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STRATEGIJA BZS 2011-2020

1. UVOD
Vsaka uspešna organizacija ima spisano strategijo, kjer si zastavi cilje in opiše poti za
realizacijo le-teh. Vodstvo BZS želi narediti velike korake v smislu številčnosti članov BZS
kot tudi sami kakovosti tekmovalnega badmintona. V primeru, da nam ne uspe, bo BZS v
naslednjih letih prejemala precej manj finančnih sredstev s strani Ministrstva za šolstvo in
šport (MŠŠ) in tudi Fundacije za šport (FŠO). Večino programov bo tako nemogoče izpeljati.
V nadaljevanju prvo ocenjujemo trenutno situacijo, nato opredeljujemo cilje BZS in slednje
tudi strategijo in programe za dosego ciljev.

2. OCENA TRENUTNEGA STANJA BZS
Trenutno stanje v slovenskem badmintonu ni tako, kot bi si ga želeli. Registriranih je 20
klubov in približno 1600 igralcev. Kljub temu so vse komercialne dvorane za badminton
polno zasedene, prav tako se badminton igra v marsikaterem kraju po celotni Sloveniji.
Številčni potencial obstaja, kar pomeni, da je potrebno le najti ustrezne rešitve, da se vsi ti
člani vključijo v BZS posamično ali preko klubov.
Bolj zaskrbljujoče je stanje na področju vrhunskega športa. Članski badminton je trenutno
brez kakovosti. Trio Maja Tvrdy, Špela Silvester in Iztok Utroša so na trenutke sposobni
odigrati vrhunske predstave, ni pa neke konstantnosti, ki bi pripeljala do rednih vrhunskih
uvrstitev, višjih pozicij na svetovni jakostni lestvici, na račun tega statusov OKS in večjih
finančnih sredstev s strani MŠŠ in FŠO, zanimanja s strani medijev in sponzorjev, itd.
Pred leti smo vpeljali koncept nacionalnega vadbenega centra, sprva je deloval pod okriljem
BK Ljubljana in Nikolaja Pešehonova, kjer je na koncu ostale le Maja Tvrdy. Poskušali smo z
novim trenerjem Denisom Pešehonovim in novo lokacijo (Konex v kombinaciji z BK
Medvode). Rezultati podobni, trenira le Iztok Utroša, občasno se priključuje še nekaj članov.
BZS je financirala tudi skupne treninge štajerskih klubov, vendar tudi tam se zadeva ni
bistveno bolj uspešno obnesla (upamo, da se bo Luka Petrič vrnil v vrhunski badminton, kar
je napovedal s trojnim naslovom državnega prvaka in tudi s pogodbo, ki je sklenjena z BZS).
Status mednarodnega razreda pri OKS ima le Maja Tvrdy.

Tudi situacija v mladinskem badmintonu ni nič boljša. Če spremljamo mladinska evropska
prvenstva, smo imeli zadnjih nekaj prvenstev le v Milanu 2009 resnejšega kandidata za
vrhunsko uvrstitev (Matevž Bajuk, BK Tom Mirna, 2x 5. mesto), v Helsinkih 2011 smo
dosegli dobro uvrstitev (Urban Turk posamezno ter dvojice z Mitjo Šemrovim, oba BK Tom
Mirna, 2x 9. mesto). Na mednarodnih mladinskih turnirjih za evropsko jakostno lestvico smo
pred leti še serijsko osvajali zmage (Matevz Bajuk in Aljosa Turk, oba BK Tom Mirna,
sezona 2007/2008, 2008/2009, tekmovanja C, B in celo A kakovosti). Letošnjo sezono smo
imeli v igri za medalje le Alena Roja, BK Kungota, in Urbana Turka med posamezniki,
Urbana Turka in Mitjo Šemrova med dvojicami ter Alena Roja in Urško Polc, BK Kungota,
med mešanimi dvojicami, pa še to le na tekmovanjih C kakovostnega razreda. Trenutno ima
status perspektivnega razreda le Matevž Bajuk.
Tudi bodoče generacije ne vlivajo preveč upanja na boljše rezultate. Generacija 1995 in 1996
je najbrž že izgubljena, imamo pa talentirano generacijo 1997-1999, ki jo ne bi smeli izgubiti.
Je pa potrebno poudariti, da je sama organizacija BZS na trdnih temeljih, vsi odnosi z
Badminton Europe, z MŠŠ, s FŠO, z OKS, s Fakulteto za šport so več kot zadovoljivi,
poslovanje BZS je transparentno, organizacijske strukture večinoma delujejo.
Kaj so razlogi za tako stanje? Prvi je sigurno ta, da je le nekaj klubov res tekmovalno
usmerjenih, pa še od teh nekaj njihovi tekmovalci niso mednarodno konkurenčni (op.
mednarodni turnirji, ki se jih udeležujemo, niso pravo merilo za primerjavo). Tekmovalno pa
klubi niso usmerjeni, ker ali nimajo interesa ali pa nimajo pogojev za delo. Predvsem pa
manjka prostovoljcev, ki bi vodili tak klub.
Drugi razlog je ta, da klubi nimajo primernega kadra. Ali trenerji oz. vaditelji nimajo
ustreznega znanja, (ali) nimajo motivacije za delo, (ali) ne vedo kaj sploh pomeni vrhunski
badminton, (ali) nimajo pedagoškega pristopa ali pa kombinacija naštetega.
Razlog za nevčlanitev malih klubov pa je ta, da mali klubi ne vidijo koristi z vključitvijo v
BZS, posamezniki pa prav tako ne vidijo nekih ugodnosti ali osebne identifikacije z
včlanitvijo v BZS.
S prihodom Daneta Aliča za predsednika BZS se je predvsem uredilo samo delovanje BZS,
kjer gre velika zasluga Matevžu Šreklu. S predsedovanjem Andreja Poharja, ki je bivši
vrhunski badmintonist, pa je čas za premike na področju kakovosti badmintona, kjer pa je
številčnost hkratni pogoj.

