

poletjem, bo potrebno predvsem resno delo v času poletnih počitnic. MEP bo na sporedu takoj 

v mesecu septembru, tako da tokrat poletnega počitka za izbrane reprezentante ne bo prav dosti. 

Po izboru ekipe se bo naredil sestanek, na katerem se bo predstavilo delo do prvenstva. Naloga 

vsakega reprezentanta je, da naredi vse, kar je v njegovi moči, da bo na tekmovanju maksimalno 

pripravljen. Na koncu pa še splošno vodilo reprezentanc, in sicer 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, delu 

in udeležbi na skupnih projektih in sodelovanju z ekipo ne glede na to, koliko tekem bo kasneje 

na prvenstvu odigral. 

 

Pripravila: 

Maja Kersnik 


