
Válogatott kerettagság feltételei és kritériumai 

 

A válogatott keretekbe azok a sportolók kerülnek kiválasztásra, akik kimagasló sportolói potenciállal 

rendelkeznek, valamint eredményeik és rangsoruk kiemelkedik a mezőnyből.  

 

A válogatottság feltételei a következők: 

- profi sportolói hozzáállás, 

- kiegyensúlyozott, érett, a nemzetközi standardnak is megfelelő játék, 

- sportszerű viselkedés mind a pályán, mind a pályán kívül, 

- a szezon egészében felkészült és szorgalmas hozzáállás, 

- az egyéni és csapatjátékhoz való megfelelő hozzáállás, 

- részvétel a Magyar Fallabda Szövetség által rendezett népszerűsítő programban, legalább évi 

2 alkalommal. 

 

A válogatottság kritériumai: 

- részvétel az A-kategóriás versenyek minimum 50%-án, 

- Csapatversenyeken játszott egymás elleni eredmények beleszámítnak 

- a válogatott kerettagokat a Szövetségi kapitány választja ki, 

- az Európa Bajnokságra utazó csapat 6 főből áll, 

- a csapatba az adott szezonban nyújtott teljesítménnyel lehet bekerülni, 

- a versenyeken nyújtott egymás elleni eredmények döntenek elsődlegesen (körbeverés vagy 

döntetlen esetén a felnőtt magyar ranglistahelyezés a döntő szempont), 

- külföldön élő és versenyző játékos külön elbírálásban részesülhet, és bekerülhet a csapatba 

(feltétele: részvétel legalább egy magyarországi A-kategóriás versenyen, nem később, mint a 

csapat EB nevezési határideje (vélhetően 2019. január 31.), ahol egyértelmű fölénnyel (3/0) 

legyőzi az utazó csapat egyik tagját) 

- a 6 fő válogatott csapat mellett a válogatott kerettagjainak is lehetősége van az utazásra a 

csapattal, de ebben az esetben minden költség az utazó kerettagot terheli. 

 

 

Kizáró okok 

 

 Nem lehet a válogatott tagja az a játékos,  

o akinek egészségi állapota vagy fizikális állóképessége aggályos, 

o aki megbukik a doppingteszten, 

o aki ellen fegyelmi eljárás zajlik. 

 

 

 



 

 

Bő keret tagjai: 

 

1. Farkas Balázs 

2. Krajcsák Márk 

3. Sebők Benedek 

4. Török András 

5. Boros Dávid 

6. Cséffalvay Dániel 

7. Hoffmann Péter 

8. Dévald Péter 

9. Kamocsai Bendegúz 

10. Dévald Tamás 

11. Püski Lénárd 

 

A bő keret a jelenleg érvényben lévő ranglista alapján került összeállításra. A 6 fős utazó keretbe a 

fenti kritériumokban meghatározott módon lehet ki- és bekerülni.  

Az elért eredmények 2019. március 30-ig, az Országos Csapatbajnokság harmadik fordulójának 

befejezéséig kerülnek figyelembe vételre. 

 

 