3. CILJI BZS

-

povečati število registriranih klubov na 30 do leta 2014, na 60 do 2020

-

povečati število registriranih igralcev na 3000 do leta 2014, 8000 do 2020

-

napredovati v 3. kakovostni razred pri OKS do leta 2014, v 2. razred do leta 2020

-

vsi ostali tekmovalni cilji se nanašajo na cilj prejšnje alineje in bodo predstavljeni
v strategiji vrhunskega športa

4. STRATEGIJA BZS
Strategija BZS je zelo kompleksna zadeva. BZS sestavljajo klubi, ki morajo konstruktivno in
seveda aktivno sodelovati pri izvajanju strategije BZS. BZS lahko postavlja le piko na i,
potem ko klubi opravijo svoje delo.
Strategija BZS se deli na razvoj badmintona, kjer BZS finančno, materialno ali drugače
pomaga pri ustanavljanju novih klubov ali širjenju obstoječih (krožkarstvo), prav tako pa
vključuje klube v vse svoje razvojne aktivnosti preko kvotnega sistema (brezplačne kvote
klubom za udeležbo na seminarjih BZS, kampih BZS, itd., z namenom dviga kakovosti dela v
klubu). Razvojni program je osnova za številčnost in kakovost klubov.
Naloga BZS pa je tudi, da najboljše tekmovalce vključi v sistem reprezentančnega dela
(treningi, priprave in mednarodna tekmovanja). Strategija in programi vrhunskega športa so
ključni za delovanje BZS, saj so vsa sredstva s strani MŠŠ in FŠO pridobljena na osnovi teh
programov in uspešne realizacije le teh (seveda brez dovolj visoke uvrstitve badmintona v
kakovostni razred pri OKS do sredstev nismo upravičeni). Programi se delijo na članski,
mladinski/ kadetski in za podmladek, t.i. talent team.
Pod dodatno točko opredeljujemo kriterije kategorizacije BZS na osnovi kriterijev
kategorizacije OKS. To pa z namenom, da bomo ažurno videli, kje smo trenutno s kakovostjo
naših igralcev.
Seveda je pomembno tudi delovanje BZS, kjer so poleg upravnega odbora in Odbora za
vrhunski šport (OVŠ) aktivni drugi delovni odbori: sodniška komisija, odbor za izobraževanje
kadrov, tekmovalna komisija in odbor za rekreacijo in veterane. Vsak odbor ima svoj program
delovanja, gre pa za njihovo medsebojno povezanost, saj je potrebno za dosego zastavljenih
ciljev usklajeno delovanje.

