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Datum: 25.8.2021 

 

PLAN DELA ZA ČLANSKO REPREZENTANCO 

SP DUBAJ, ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI, 16.-21.11.2021 

JUNIJ 2021 – NOVEMBER 2021 

 

Št. DATUM OPIS DEJAVNOSTI 

1 27. - 29.8.2021 Reprezentančne priprave (širši izbor) – člani, HAG test 

2 3. - 5.9.2021 Premier liga Cairo, Egipt (KZS) 

3 11.9.2021 Mednarodni turnir Budimpešta open (1.izborna tekma) - klubi 

4 1.-3.10.2021 Premier liga Moskva, Rusija (KZS)  

5 8.-10.10.2021 Mednarodni turnir Croatia open (2. izborna tekma) - klubi 

6 3.-7.11.2021 Zaključne reprezentančne priprave (SP DUBAJ 2021) – člani 

7 16.–21.11.2021 SP Dubaj, Združeni arabski emirati 2021 (KZS) 

 
V mesecu oktobru in novembru se izpeljejo priprave z mednarodno udeležbo (KZS). 

 

Selektor Matija Matijević do 27.8.2021 pripravi predlog kandidatov za SP Dubai. 
 

Potrjeni – SP Dubai: 
Trener: Matija Matijević 

Tekmovalci: Tjaša Ristić, Kiti Smiljan (WKF lestvica – subvencija KZS) 
 

Predlog: 

- Člani perspektivnega razreda (subvencija KZS – 25% - člen 17. Pravilnik o delu reprezentanc KZS) 
- Perspektivne športnike predlaga selektor KZS, ostali predlogi – člen 17. Pravilnik 

 
17. člen 

Določitev reprezentantov in reprezentantk brez izpolnjenih kriterijev se lahko opravi samo izjemoma.  
V tem primeru je postopek naslednji:   

- zainteresirana klubska sredina športnika ali športnik brez izpolnjenih kriterijev sam, mora o želeni udeležbi 
športnika na določenem tekmovanju podati obrazloženo vlogo o nastopu pristojnemu selektorju, ki vlogo 
s svojim obrazloženim mnenjem preda KZR,  

- KZR se mora v roku 8 dni od prejema vloge, na osnovi glasovanja opredeliti do predloga. V primeru 

potrditve s strani večine navzočih članov KZR, se predlog pošlje v sprejem dokončne odločitve na IO KZS, 

ki lahko predlog potrdi ali zavrne.  

Stroške nastopa športnika brez izpolnjenih kriterijev, ki se mu izjemoma dovoli nastop na določenem tekmovanju, 
ne glede na dosežen rezultat na tekmovanju, nosi vložnik prošnje.  
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