
Az 2023. évi U17-es Európa Bajnokság válogatási elvei 

 

Az U17-es Európa Bajnokságra utazó keret legkésőbb az U17-es szerb nemzetközi bajnokság 

után (2023. június 23-25.) kerül kiválasztásra. Az EB, melyet 2023. augusztus 4. és 12. között 

rendeznek meg Litvániában csapatversenyből és egyéni versenyből áll. 

A csapatversenyre minimum 3-3 játékos szükséges, de a kiválasztáshoz mind az 5 

versenyszámban elért eredményeket figyelembe vesszük. Az egyéni versenyen való 

részvételhez a játékosokkal szemben az elvárás az, hogy az U17-es európai középmezőnnyel 

versenyképesek legyenek.  

Válogatási időszak és elvek: (2022. június 27. - 2023. június 25.) 

Objektíven a kiválasztás az eredményesség alapján történik. Az U17-es európai ranglista 

verseny eredmények a legtöbb esetben nagyobb jelentőséggel bírnak, mint az U17-es hazai I. 

osztályú versenyeken elért eredmények. A válogatók fenntartják a jogot arra, hogy a 

versenyek súlyozását az adott versenyen elért eredmények és a verseny ereje alapján 

módosítsák. Ilyen esetekben a kiválasztóknak meg kell indokolniuk döntésüket. A 

játékosoknak nem kötelező sok versenyen részt venniük és ugyan az U17-es európai ranglista 

helyezés figyelembe lesz véve, de nem ez lesz a végleges mérőszám. Az objektív és 

szubjektív válogatási elvek mértéke nincs meghatározva, de abban az esetben, amikor a 

szubjektív vélemény nagyobb szerepet játszik a döntésben, azt meg kell indokolni. 

 

Jogosultság: 

1. A 2007-ben vagy később született játékosok 

2. A válogatási időszakban legalább 2 db U17 vagy U19 I. osztályú versenyen való részvétel 

(2022. augusztus 1. – 2023. május 1.) 

3. A 2023-ban meghirdetett edzőtáborok 50%-án, valamint az EB előtti csapatfelkészítésen 

való részvétel*. 

 

Eredmények: 

1. Badminton Europe U17 Circuit versenyeken elért eredmények * (2022. június 27. és 2023. 

június 25. között) 

2. Eredmények a Felnőtt Magyar Bajnokságon (2023. február 4-5.) 

3. Eredmények az U19-es Magyar Bajnokságon (2023. április 22-23.) 

4. Eredmények az U17-es Magyar Bajnokságon (2023. május 6-7.) 

5. Eredmények az U17 + U19 I. osztályú versenyeken (2022. szeptember 1. – 2023. június 

25.) 

6. Egymás elleni eredmények azokkal a játékosokkal szemben, akiket figyelembe vettek a 

csapatba való beválogatásnál. 



  

*(A nem BWF vagy Badminton Europe által rendezett nemzetközi versenyeken elért 

eredményeket NEM vesszük figyelembe) 

 

Szubjektív válogatási elvek: 

1. A játékos elkötelezettsége a sport iránt (főként az edzéseken végzett munka tekintetében). 

2. A játékosok potenciálja (összehasonlítva az elmúlt 5 év legjobb magyar nemzetközi 

szereplőivel). 

3. Teljesítény magasabb ranglista helyezésű vagy jobb eredményeket elérő játékosok ellen. 

4. Versenyeken és edzéseken való hozzáállás és professzionalizmus. 

5. Teljesítmény az U17-es, U19-es és Felnőtt Magyar Bajnokságon. 

 

 

* Kivételes körülmények között, amikor egy játékos nem tud megfelelni a válogatási 

feltételeknek (sérülés, betegség, járvány stb.), a játékosokat a válogatók szubjektív véleménye 

alapján is ki lehet választani. A döntéshozóknak ilyen esetben meg kell indokolniuk a 

döntésüket. Ezenkívül az edzők a játékosoktól bizonyítékot kérhetnek arra vonatkozóan, hogy 

miért nem képesek megfelelni a kritériumoknak. 

 

 

 