UO BZS
Predsednik, podpredsednik, 5 članov UO
Strokovni svet – vodja

SNBC
- Vodja in trener
- Trener pomočnik

OVŠ
trenerji klubov

Reprezentanca
člani Mlade
reprezentanc
Podmladek
e

Preostali odbori:
-sodniška k.
-tekmovalna k.
-za izobraževanje
- za rekreacijo in
veterane
KLUBI
Ustvariti
zdravo
rivalstvo
med njimi

Shema 1: Delovanje BZS – kompleksnost medsebojnega sodelovanja

4.1. RAZVOJ BADMINTONA
BZS si bo prizadevala povečati število članstva, in sicer bo še naprej predvsem materialno
v obliki športne opreme (loparji, žogice, mrežice) spodbujala klube, da se registrirajo kot
člani BZS. Seveda bo tem klubom pomagala tudi v obliki trenerskega izobraževanja in
vodstvenih oz. organizacijskih nasvetov in pomoči.
Obstoječe klube pa bo BZS spodbujala k povečanju registriranih članov in k aktivnemu
sodelovanju na področju vrhunskega športa s t.i. kvotnim sistemom. To pomeni, da bo
vsak klub na osnovi kriterijev dodeljen v posamezni bonitetni razred, kateremu pripadajo
za vsak projekt BZS določene brezplačne kvote v smislu udeležencev (na kampih za
otroke, vaditeljskih in trenerskih seminarjih, drugih projektih).
4.1.1. MATERIALNE IN FINANČNE SPODBUDE
Materialne spodbude se bodo dodeljevale na osnovi razvojnih razpisov, kjer se bo
vsako leto najmanj enkrat razdelila badmintonska športna oprema novo registriranim
klubom in obstoječim klubom za krožke na novih šolah. Namen je predvsem
spodbuditi športne pedagoge in ravnatelje, da skupaj še z določenimi badmintonskimi
entuziasti pričnejo z vadbo badmintona, ki preraste v manjši ali večji klub, ali pa so le
vadbena enota v okviru že obstoječega kluba v bližini.

Finančne spodbude se bodo dodeljevale le izjemoma, o vsakem primeru posebej pa bo
odločal UO BZS. Gre za enkratno finančno pomoč, ki bo omogočila dolgoročno
delovanje novega kluba ali rešila trenutno krizno situacijo v obstoječem klubu.
Mehke oblike pomoči s strani BZS bodo klubom vedno na razpolago, če bodo zanjo
seveda zaprosili.
4.1.2. KVOTNI SISTEM
S sistemom kvot bo BZS omogočila klubom brezplačno sodelovanje njihovih članov
pri projektih BZS kot so poletni trening kampi za otroke, seminarji za vaditelje in
trenerje, izobraževanje za sodnike, vodstvene ljudi, itd. BZS bo v celoti krila stroške
za določeno število ljudi iz kluba glede na bonitetni razred, ki bo določal to število za
vsak določen projekt. Kvote se določijo glede na letni program dela, ki je omejen s
proračunom BZS. Vsakoletni program bo narejen pred začetkom sezone. Prav tako
bodo imeli klubi z višjo boniteto prednost pri dodelitvi turnirjev, pri trenerski pomoči,
ipd.
Kriteriji za bonitetne razrede:
A razred
- klub s plačanimi 8 enotami članarine
- sodelovanje z vsaj 2 ekipama v slovenskih ligah
- 50 aktivnih igralcev na lestvicah BZS
- najmanj 10 igralcev s statusi OKS državni ali mladinski razred ali 1 status
mednarodni ali perspektivni razred + 5 statusov državnega ali mladinskega razreda
B razred
- klub s plačanimi najmanj 5 enotami članarine
- sodelovanje z vsaj 1 ekipo v slovenskih ligah
- 25 aktivnih igralcev na lestvicah BZS
- najmanj 3 igralcev s statusi OKS državni ali mladinski razred ali
mednarodni ali perspektivni razred
C razred
- klub s plačanimi 3 enotami članarine
- sodelovanje z vsaj 1 ekipo v slovenskih ligah
- 10 aktivnih igralcev na lestvicah BZS

1 status

D razred
- klub s plačano najmanj 1 enoto članarine
- 5 aktivnih igralcev na lestvicah BZS

4.2. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je vedno prioriteta in seveda tudi glavni cilj delovanja nacionalne panožne
zveze, tako je dvig kakovosti in tudi samega števila tekmovalcev glavna naloga BZS.
Razvojni program BZS v sami strategiji BZS je namenjen predvsem gojenju čim večje
baze igralce, ki bodo tvorili močne reprezentance – člansko, mladinsko in kadetsko, za
nastop na evropskih in svetovnih prvenstvih.

