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SPLOŠNO O REGIJSKEM SELEKCIONIRANJU
Regijsko selekcioniranje je projekt, ki ga organizira Košarkarska zveza Slovenije, v katerem
sodeluje več kot 350 mladih nadarjenih košarkarjev ter preko 100 trenerjev iz vseh slovenskih
košarkarskih klubov.
Projekt pri fantih poteka v obdobju dveh let - U13, U14. V kategoriji U14 so razdeljeni v pet
večjih regij (VZHOD 1, VZHOD 2, CENTER, ZAHOD 1, ZAHOD 2) znotraj katerih združimo najbolj
nadarjene posameznike klubskih selekcij, ki spadajo v posamezno regijo.
Namen selekcioniranja je sistematično pregledati in predvsem individualno delati s skupino
najbolj nadarjenih igralcev košarke, starih od 12 do 14 let. S sodelovanjem klubskih trenerjev,
ki vodijo področne selekcije, skušamo zagotoviti povečanje učinkovitosti reprezentančnega
selekcijskega procesa in strokovnega dela v klubih. Od leta 2018 smo v delo Regijskega
selekcioniranja vključili tudi delo s trenerja za telesno pripravo. Samo z medsebojnim
sodelovanjem namreč lahko upamo na svetlo prihodnost klubske in reprezentančne košarke
v Sloveniji.
Fantje v dveh letih sistematičnega dela v okviru regijskega selekcioniranja opravijo deset
treningov in odigrajo šest turnirjev. Vrh oziroma cilj projekt se doseže z nastopom dveh
pionirskih reprezentanc na mednarodnem turnirju reprezentanc do 14 let – SLOVENIA BALL.

CILJI REGIJSKEGA SELEKCIONIRANJA
Regijsko selekcioniranje je usmerjeno v sistematičen pregled:
-

morfoloških značilnosti,
motoričnih sposobnosti,
tehničnega znanja,
individualnega in kolektivnega taktičnega znanja in
igralnih sposobnosti vsakega posameznika.

1.

REGIJSKA DELITEV KLUBOV IN EKIP U14 (letniki 2006):
SLOVENIJA

ŠT.

KLUBI VZHOD 1

KLUBI VZHOD 2

CENTER

KLUBI ZAHOD 1

KLUBI ZAHOD 2

1

AKK Branik

Celje

Cedevita Olimpija

Calcit Basketball

3x3 Piran

2

Ajdas Lenart

Grosuplje

Globus

ECE Triglav

Ajdovščina

3

Borut Besedič Čiro

HPG Brežice

Ilirija

Krvavec

Cerknica

4

Drava Ptuj

Hrastnik

Janče

Gorenja vas

Dom Gorica (IT)

5

Dravograd Koroška

Ivančna Gorica

Ježica

Helios Suns

Hidria

6

Elektra

Keleja

Parklji

Jesenice

Izola

7

Hopsi Polzela

Kolpa Črnomelj

Slovan

Komenda

Jadran Trst (IT)

8

i TEAM

Krka

ŠD Šentvid

Kranjska Gora

Koš Primorska

9

Konjice

Lesdog Kočevje

Lastovka

Logatec

10

Ljutomer

Litija

Ljubljana

Mesarija Prunk

Metlika

LTH Castings

Nova Gorica ml.

11 Lovrenc na Pohorju
12

Nazarje

Posavje Krško

Medvode

Orli Postojna

13

Ptuj

Prebold 2014

Naklo

Pivka

14

Radenska

Rogaška

Radovljica

Plama Pur

15

Ruše

Rudar

Stražišče Kranj

Portorož

16

Sani Bistrica

Šmarje Jelša

Šenčur GGD

Postojna

17

Sani Maribor

Tajfun

ŠKD Kras

18

ŠD KŠ Miklavž

Terme Olimia

Tolmin

19

Vojnik

Zagorje

Vrhnika

20

Volki basketball

Zlatorog

Žiri

21

Vrani Vransko
2.

Žogica Divača

ORGANIZACIJA DELA ZA SELEKCIONIRANJE U14 (letniki 2006)

Celoten projekt poteka pod vodstvom strokovnega vodje Regijskega selekcioniranja (2006)
Jerneja Valentinčiča ter vodje reprezentanc mlajših starostnih kategorij, Mirka Jurjavčiča.
Za vsako regijsko selekcijo je določen trenerski štab, ki ga sestavljata dva trenerja.

3.

VRSTA IN TERMINSKI PLAN AKTIVNOSTI SELEKCIONIRANJA U14 (LETNIKI 2006)

Osnovna metoda izvedbe regijskega selekcioniranja so pregledni treningi v štirih regijah
(VZHOD 1, VZHOD 2, ZAHOD 1 in ZAHOD 2) s ciljem formiranja štirih regijskih selekcij, ki v
končni fazi zajamejo predvidoma okoli 60 selekcioniranih igralcev.
Praktično to pomeni, da na pregledne treninge, ki predstavljajo osnovno izhodišče nadaljnjega
selekcioniranja, vključimo in sistematično pregledamo ter preverimo:
-

-

igralce osnovnega izbranega letnika, ki so višji od izkustveno določene višine, ne
glede na njihovo trenutno znanje in sposobnosti ter igralno uspešnost;
igralce osnovnega izbranega letnika, ki so nižji od izkustveno izbrane višine,
izstopajo pa glede telesnih sposobnosti, pri tem pa njihove igralne kvalitete in
uspešnost niso pomembne;
vse ostale nadarjene igralce osnovnega izbranega letnika, ki po oceni klubskih
trenerjev in športnih pedagogov, izstopajo po tehničnem znanju in telesnih
sposobnostih;

Osnovna metoda in celotni model ter plan aktivnosti z navodili izvajanja je izbranim trenerjem
in njihovim pomočnikom natančno predstavljen na uvodnem sestanku.
4.

