Spoštovani starši!
Ker se nekateri otroci prvič srečujejo s klubsko selekcijo, smo se odločili, da vam na kratko predstavimo
delo v klubu, prav tako, pa želimo tiste, ki ste že nami že leto ali več spomnili na že znana dejstva in
novosti, ki jih prinaša sezona.
1. Kdo smo:
Predsednik kluba: Brane Kastelec
Podpredsednika kluba: Marjan Erpe in Peter Ivančič
Direktor kluba: Miro Župevec
Generalni sekretar: Jernej Bobič
Vodja mlajših: Leon Stipaničev
Trener Fantov U19: Simon Petrov
Trener Fantov U17: Luka Mittag
Trener Fantov U15 A: Matej Štokar
Trener Fantov U15 B: Tomaž Žabčič
Trener Fantov U13 A: Leon Stipaničev
Trener Fantov U13 B: Simon Jeraj
Trener Fantov U11: Mitja Volčjak
V primeru kakršnih koli težav in predlogov vam je na voljo trener vašega otroka. V kolikor z njim ne
morete rešiti težave se obrnite na vodjo mlajših selekcij.
Na spletni strani kluba http://basket.krka.si lahko spremljate dogajanje v klubu, napovedi tekem, rezultate,
fotogalerije. Prav tako je na strani objavljen pravilnik za mlajše selekcije, ki je namenjen enotnemu
delovanju, vsebuje pa tudi smernice za obnašanje v klubskih selekcijah.
2. Portal za igralce (in starše):
Klub ima na Portalu http://igralci.basket.krka.si/ nameščeno aplikacijo s podatki o igralcih, obveščanje
igralcev o treningih, spremembah terminov, meritvah, prisotnosti itd. Portal služi trenerjem in pisarni kluba
pri urejanju urnika treningov, poročilih o prisotnosti na treningih, mesečnih poročilih trenerjev, ipd.
Vsak igralec kluba dobi ime in geslo, s katerim dostopa do portala. Tam vnese vse zahtevane podatke v svoj
profil, kar omogoči lažjo in boljšo komunikacijo med klubom, igralci, trenerji in starši.
Podatki so zaščiteni – varovanje podatkov.
3. Ostalo:
- Trenerji so zadolženi, da spremljajo tudi uspeh naših fantov v šoli. Uspešno šolanje je predpogoj, da
lahko fantje igrajo košarko. Prosimo, da ste glede ocen in šolskega uspeha v stalni komunikaciji s
trenerjem, ki lahko zelo pozitivno vpliva tudi na to komponento v razvoju. Razmišljanje, da bo imel brez
športa več časa za šolo je zmotno. S treningi in ustrezno organizacijo časa vaš otrok razvija delovne
navade in ima ob tem dodatno motivacijo. Zmanjka pa mu časa za stvari, ki lahko negativno vplivajo na
njegov osebnostni razvoj.
- V klubu postopoma uvajamo poenoteno delo v vseh selekcijah, prav tako skrbimo, da se trenerji stalno
izobražujejo. Uvajamo standarde znanja za vsako starostno obdobje, testiranja in načrtno delo od prihoda
v klub dalje. Dejstvo je, da je košarka tekmovalni šport, na klubskem nivoju se iz selekcije v selekcijo
tekmovalnost povečuje in razvija. Ob tem pa seveda želimo skrbeti za individualni razvoj posameznikov,
kot športnikov in osebnosti, zavedati se pa moramo tudi, da žal vsi v svojem razvoju, pomanjkanja

talenta, slabših fizičnih lastnosti oz., drugih dejavnikov, niso enako uspešni, zaradi česar posledično trpi
tudi njihova vloga v ekipi, žal je tako v vseh tekmovalnih športih.
- Status športnika je privilegij, ki ga lahko dobi vsak, ki je reden na treningih in tekmah, ter seveda
uspešen v šoli, prav tako. Status športnika se mu odvzame v kolikor ga izkorišča ali izostaja s treningov,
tekem.
- Starši ste v razvoju vaših otrok nepogrešljiv člen. Prav tako lahko izredno dosti doprinesete k
otrokovemu zdravemu košarkarskemu razvoju, zato ga pri športu spodbujajte, vendar ne silite! V športu
najdite zdravo stimulacijo tudi za dejavnosti za šolo! (učenje...). Podpirajte njegove odločitve in mu stojte
ob strani, o njegovih težavah se pogovarjajte s trenerjem, saj ne more vedeti vsega, kar se dogaja zunaj
igrišča!
-Otroci, ki so vključeni v vadbo, se preventivno izogibajo vsem oblikam nezdravega življenja. Proces
treninga jih navaja na red, delavnost in disciplino. To so vse vrline, ki mu bodo zagotovile zdrav duh v
zdravem telesu! Starši podpirajte svoje otroke, stojte jim ob strani, pridite jih spodbujati na tekme.
- Starši ste pa prav tako zgled vašemu otroku, zato poskrbite za športno obnašanje na tekmah, prepustite
vodenje otroka in tekme trenerju, spodbujajte ekipo, ne obsojajte posameznikov, saj to negativno vpliva
na otrokovo osebnost in lahko zavira njegov košarkarski razvoj, obenem pa z nešportnim navijanjem in
neprimernimi gestami dajete slab zgled.
Želimo si uspešnega sodelovanja in skupno skrb za razvoj otrok in obenem čim več uspešnih nastopov
vašega otroka pod okriljem našega kluba.
KONTAKTI:
Vodja mlajših: Leon Stipaničev (041 279 535 / leon.stipanicev@gmail.com)
U19: Simon Petrov (040 553 450 / simonpetrov@gmail.com)
U17: Luka Mittag (040 349 000 / luka.mittag@gmail.com)
U15 A: Matej Štokar (040 821 151 / matej.stokar@gmail.com)
U15 B: Tomaž Žabčič (040 476417 / zabcictomaz@gmail.com)
U13 A: Leon Stipaničev (041 279 535 / leon.stipanicev@gmail.com)
U13 B: Simon Jeraj (031 519 568 / simonjeraj@gmail.com)
U11: Mitja Volčjak (031 340 505 / mitja.volcjak@gmail.com)
Podpredsednik – zadolžen za delo z mlajšimi selekcijami kluba: Marjan Erpe (041 791 456 / marjan.erpe@gmail.com)