4.2.1. ČLANI
Projekt:
a) SVETOVNO POSAMIČNO PRVENSTVO 2011, OI 2012, SP 2013, SP 2014, itd.
b) EVROPSKO POSAMIČNO PRVENSTVO 2012, 2014, 2016, 2018, 2020
c) EVROPSKO PRVENSTVO MEŠANIH EKIP 2013, 2015, 2017, 2019
d) EVROPSKO PRVENSTVO MOŠKIH IN ŽENSKIH EKIP 2012, 2014, 2016, 2018,
2020
Uvod:
Na BZS se soočamo s problemom, da se večina mladih tekmovalcev po končani srednji šoli in
z začetkom študijskega obdobja odloči za prenehanje z vrhunskim tekmovalnim
badmintonom. Ni razlog samo pomanjkanje finančne motivacije, temveč nimajo tekmovalnih
ambicij, saj ne vidijo kratkoročnih ciljev, ki naj bi jih dosegali (npr. uvrstitev na svetovno
prvenstvo, uvrstitev na evropsko prvenstvo, ali uvrstitev v ekipo za reprezentančni ekipni
nastop na EP, itd.).
Delo članske reprezentance (projekt OI 2012, OI 2016, OI 2020 so individualni projekti) se
torej nanaša na projekte oz. cilje, ki so navedeni z odebeljenimi črkami zgoraj. To so svetovna
posamična prvenstva in vsa evropska prvenstva. Teh tekmovanj je precej več kot v mladinski
in kadetski kategoriji, zato je to prednost za motiviranje mladih članov, saj imajo tako več
možnosti za udeležbo na enem izmed teh tekmovanj.
Še posebej imajo veliko možnost, da se uvrstijo v reprezentanco za ekipna evropska prvenstva
(minimalno 4 igralci/ke nastopajo na EP moških in ženskih ekip), prav tako je možnost
kvalifikacije na SP, vendar se je potrebno udeleževati mednarodnih tekmovanj, kjer se zbirajo
točke za svetovno jakostno lestvico (ta je merilo za kvalifikacijo na SP, po novem tudi EP).

Zaradi racionalizacije stroškov in večje učinkovitosti v smislu kakovosti treningov bomo vse
projekte priprav združevali z mladimi reprezentancami. Tudi na mednarodne turnirje bomo
priključili določene mladince. Največ treningov se opravi v klubih, zato bomo spodbujali
medklubsko povezovanje, ki lahko dolgoročno preraste v SNBC

Cilji:
1. uvrstitev med 64 na Svetovni jakostni lestvici, ki prinaša status mednarodnega
razreda pri OKS
2. uvrstitev 2 tekmovalcev na vsake poletne OI
3. zmage in uvrstitve med 3 najboljše na turnirjih za BE Circuit in vidnejše
uvrstitve na drugih mednarodnih tekmovanjih
4. dostojno zastopanje slovenskih barv na ekipnih tekmovanjih

Program dela:
1. Priprave
Člani bi opravili 20-30 skupnih treningov oz. treningov v kampih na letnem nivoju, določeni
pa se bodo pripravljali v državah, kjer bodo na razpolago kakovostnejši sparingi.

Letno je planirano:
-

14 -20 dni skupnih priprav + skupni treningi v Ljubljani ali Mariboru
Za člane bomo poskušali najti varianto za treninge z drugimi reprezentancami (npr.
Danska, Kitajska, Rusija), še posebej je to pomembno za tiste najboljše.
Zimske (novoletne) priprave, poletne priprave, prvomajske priprave

2. Turnirji
Glavni turnirji so evropska in svetovna prvenstva. Poleg teh velikih turnirjev se bodo člani
udeleževali turnirjev:
1. SLOVENIJA
-

obvezni turnirji – člansko DP, Mednarodno člansko prvenstvo Slovenije, Masters
kvalifikacijski turnirji –A turnirji posamezno in dvojice, BZS turnirji

2. MEDNARODNI TURNIRJI
-

Po individualnem planu

Trenutna strokovna ekipa:
-

Dušan Skerbiš ml. – direktor reprezentanc, osebni oz. klubski trenerji
Rok Trampuž – predsednik OVŠ BZS
Denis Pešehonov – trener reprezentanc

