
A junior válogatott kerettagság feltételei és kritériumai 

Célunk a lehető legfelkészültebb magyar csapat összeállítása és utaztatása az Európa 

Bajnokságra, szem előtt tartva a pozitív sportolói magatartás fontosságát. 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:  

- 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:  

- Kötelező edzésnapló vezetés, heti egyszeri feltöltéssel. 

- 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,  

- legalább 1 alkalommal részvétel a Szövetség által meghatározott, sportágat népszerűsítő 

versenyeken, bemutatókon.  

 

A Szövetség és a játékos között egy írásos megállapodás köttetik, amelyben kölcsönösen, 

aláírásukkal elfogadják az itt felsorolt feltételeket. A játékosok esetében a szülő/gondviselő is 

aláírásával igazolja, hogy elfogadja az itt rögzített feltételeket. 



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.  
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