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Poročilo selektorja ženske reprezentance za leto 2020
Na mesto selektorja ženske reprezentance sem bil sprejet 09.03.2020. Ker je bilo
najprej načrtovano evropsko prvenstvo za ženske že junija tistega leta, sem svoje
kandidatke izbral že pred uradno potrditvijo, katere so se potem seveda prostovoljno
odzvale povabilu in smo začeli januarja s treningi v dvorani na Zarji. Na treninge je
redno prihajalo vseh 8 kandidatk, ki sem jih povabil, potekali pa so vsako nedeljo.
O prevzemu reprezentance sem razmišljal dolgo časa in če ne bi verjel, da lahko
dosežemo največje uspehe, se za to ne bi odločil. Cilj, ki sem ga postavil je vsekakor
ekipna medalja v času mojega 4 letnega mandata.
Z mislijo na ta cilj sem tudi sestavil načrt treningov. V načrtu treningov je bilo najprej
že omenjeno enkrat tedensko treniranje pozimi na Zarji. Potem sem si zamislil, da bi
marca še 1 mesec trenirali enkrat tedensko zunaj, potem pa bi že izbral četverico,
katero bi potem peljal na junijsko evropsko prvenstvo. Od takrat naprej bi potem
začel individualno delo z izbrankami, obenem pa bi obdržal enkrat tedensko treninge
z vsemi 8 kandidatkami.
Istočasno bi na tour tekmovanjih igrale kandidatke skupaj, še posebej na tour-ih
trojke, jaz pa tam ne bi sodeloval kot igralec.
Na žalost od teh načrtov zaradi nastopa epidemije na koncu ni bilo nič, z izjemo
omenjenih zimskih treningov na Zarji. Kljub temu lahko rečem, da smo začeli zelo
dobro, kandidatke so se na moj način dela odzvale zelo pozitivno in pokazale veliko
motiviranost za delo. Ker se zavedam, da je za največje uspehe potrebna zdrava
konkurenca, sem vse kandidatke tretiral enakovredno in to se je pri nekaterih že
poznalo pozimi. Posledice so se potem pokazale med sezono, ko so nekatere
kandidatke pokazale velik napredek in tudi osvajale državne lovorike.
Načrtov za prihodnost zaradi tako negotove situacije zaradi koronavirusa ne morem
predstaviti, cilji pa ostajajo enaki.
Športni pozdrav!
Žiga Kobal
Selektor ženske
reprezentance
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