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SPLOŠNO O REGIJSKEM SELEKCIONIRANJU
Regijsko selekcioniranje je projekt, ki ga organizira Košarkarska zveza Slovenije, v katerem
sodeluje več kot 300 mladih nadarjenih košarkarjev ter preko 80 trenerjev iz vseh slovenskih
košarkarskih klubov.
Projekt pri fantih poteka v obdobju dveh let - U13, U14. Razdeljeni so v štiri večje regije
(VZHOD 1, VZHOD 2, ZAHOD 1 in 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. 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 sedem 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. DELITEV MOŠKIH KLUBOV ZA SELEKCIONIRANJE MU13 (letniki 2009)
Ekipe po regijah so sestavljene po regionalnem ključu. Bodite pozorni v katero ekipo oziroma
regijo spadajo določeni klubi.

VZHOD 1
Vodja regije: Uroš KREVH
Pomočnik: Rok BRINAR

Ekipa 1

Ekipa 2

Ekipa 3

Ajdas Lenart

Bistrica

Elektra Šoštanj

AKK Branik

Borut Besedič Čiro

Miki Šport Konjice

Lotmerk

Dravograd

Nazarje Input

Maribor mladi

I team

Vojnik

Ptuj

Jezerniki Prevalje

Vrani Vransko

Radenska

Lovrenc na Pohorju
Ruše
Miklavž

VZHOD 2
Vodja regije: Boštjan KOČAR
Pomočnik: Domen DROBNE

Ekipa 4

Ekipa 5

Ekipa 6

DKŠ Rogaška Slatina

Celje

Grosuplje

Hopsi

Hrastnik

Brežice

Podčetrtek

Keleja Celje

Ivančna Gorica

Prebold 2014

Litija

Kolpa Črnomelj

Rogaška

Rudar

Krka

Šmarje Jelša

Zlatorog

Krško

Tajfun

Metlika
Troti

ZAHOD 1
Vodja regije: Gašper PAPEŽ
Pomočnik: Anže LOKAR

Ekipa 7

Ekipa 8

Ekipa 9

Cedevita Olimpija

Brinox Medvode

Gorenja vas

Janče

Calcit Basketball

Jesenice

Ježica

Domačija Vodnik Krvavec

LTH Castings

KŠ Peter Vilfan

Globus

Radovljica

Nutrisport Ilirija

Helios Suns

Stražišče Kranj

Slovan

Komenda

Šenčur GGD

Šentvid Ljubljana

Lastovka

Triglav

VBO Ljubljana

ZAHOD 2
Vodja regije: Peter FERJANČIČ
Pomočnik: Jan ZAVRTANIK

Ekipa 10

Ekipa 11

Ekipa 12

Cerknica

Kras

3x3 Piran

Gorica

Leone Ajdovščina

Izola

Hidria

Orli Postojna

Koper

Ipros Vrhnika

Pivka Perutninarstvo

Mesarija Prunk

Logatec

Plama Pur

Portorož

Tera Tolmin

Postojna

Žogica Divača
Žiri

*K ekipi 12 bomo na treninge vključili tudi klube oziroma društva iz zamejske Slovenije, in
sicer: Polet, Breg, Bor in Kontovel, Nabrežina, Polet, Sokol in ŠZ Dom
2.

ORGANIZACIJA DELA ZA SELEKCIONIRANJE MU13 (2009)

Celoten projekt poteka pod vodstvom strokovnega vodje Regijskega selekcioniranja Jerneja
Valentinčiča in vodje reprezentanc mlajših starostnih kategorij, Mirka Jurjavčiča.
Za vsako od štirih področnih selekcij (VZHOD 1, VZHOD 2, ZAHOD 1 in ZAHOD 2) je določen
vodja in njegov pomočnik.
Selekcioniranje generacije 2009 (MU13) bo potekalo v obdobju dveh let in bo terminsko
usklajeno s koledarjem uradnih tekmovanj. V prvem letu bo selekcioniranje potekalo po štirih
večjih področjih in je namenjeno predvsem sistematičnemu delu in igranju v obdobju od
novembra 2021 do marca 2022. Igralci bodo razdeljeni na štiri večja področja (VZHOD 1,
VZHOD 2, ZAHOD 1 in ZAHOD 2) znotraj katerih bodo igralci klubov razdeljeni v tri ekipe. Vsaka
ekipa bo opravila štiri treninge in dva turnirja. Na dveh turnirjih vsaka ekipa odigra po dve
tekmi znotraj določene regije. Tekme organizirajo in vodijo klubski trenerji, katerih klubi so
vključeni v posamezno področno ekipo.
PRIMER: Vzhod 1 je razdeljen na tri ekipe (EKIPA 1, EKIPA 2, EKIPA 3). Vsaka ekipa je
sestavljena iz igralcev po regijskem načelu. Ekipa 1 je tako sestavljena iz igralcev Ajdas Lenarta,
AKK Branika, Lotmerka, Maribor mladih, Ptuja in Radenske. Trenerji teh klubov organizirajo
vodijo tekme, na katerih igra ekipa 1. Če igrajo proti ekipi 2, bo na primer trener Radenske
glavni trener, trener AKK Branika pomočnik, ostali trenerji pa pomagajo pri organizaciji tekem.
Naslednjič bodo vloge zamenjali. Enako si vloge razdelijo tudi trenerji ekipe 2.
V drugem letu bodo vodje posamezne selekcije na vsakem področju iz treh ekip selekcionirali
igralce za področno selekcijo (VZHOD 1, VZHOD 2, ZAHOD 1 IN ZAHOD 2). Trenerji bodo z
igralci opravili šest treningov in odigrali tri tekme (po sistemu vsak z vsakim). Po dveh
odigranih turnirjih sledi finalni turnir za razvrstitev, kjer moštva igrajo finale ter tekmo za tretje
mesto.
Trenerji področnih selekcij animirajo igralce in hkrati spodbujajo k udeležbi na vsakoletnem
košarkarskem Taboru KZS, ki bo potekal v Postojni v zadnjem tednu junija in prvem tednu julija
2022.
To pomeni, da na pregledne treninge, ki predstavljajo osnovno izhodišče nadaljnjega
selekcioniranja, vključimo in sistematično pregledamo ter preverimo:
-

