
A junior válogatott kerettagság feltételei és kritériumai 

 

A válogatott keretekbe minden korcsoportba azok a sportolók kerülnek kiválasztásra, akik kimagasló 

sportolói potenciállal rendelkeznek, valamint eredményeik és rangsoruk kiemelkedik a mezőnyből. 

Azoknak a fiataloknak, akiknek célja a válogatott mez felöltése és hazánk képviselete nemzetközi 

versenyeken, a következő feltételeknek kell megfelelniük. 

 

A junior válogatottság alapfeltételei: 

- a 13. életév betöltése, 

- 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. 

 

A junior válogatottság kritériumai: 

- részvétel a hazai junior versenyek (8 db) minimum 50%-án, 

- részvétel a Szövetségi kapitány által kijelölt összetartásokon, ahol a kerettagok együtt 

készülnek a versenyekre, 

- részvétel a HJO-n, az Egyéni Utánpótlás OB-n, a Diákbajnokságon (Diákolimpián), 

- nemzetközi válogatott versenyeken a válogatott tagjainak kötelező a válogatott szerelését 

viselni, mind a versenyeken, mind a hozzájuk kapcsolódó rendezvényeken, 

- részvétel a Szövetség által meghatározott, sportágat népszerűsítő versenyeken, 

bemutatókon. 

 

Az utazó keret meghatározásának szempontjai: 

i. az összetartásokon elvégzett munka és az ott mutatott teljesítmény, 

ii. a nemzetközi ranglistán elfoglalt helyezés, 

iii. a hazai ranglistán elfoglalt helyezés. 

 

A Szövetség ugyanakkor vállalja, hogy a korosztályos junior válogatottba bekerülő játékosok 

nemzetközi válogatott költségeit jelentős mértékben támogatja: biztosítja a válogatott ruházatot, 

valamint a sikeres felkészülés érdekében pályákat, illetve edzőket, havi rendszerességgel, az 

összetartások keretein belül.  

A Szövetség továbbá dolgozik azon, hogy az U19-be bekerülve ki lehessen váltani a junior PSA 

engedélyt, vagyis aki felnőttként szeretné folytatni a profi sportpályafutását, annak ne a felnőtt 

ranglista utolsó helyéről kelljen kezdenie a pontgyűjtést. 

 

 



A bő keret tagjai: 
 
U 15  
Komlódi Regő 
Pikler Csanád 
Fodor Olivér 
Juhász Dominik 
Bozso Molli 
Varga Lorena 
  
U 17  
Takács Benedek 
Nagy Simon 
Simon Dániel 
Jeszenszky Zoltán 
Szabó Kende Zsombor 
Sárkány László 
Nagy Levente 
Laskai Vanda 
Chukwu Hannah 
Rózsa Emma 
Harmath Eszter 
  
U 19  
Kamocsai Bendegúz 
Dévald Péter 
Dévald Tamás 
Rózsa Barnabás 
Szabó Mercédesz  
Filyó Borbála 
Szunomár Blanka  
 


