A felnőtt válogatott keret válogatás elvei:
Évente áltagosan két felnőtt nemzetközi versenyt rendeznek, melyeken szövetségi
finanszírozással vesz részt a csapat. (Európa bajnokság, Csapat Európa Bajnokság, Egynemű
Csapat Európa Bajnokság,stb.)
A csapatversenyek előtt a tervek szerint összetartásokat fogunk csinálni, ahol nemcsak a
csapatba jelölni kívánt játékosok lesznek meghívva, hanem egy bővebb fiatal keret, akik, mint
edzőpartnerek segítenék a versenyre kijutott játékosok felkészülését. Ezeken az
összetartásokon kívül tervben van a jövőben a nyári hosszú felkészülés elején egy alapozó
hét, ahol felmérésre kerülnek különböző fizikai feladatokkal az erősségek és gyengeségek is,
amelyekkel a játékosok tovább dolgozhatnának a klubjaikban. Erre az időszakra a válogatott
játékosok mellett az edzőik is meghívót kapnak a táborba, hogy segítsék a munkát, illetve
együtt konzultálhassunk a játékosokról. A válogatott összetartásokon való részvétel egyben az
egyik feltétele annak, hogy valaki a csapatba tudjon kerülni, kizáró okot csak a megfelelő
igazolás birtokában lehet figyelembe venni.
A válogatás másik fontos része a kiemelt hazai (Felnőtt Magyar Bajnokság, „A” kategóriás
versenyek) és külföldi versenyeken elért eredmények és mutatott játék képe jelenti. Mivel
jelenleg sok nemzetközi verseny marad el, vagy amit meg is tartanak, ott a mezőny erőssége
miatt sok játékosunk még a kvalifikációba sem kerül be, ezért nehéz felmérni, hogy jelenleg
hol is tartunk pontosan a nemzetközi játékosokhoz képest. A felnőtt keret jelenleg két részből
áll. Az „A” keretben vannak a kiemelt játékosaink, akik előkelő helyen vannak a
világranglistán, és játéktudásuk miatt sok eredményt is hoznak. A „B” keretben vannak azok a
játékosok, akiknek világranglistás helyezésük még nincs, vagy alacsony, emiatt kevés külföldi
versenyen tudnak játszani, de játéktudásuk alapján már felveszik a versenyt ezzel a
mezőnnyel. Ők a feltörekvő tehetségeink, akik az itthoni versenyeken a legjobb eredményeket
hozzák.
Az „A” keretbe kerülés feltételei
Ebben a kategóriában azok a nemzetközileg is sikeres játékosaink szerepelnek, akiknek
jelenleg is reális esélyük van az olimpiai kvalifikációra. A keretbe kerülés feltétele nemcsak
az, hogy itthon domináns legyen valaki, hanem a nemzetközi megmérettetéseken való komoly
szereplés is. Ebben a kategóriában már elvárás a főtábláról indulás külföldi versenyeken, a
minimum célok pedig:
- negyeddöntő – International series versenyeken
- legjobb 16 – International challenge versenyeken
- főtábla – tour 100 vagy annál magasabb kategóriájú versenyeken
A „B” keretbe kerülés feltételei
Ebben a kategóriában azok a hazai éljátékosaink szerepelnek, akiknek céljuk a külföldi
megmérettetéseken való részvétel és a minél sikeresebb eredmény elérése. A keretben
szerepelnek azon ifjúsági korosztály játékosai is, akik a felnőtt mezőnyben is bizonyítottak
már, és komoly eredményeket értek el az elmúlt időszakban. Mivel a covid járvány okozta
helyzet miatt a nemzetközi versenyek erőssége minden eddiginél magasabb, így a keret nagy
részének alacsony világranglista helyezése van és nehezen kerül be a nemzetközi versenyekre.
Minimum cél a keret számára, hogy olyan eredményeket tudjanak elérni azokon a nemzetközi
tornákon, ahol beférnek a kvalifikációba, mellyel biztosítani tudják a biztos szereplésüket a
következő tornákon.

A válogatott kerettagok teljesítménye évente lesz értékelve.
A keretbe az eredmények alapján be, és onnan ki is lehet kerülni.
Jövőbeli olimpiai események
Egyértelműen elmondható, hogy fő cél a párizsi játékokon való részvétel mind férfi, mind női
egyéni versenyszámban.
Az Olimpiáig kiemelt fontosságú lesz, hogy a kvalifikációra esélyes játékosaink részt
tudjanak venni azokon az eseményeken – Egynemű Európa Csapatbajnokság, Vegyes Európa
Csapatbajnokság, Egyéni Európa Bajnokság, esetleges Világbajnokság – ahol kiemelt
pontokat tudnak gyűjteni, vagy ahol megkapják a pontjaik 10%-át már a részvétellel is. 2022ben kiemelt fontosságú verseny lesz az áprilisi Európa bajnokság, illetve az augusztusi
Világbajnokság. 2023-ban Európa Játékok és a további Csapatversenyek vannak tervezve, de
még nincs meghatározva sem a helyszínük, sem az időpontjuk.
Tervezett válogatott versenyek a kiemelt „A” keret tagjainak:
-

Január 27-30: Ukrán international challenge
Március 24-27: Lengyel international challenge
Március 29-Április 03: Francia tour 100
Április 25-30: Európa Bajnokság
Június 02-05: Olasz international challenge
Június 15-18: Spanyol international challenge
Augusztus 21-28: Világbajnokság
Szeptember 14-17: Belga international challenge
November 02-05: Magyar nemzetközi international series
November 16-19: Ír international challenge

Tervezett válogatott versenyek a kiemelt „B” keret tagjainak:
-

Március 02-05: Szlovák future series
Május 18-21: Szlovén international series
Május 26-29: Osztrák international series
Június 15-18: Német future series
Június 20-23: Horvát future series
Szeptember 29 – október 02: Horvát future series
November 02-05: Magyar nemzetközi international series

A versenyeket a Szövetség és az egyesületek közösen finanszírozzák. A költségvetés
ismeretében a tervezett versenyekre kvóták lesznek meghatározva.
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