
NAČRT DELA MLADINSKE REPREZENTANCE ZA 
POMLADANSKI DEL 2023  

V letu 2023 bodo mladinsko reprezentanco sestavljali igralci letnika 2005 in 
mlajši. Glavni cilj je Svetovno mladinsko prvenstvo (oktober 2023) ter čim višja 
uvrstitev naših igralcev konec leta na končni svetovni in evropski mladinski 
jakostni lestvici. Glede na to, da igralci trenirajo po klubih, je zelo pomembno, 
da se čim več udeležujejo skupnih treningov in ostalih reprezentančnih akcij, 
katere so jim namenjene. Le na ta način se lahko išče/uigrava pare, ki potem 
skupaj nastopajo na mednarodnih tekmovanjih. 

 

1. Kandidati 

  fantje dekleta 
1 Mark Koroša (BK Kungota) Anja Blazina (BK Ljubljana) 
2 Žiga Podgoršek (BK Medvode) Nika Bedič (BK Lendava) 
3 Vid Koščak (BK Mirna) Ariana Korent (BK Ljubljana) 
4 Tadej Jelenc (BK Medvode)  

 

V zgornji tabeli je trenutni izbor kandidatov, ki pa se lahko vedno spremeni. Določene se lahko 
umakni iz seznama in/ali doda take, ki bodo s svojim delom in rezultati opozorili nase.  

 

2. Koledar mednarodnih tekmovanj in reprezentančnih akcij (januar-julij 
2023) do 

datum turnir Kraj  
9.-12.2.2023 Hungarian Junior Pecs 

24.-26.2.2023 Italian Junior Milano 

21.-23.4.2023 Cyprus junior Nicosia 
9.-11.6.2023 Spanish junior International Gandia 
23.- 28.7.2023 Skupne poletne priprave reprezentanc Slovenj Gradec 

 

Koledar ostaja fleksibilen. Lahko se kakšen turnir doda, izpusti, zamenja, vendar 
le v izjemnih situacijah. O kakršnikoli spremembi bodo trenerji reprezentantov 
pravočasno obveščeni.  



Za igralce, ki so napisani na seznamu mladinske reprezentance, je željeno, da se 
udeležujejo določenih treningov v sklopu SNBC-ja. To so treningi ob torkih 
(15.30 do 17.30) in četrtkih (15.30 do 17.30) na Dolgem Mostu. Poleg tega se 
igralci, glede na zmožnosti šolskih urnikov, lahko pridružijo tudi jutranjim 
treningom SNBC-ja (ravno tako dvorana Dolgi Most). V želji, da bi imeli več 
možnosti skupnega treninga in s tem povezano več možnosti iskanja in 
uigravanja parov, bodo organizirani dodatni trening dnevi. V tem dnevu bodo 
igralci opravili dva treninga, vmes pa se podružili na kosilu. Lokacije bodo na 
različnih koncih Slovenije. Tovrstni treningi bodo objavljeni naknadno, glede na 
razpoložljive proste vikende.  

Klubi bodo o vseh pomembnih dogodkih/akcijah glede reprezentance 
obveščeni preko elektronske pošte. Le ta bo naslovljena na trenerje kluba. 
Trenerji pa bodo naprej obveščali svoje igralce.  

 

 

3. Kriteriji 

Kriteriji za ekipo, ki bo izbrana za posamično mednarodno tekmovanje in/ali 
veliko tekmovanje:  

- Rezultati posameznika in/ali para na mednarodnih tekmovanjih 
- Udeležba na skupnih treningih in pripravah ter odnos do dela na 

reprezentančnih projektih  
- Rezultati posameznika in/ali para na domačih tekmovanjih 
- Starost igralca/igralke 

4. Cilji 

- konkurenčnost ekipe na mednarodnih tekmovanjih (rezultati od 
četrtfinala naprej na vsakem mednarodnem junior tekmovanju, ki se ga 
ekipa udeleži) 

- svetovna in evropska rang lestvica (uvrstitev čimveč posameznikov/parov 
med 100 na končni SRL in med 32 na končni ERL)* 

*Uvrstitev na svetovni in evropski mladinski rang lestvici je pomembna 
predvsem iz vidika pridobivanja kategorizacije. Igralci z uvrstitvijo med 100 na 



končni SRL in/ali med 32 na končni ERL (mladinski) pridobijo status 
perspektivnega razreda pri OKS-u.  

 

Pripravila: 

Maja Kersnik in Denys Peshekhonov 