4.2.2. MLADINCI IN KADETI
Projekt:
e) EVROPSKO MLADINSKO PRVENSTVO 2011,2013,2015,2017,2019
f) EVROPSKO KADETSKO PRVENSTVO 2011,2014,2016,2018,2020
Uvod:
Delo mladinske in kadetske reprezentance se nanaša na dva glavna projekta, ki sta tudi glavna
tekmovalna cilja v teh starostnih skupinah – kadetsko in mladinsko evropsko prvenstvo.
Mladinsko evropsko prvenstvo je na sporedu pomladi 2013, in sicer za generacijo 1994 ter
mlajše. Kadetsko evropsko prvenstvo je na sporedu že jeseni 2011, na njem pa lahko
nastopajo tekmovalci letnik 1995 in mlajši, naslednje bo pomladi 2014 za generacijo 1997 in
mlajše.
Zaradi racionalizacije stroškov in večje učinkovitosti v smislu kakovosti treningov bomo vse
projekte priprav združevali (po možnosti celo s člansko reprezentanco). Tudi mednarodni
turnirji bodo projekt, kamor bomo peljali tako mladince in kadete skupaj, seveda ob ustrezni
kakovosti, ki je mednarodno primerljiva.
V nadaljevanju prvo izpostavljam glavne cilje mladincev in kadetov v naslednjih letih ter
program dela, ki bi lahko pripeljal do realizacije zastavljenih ciljev. Seveda brez strokovnega
kadra in izbranih reprezentantov ne gre, zato je navedena tudi okvirna ekipa.

Cilji:
1. uvrstitev med 16 na Evropski mladinski jakostni lestvici, ki prinaša status
perspektivnega športnika pri OKS
2. 2 uvrstitvi med 16 najboljših in 1 med 8 najboljših na kadetskem kot tudi mladinskem
evropskem prvenstvu
3. zmage in uvrstitve med 3 najboljše na turnirjih za BE Junior Circuit

Program dela:

3. Priprave
Mladinci in kadeti naj bi opravili 40 -60 dni skupnih treningov oz. treningov v pripravljalnih
kampih na letnem nivoju. Priprave delimo na:
-

Poletne (med počitnicami)
jesenske (med počitnicami)
zimske (med počitnicami)
pomladanske (med počitnicami)

Poletne priprave so sestavljene iz več kampov. Najboljše mladinske in kadetske igralce bomo
za priključili članski reprezentanci, hkrati bodo sodelovali na drugih poletnih kampih.

4. Turnirji
Glavna dva turnirja sta seveda obe evropski prvenstvi. Poleg teh turnirjev se bodo kadeti in
mladinci udeleževali turnirjev:
1. SLOVENIJA
-

obvezni turnirji – člansko DP, mladinsko DP in za kadete DP do 17 let
kvalifikacijski turnirji – A turnirji posamezno in dvojice, BZS turnirji
seveda tudi turnirji do 19 in kadeti do 17 let

2. MEDNARODNI TURNIRJI
-

obvezna člansko in mladinsko mednarodno prvenstvo Slovenije
širša ekipa mladinski mednarodni turnirji (Slovenija, Hrvaška + 2 - 3 bližnje)
najboljši (tisti, ki bodo v boju za najvišja mesta na mladinski evropski jakostni
lestvici) še drugi turnirji v seriji BJEC

4.2.3. TALENT TEAM
BZS bo skrbela tudi za podmladek. Vsako poletje bo organizirala kamp za mlade, ki je
namenjen tistim, ki že dosegajo določeno kakovost v igri in imajo željo po dodatnem
napredku in druženju. Kamp »Talent team« je eden izmed aktivnosti BZS, kjer bodo
klubi lahko uveljavljali svoje kvote.
4.2.4. KATEGORIZACIJA OKS IN KATEGORIZACIJA BZS
Na osnovi kriterijev OKS je potrebno narediti tudi 3 stopenjsko kategorizacijo kakovosti
slovenskih tekmovalcev reprezentantov (A najboljša kakovost, C – minimum za
reprezentanco) Tako bomo lažje in ažurno spremljali napredek v kakovosti ter tako videli,

koliko nam manjka do osvojitve potrebnih statusov pri OKS. Prav tako bomo na osnovi
statusa pri BZS lahko bolj objektivno določili razred (so) financiranja pri reprezentančnih
pripravah in tekmovanjih za vsakega tekmovalca.
SPREMENJENO 23.11.2015 zaradi ukinitve posebej vodene evropske mladinske
jakostne lestvice.
Status A
–

člani = med najboljših 64 na svetovni jakostni lestvici in vsaj 4 uvrstitve letno v
polfinale mednarodnih turnirjev za lestvico

