
 

 

                    
  

Ljubljana, 6.6.2016 
 
 
 
NAČRT DELA ČLANSKE REPREZENTANCE 
 
Na podlagi strategije BZS in dejstvu, da Denis Pešehonov ne bo prišel v Ljubljano kot 
polno zaposleni trener BZS je moral OVŠ določiti cilje in turnirje za člansko reprezentanco: 
 

1. Cilj: Evropsko ekipno prvenstvo mešanih ekip / Slovenija, 11.11. – 13.11.2016 
Načrt dela za to tekmovanje imamo in ga je OVŠ že potrdil. 

 
2. Cilj: Evropsko prvenstvo za posameznike in dvojice /   

Kolding (Danska), 25.4. – 30.4.2017 
Evropska badmintonska zveza bo v februarju 2017 prečistila svetovno jakostno 
lestvico. Na prvenstvo peljemo posameznika/co, ki je med 200 na svetovni jakostni 
lestvici, pri dvojicah pa je ta kriterij še nekoliko strožji in peljemo pare, ki so med 
150 na svetovni jakostni lestvici. 

 
3. Cilj: Svetovno prvenstvo za posameznike in dvojice /  

Glasgow (Škotska), 21.8 – 27.8.2017 
Na svetovno prvenstvo peljemo vsakega, ki se kvalificira, saj je kriterij BWF dovolj 
strog. 

 
4. Način dela: 

- Delo v klubih: Glede na trenutno stanje v BZS, kjer nimamo trenerja / selektorja 
(v.d. do Evropskega ekipnega mešanih ekip) za člansko reprezentanco, bodo 
morali kandidati največ dela opraviti v matičnih klubih. 

- Skupni treningi: V sezoni 2016/2017 bomo ohranili skupne trening v 
popoldanskem času (ponedeljek, sreda) – to smo sprejeli na prejšnjem sestanku 
OVŠ. 

- Vikend skupni treningi: Poleg tega bomo v koledarju BZS predvideli nekatere 
vikende, kjer se bo zbrala članska reprezentanca.  

- Tekmovanja: Kandidati za reprezentanco morajo igrati na mednarodnih turnirjih, 
saj imajo samo tako možnost kvalifikacije za 2. in 3. cilj. BZS bo organizirano 
peljala na določene mednaroden turnirje.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 tekmovanje datum kvaliteta financiranje 

1. MP Madžarska ? 27. – 30.10.2016 Int. Challenge * 

2. MP Italija 13. – 16.12.2016 Int. Challenge * 

3. MP Estonia  12. – 15.1.2017 Int. Series * 

 DRŽAVNO PRVENSTVO 4.2-5.2 2017   

4. MP Avstrija  
( še ni v koledarju ) 

Februar 2017 Int. Challenge * 

5. MP Romunija 
( še ni v koledarju ) 

Marec 2017 Int. Series * 

6. MP Poljska 
( še ni v koledarju ) 

Marec 2017 Int. Challenge * 

7. MP Hrvaška April 2017 Fut. Series * 

8. EVROPSKO 
PRVENSTVO 

25.4. – 30.4.2017   V celoti BZS 

9.  MP Slovenija Maj 2015 Int. Series Sofinanciranje 
prijavnine 

10.  MP Češka 17.-20.5.2017 Fut. Series * 

11.  SVETOVNO PRVENSTVO 21.8 – 27.8.2017  V celoti BZS 

 
Op. Datumi za večino tekmovanj še niso znani.  
*Op. Financiranje po pravilih Interne kategorizacije BZS. 
 
Ekipa za posamezno tekmovanje se bo določala glede na rezultate na mednarodnih 
turnirjih in A turnirjih v Sloveniji, ki so tudi en od pogojev. Na samih tekmovanjih vidimo, 
kako kandidati igrajo in kakšen napredek so naredili. 
 
 
 
Pripravil: 
Rok Trampuž, 
Vodja OVŠ 

 
 
 
 
 
 