INFORMIRANJE KLUBOV IN OSNOVNIH ŠOL SELEKCIONIRANJA U14 (LETNIKI 2006)

Trenerji regijskih selekcij in njihovi pomočniki s pomočjo vodje regijskega selekcioniranja
določijo in organizirajo mesto ter uro preglednih treningov v skladu s terminskim planom
preglednih treningov. To informacijo sporočijo na KZS najmanj 7 dni pred izvedbo akcije.
5.

NALOGE KLUBOV IN KLUBSKIH TRENERJEV U14 (2006)

Klubi oz. klubski trenerji morajo svoje igralce o izvedbah treningov in tekem svoje
igralce obvestiti, prav tako pa o njihovi morebitni odsotnosti pravočasno obvestiti vodjo
regijskega
selekcioniranja,
Jerneja
Valentinčiča
na
elektronski
naslov
jernej.valentincic@kzs.si. Le na ta način se na trening oz. tekmo lahko povabi tudi ostale
igralce, ki prvotno niso bili povabljeni in si pristnosti zelo želijo.

6.

IZVEDBA PREGLEDNIH TRENINGOV SELEKCIONIRANJA U14 (letniki 2006)

Pregledni treningi se izvajajo od oktobra 2019 do junija 2020. Treningi regij se izpeljejo med
tednom.

Številka treninga

Mesec in leto

Datum

Regija

1. trening

Oktober 2019

14.10. – 18.10.

vse 4 regije

2. trening

November 2019

18.11. – 22.11.

vse 4 regije

PRVO TESTIRANJE

December 2019

09.12. – 13.12.

vse 4 regije

3. trening

Januar 2020

06.01. – 10.01.

vse 4 regije

4. trening

Februar 2020

03.02. – 07.02.

vse 4 regije

5. trening

Marec 2020

16.03. – 20.03.

Vse 4 regije

6. trening

Marec / April 2020

30.03. – 03.04.

Vse 4 regije

DRUGO
TESTIRANJE

Junij 2020

naknadno

Cca 60 igralcev

Osnovni cilj preglednih in pripravljalnih treningov je formiranje regijskih selekcij (15 – 20
izbranih igralcev), in pridobivanje čim večjega števila informacij o posameznih igralcih, hkrati
pa igralce pripravljati za delo v reprezentancah.
Pregledne in pripravljalne treninge trenerji organizirajo na lastno pobudo v skladu s prostimi
termini v tekmovalnem koledarju in možnostmi koriščenja dvoran.
Iz tabele je razvidno, da bo v določenem tednu imelo trening vseh pet regij (oziroma ekipe).
Kdaj in kje bodo treningi, bo vodje regij uskladili z vodjem selekcioniranja.

7.

PREDVIDENI DATUMI TEKMOVANJ REGIJSKIH SELEKCIJ U14 (letniki 2006)

Tekmovanje regijskih selekcij poteka po vnaprej pripravljenem razporedu in v terminih, ki niso
zasedeni s siceršnjim tekmovalnim koledarjem KZS.

DATUM TURNIRJA

ZAPOREDNA ŠTEVILKA TURNIRJA

21.03.2020

1. turnir

04.04.2020

2. turnir

21.04.2020

3. turnir (prva tekma)

23.04.2020

3. turnir (druga tekma)

Selekcioniranje se nadaljuje pred in na taboru v Postojni. Priporočljivo je, da se vsi igralci
tabora udeležijo. Na taboru se izbira ekipa za SLOVENIABALL, kjer je selekcioniranje generacije
2006 na tej stopnji zaključeno.
8.

NALOGE TRENERJEV REGIJSKIH SELEKCIJ U14 (letniki 2006)

Naloge trenerjev regijskih selekcij U14 (letniki 2006) so:
-

sodelujejo pri organizacijsko - tehnični pripravi in izvedbi projekta v posameznih
področjih,
spremljajo trenažni proces in igralno uspešnost nadarjenih igralcev v klubih in
osnovnih šolah,
v sodelovanju s strokovno-organizacijskim vodjem področnih selekcij odločajo o
izboru igralcev v posamezne področne selekcije,
vodijo in izvajajo trenažni proces posamezne področne selekcije ter vodijo
področno selekcijo na tekmah,
vodijo prisotnost igralcev na treningih,
skrbijo za svoje strokovno izobraževanje,
nadzorujejo učni uspeh svojih igralcev (povezujejo se z njihovimi klubskimi
trenerji),
skrbijo za zaupane rekvizite in opremo,
o vseh problemih sproti obveščajo strokovnega vodjo.

Za svoje delo so odgovorni vodji selekcioniranja.

9.

STROKOVNI KADER ZA SELEKCIONIRANJE FANTOV U14 (letniki 2006)

REGIJSKA SELEKCIJA

VODJE SELEKCIJ

POMOČNIKI SELEKCIJ

VZHOD 1

Robi Stojković

Aljoša Štravs

VZHOD 2

Žiga Jug

Martin Mežan

CENTER

Grega Sajevic Malgaj

Uroš Jurković

ZAHOD 1

Jaka Šiberle

Jaka Korošec

ZAHOD 2

Jani Fortuna

Matija Bolčina

Strokovni vodja celotnega projekta: Jernej VALENTINČIČ

Športni pozdrav!

Jernej VALENTINČIČ
Vodja Regijskega selekcioniranja

Mirko JURJAVČIČ
Vodja reprezentanc mlajših kategorij