–

mladinci = med najboljših 16 30 na evropski svetovni mladinski jakostni lestvici
in vsaj 4 uvrstitev letno v polfinale mednarodnih turnirjev za lestvico in 1 finalna
uvrstitev

Status B
-

člani = med 120 150 najboljših posameznikov ali 90 100 najboljših dvojic na svetovni
jakostni lestvici in vsaj 5 uvrstitev letno med najboljših 16 na mednarodnih turnirjih za
lestvico

-

mladinci = med 30 60 najboljših na evropski svetovni mladinski jakostni lestvici in
vsaj 4 uvrstitve letno med 8 najboljših in 1 med 4 najboljše na mednarodnih turnirjih
za lestvico

Status C
-

člani = med 8 najboljših posameznikov (ali 4 med dvojicami) na članski lestvici BZS
ali članskem DP

-

mladinci = med med 8 najboljših posameznikov (ali 4 med dvojicami) na mladinski
lestvici BZS ali mladinskem DP (do 19 let)

4.3. DELOVANJE BZS
Badmintonsko zvezo Slovenije vodi UO BZS, kateremu predseduje predsednik, nadomešča
ga podpredsednik, sestavlja pa še 5 članov, ki praviloma vodijo ali so člani enega izmed
strokovnih odborov BZS. Strokovni svet je tako bolj povezan z UO BZS.
Strokovni svet je še vedno sestavljajo vsi odbori in gre za operativni del BZS. Vodja skrbi za
nadzor in koordinacijo vseh odborov, prav tako za marketing (predvsem tržno komuniciranje
– PR članki za novinarje in sodelovanje z novinarji).
Odbor za vrhunski šport (OVŠ) bo imel vsa pooblastila na področju vrhunskega športa
(programi dela reprezentanc, nominiranje strokovnega kadra, itd.). Predloge bo OVŠ

posredoval v potrjevanje UO BZS, ki ima pravico argumentiranega veta. V primeru veta bo
poskušal OVŠ najti ustreznejši predlog.
Trener članske reprezentance skrbi za program dela in izvajanje le tega. Prav pripravi
program tekmovanj za člane reprezentance. OVŠ ima vsa pooblastila z razpolaganjem s
finančnimi sredstvi na podlagi predloženih in potrjenih programov.
Trener mladih reprezentanc pripravi program dela in tekmovanj skupaj z usklajevanjem s
članskim trenerjem. Skrbi za izvajanje le tega programa.
Odgovorni trenerji skupaj s člani OVŠ skrbijo za uresničevanje strategije vrhunskega športa
in tudi celotne strategije BZS preko realizacije letnih programov dela.
Sodniška komisija BZS skrbi za usposabljanje sodniških kadrov in zagotavlja kakovostno
nadziranje poteka domačih tekmovanj in sojenje v skladu s Tekmovalnim pravilnikom in
Pravilnikom o organizaciji tekmovanj. Izvaja tudi druge aktivnost skladno z letnim načrtom
dela.
Tekmovalna komisija (TK) skrbi za pripravo letnega koledarja tekmovanj, objavo razpisov
tekmovanj, objavo rezultatov in poročil s tekmovanj na spletni strani BZS, nadzira izvedbo
tekmovanj, skrbi za ažurno vodenje jakostnih lestvic, prav tako izvaja morebitne druge naloge
določene z letnim programom dela BZS.
Komisija za izobraževanje trenerskih kadrov (KITK) skrbi za permanentno izobraževanje
kadrov. Skupaj s Fakulteto za šport organizira seminarje za pridobitev nazivov vaditeljev in
trenerjev badmintona, prav tako pa organizira seminarje za potrjevanje letnih licenc vaditeljev
in trenerjev, ki so si pridobili strokovni naziv z opravljenimi izpiti.

Komisija za rekreacijo in veterane (KRV) skrbi za organizacijo rekreativne lige in DP za
veterane. Trenutno je dogovor z društvom Badminton, ki organizira Trump rekreativno ligo,
da bo liga še vedno pod njegovim organizacijskim okriljem, uradno pa pod okriljem BZS.
Med BZS in društvom Badminton bo sklenjen poseben dogovor oz. pogodba o sodelovanju.
Cilj sodelovanja je, da uspešna Trump liga in Miha Košnik kot njen vodja pripomoreta k
včlanjevanju klubov in posameznikov v BZS. Ker bo društvo izpolnjevalo tudi cilje razvoja
badmintona (množičnost), se po potrebi s sklepom UO BZS oblikuje komisija za razvoj.
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