
 

 

                    
  

Ljubljana, 15.11.2016 
 
 
 

PROGRAM KADETSKE REPREZENTANCE 
 
 
 
Kadetska reprezentanca se bo letos udeležila mednarodnega tekmovanja – Nation Future 
Cup (v nadaljevanju – NFC), ki bo potekalo od 30.3.2017 do 02.04.2017 v Podčetrtku / 
Slovenija. 
Na tekmovanju se bo slovenska reprezentanca pomerila z ekipami Belgije, Španije, Avstrije, 
Češke, Švice, Luksemburga in Slovaške. Prve dva dni bo potekalo ekipno tekmovanje, nato 
pa bo potekal še turnir za MS, ŽS, MD, ŽD in MIX. Tekmovanje NFC je pomembno za BZS, 
saj je to prvo resno tekmovanje, kjer lahko posameznike preizkusimo tako v ekipnem 
tekmovanje, kakor tudi v posamičnem tekmovanju. Na tej stopnji se večina tekmovalk in 
tekmovalcev prvič sreča z resnim reprezentančnim delom. Hkrati pa BZS lahko preizkusi 
večje število igralcev, ki naj bi v prihodnje tvorilo mladinsko reprezentanco. Zavedati se 
moramo, da bo naslednje Mladinsko Evropsko prvenstvo za letnik 2001 in mlajši. To je tudi 
razlog, da za kadetsko reprezentanco lahko kandidirajo igralci letnika 2001 in mlajši.  
 

1. Širši seznam kandidatov:  
 
fantje dekleta 

- Jaka Ivančič (BK Medvode) 
- Blaž Smrkolj (BK Ljubljana) 
- Miha Masten (BK Branik) 
- Gregor Alič (BK Olimpija) 
- Anej Cizelj (BK Mirna) 
- Gal Bizjak (BK Medvode) 
- Nik Zupančič (BK Mirna) 
- Jan Babnik (BK Ljubljana) 
- Rok Kuprivec (BK Medvode) 
- Matic Trojanšek (BK Medvode) 
- Matevž Herman (BK Mirna) 

- Maruša Vračar (BK Olimpija) 
- Nike Brajkovič (BK Ljubljana) 
- Taja Pipan ( BK Medvode) 
- Neža Frank (BK Branik) 
- Zala Žuran (BK Branik) 
- Špela Alič (BK Olimpija) 
- Zoja Novak (BK Ljubljana)  
- Lina Pipan (BK Medvode) 
- Anja Jordan (BK Ljubljana) 

 

 
 
Na seznam je uvrščenih več igralcev kot jih bo nastopilo na samem zaključnem 
tekmovanju. Seznam ni dokončen. 

 
 

2. Program dela 



 

 

 
Kandidati, ki se bodo želeli uvrstiti v ekipo za NFC, bodo morali sodelovati na skupnih 
vikend treningih, ki jih bo organizirala BZS. Cilj skupnih treningov je, da se skozi proces 
treninga odpravljajo tehnične in taktične napake. Poleg skupnih treningov se bodo morali 
kandidati udeležiti nekaterih izbirnih turnirjev in ožja ekipa bo tudi odpotovala na 
Mednarodno prvenstvo Poljske do 17 let. 

 
 
3. Koledar aktivnosti do NFC-ja 
 

 datum aktivnost organizacija 

1. 19.11.2016 1. turnir do 17 let Klubska 

2. 02.12. – 04.12.2016 Medvode Forza cup do 15/17 
let 

Klubska 

3. 17.12.2016 2. turnir do 15 let 
(za vse ki so letnik 2002 in 
mlajši) 

Klubska 

4. December – novoletne 
počitnice? 

Razvojni kamp mladi 
 

BZS + klub 

5. 07.01.2017 2. turnir do 17 let Klubska 

5. 27.01 – 29.01.2017 Razvojni kamp mladi BZS + klub 

6.  15.02. – 18.02.2017 Polish U17 International 
Lubin / Poljska 

BZS  
1 kombi (ožja ekipa) 

7. Februar 2017 Razvojni kamp mladi – se 
prestavi na kakšen drug termin 

BZS + klub 

8. 11.03.2017 3. turnir do 15 let 
(za vse ki so letnik 2002 in 
mlajši) 

Klubska 

9. 25.03.2017 3. turnir do 17 let Klubska 

10. 29.03.2017 Zbor reprezentance  
Podčetrtek / Slovenija 

BZS 

11. 30.03. – 02.04.2017 Nation Future Cup BZS 

  
 

 
 
 
 
Pripravila: 
Denis Pešehonov in Rok Trampuž 
odgovorna za projekt NFC 2017 

 