vse igralce osnovnega izbranega letnika, ki so višji od izkustveno določene višine,
ne glede na njihovo trenutno znanje in sposobnosti ter igralno uspešnost;

-

-

-

vse 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;
samo in izključno igralce mlajše od osnovnega izbranega letnika, ki primerljivo s
starejšimi igralci izstopajo glede višine ali telesnih sposobnosti ter tehničnega
znanja in igralne uspešnosti.

3. INFORMIRANJE KLUBOV IN OSNOVNIH ŠOL SELEKCIONIRANJA MU13 (2009)
Vodje regijskih selekcij s pomočjo Jerneja Valentinčiča določijo in organizirajo mesto ter uro
treningov v skladu s terminskim planom preglednih treningov. To informacijo sporočijo na KZS
najmanj 7 dni pred izvedbo akcije, KZS pa potem obvesti klube o načrtovani akciji.

4. PRIPRAVA SEZNAMOV EVIDENTIRANIH
SELEKCIONIRANJA MU13 (2009)

IGRALCEV

ZA

PREGLEDNE

TRENINGE

Prvo in drugo leto trenerji področnih selekcij in njihovi pomočniki, pripravijo v sodelovanju s
klubskimi trenerji in športnimi pedagogi na osnovnih šolah, na posebnem obrazcu, seznam
vseh evidentiranih igralcev, ki se bodo ali so se udeležili preglednih treningov po posameznih
področjih.

5. NALOGE TRENERJEV REGIJSKIH SELEKCIJ MU13 (2009)
Naloge trenerjev regijskih selekcij MU13 (2009) 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.

6. NALOGE KLUBOV IN KLUBSKIH TRENERJEV MU13 (2009)
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.

7. IZVEDBA IN PREDVIDENI TERMINI PREGLEDNIH TRENINGOV SELEKCIONIRANJA MU13
(2009)

Številka treninga
1. trening
2. trening
3. trening
4. trening

Mesec in leto

Datum

Regija

November 2021
November 2021
December 2021
December 2021
Januar 2022
Januar 2022
Marec 2022
Marec 2022

15.11. – 19.11.
22.11. – 26.11.
13.12. – 17.12.
13.12. – 17.12.
17.01. – 21.01.
24.01. – 28.01.
01.03. – 04.03.
08.03. – 12.03.

VZHOD 1 in 2
ZAHOD 1 in 2
VZHOD 1 in 2
ZAHOD 1 in 2
ZAHOD 1 in 2
VZHOD 1 in 2
VZHOD 1 in 2
ZAHOD 1 in 2

Osnovni cilj preglednih in pripravljalnih treningov je formiranje regijskih selekcij (15 do 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.

Kdaj in kje bodo potekali treningi, bodo vodje regij uskladili z vodjo selekcioniranja, iz KZS pa
bomo o treningih obvestili klube.
8.

PREDVIDENI DATUMI TURNIRJEV REGIJSKIH SELEKCIJ MU13 (2009)

Tekmovanje regijskih selekcij poteka po vnaprej pripravljenem razporedu in v terminih, ki niso
zasedeni s tekmovalnim koledarjem KZS. Datumi turnirjev še niso dokončni in se lahko skozi
sezono še spremenijo.

9.

DATUM TURNIRJA

ZAPOREDNA ŠTEVILKA TURNIRJA

12.03.2022
19.03.2022
28.03.2022
29.03.2022

1. turnir – VZHOD 1 in 2
1. turnir - ZAHOD 1 in 2
2. turnir - ZAHOD 1 in 2
2. turnir - VZHOD 1 in 2

ZAKLJUČNI TURNIR REGIJSKIH SELEKCIJ MU13

V mesecu septembru 2022 bo odigran zaključni turnir regijskih selekcij. Zaključni turnir bo
potekal v Ljubljani v športnem centru Baza v Štepanjskem naselju. Na turnirju bo sodelovalo
vseh 12 ekip programa Regijskega selekcioniranja, ki se bodo pomerila za končne uvrstitve od
1 do 12.

Jernej VALENTINČIČ
Vodja Regijskega selekcioniranja:

Mirko JURJAVČIČ
Vodja reprezentanc mlajših kategorij:

