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KRYTERIA POWOŁYWANIA ZAWODNIKÓW DO REPREZENTACJI NA ZAWODY MISTRZOWSKIE
- Drużynowe Mistrzostwa Europy,
- Indywidualne Mistrzostwa Europy,
- Mistrzostwa Świata,
- FISU World University Games (Uniwersjady),
- Oficjalne mecze międzynarodowe Polskiej Reprezentacji.
Selekcja zawodników do reprezentacji na imprezy mistrzowskie odbywa się w kilku etapach.
Początkowo pod uwagę brani są wszyscy zawodnicy docelowej kadry narodowej. Grupa jest
stopniowo zawężana w trakcie realizacji planu szkoleniowego aż do ustalonej liczby
kandydatów, wraz z 2-3 zawodnikami rezerwowymi.
Ocena poszczególnych zawodników odbywa się na podstawie:


Kryteriów formalnych:
 Rodzaju turnieju – drużynowy/indywidualny lub drużynowy i indywidualny
 Liczby miejsc w poszczególnych konkurencjach przyznawanych dla poszczególnych
państw w oparciu o regulaminy rozgrywania imprez mistrzowskich BWF i BE
 Maksymalnej liczby konkurencji przypadających na jednego zawodnika,
 Systemu kwalifikacji do turnieju – z listy rankingowej lub na podstawie zgłoszeń z
poszczególnych federacji,
 Poziomu posiadanych środków finansowych,



Kryteriów sportowych:
 przydatności do turnieju drużynowego/indywidualnego w zakresie posiadanej
specjalizacji i predyspozycji do gier pojedynczych/podwójnych,
 wyników rywalizacji w turniejach międzynarodowych (współczynnik meczowy),
 wyników uzyskanych w krajowych imprezach mistrzowskich – medaliści
MPJ/OOM/MPM/IMP/MMP,
 wyników rywalizacji w turniejach krajowych (współczynnik meczowy, bezpośrednie
pojedynki),
 miejsc zajmowanych w poszczególnych kategoriach wiekowych w rankingu BWF/BE –
najwyższe pozycje w poszczególnych konkurencjach;
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 obserwacji oraz pomiarów podczas akcji szkolenia centralnego w zakresie:
posiadanych umiejętności technicznych, taktycznych, poziomu zdolności
motorycznych,
 rezultatów sparingów wewnętrznych,
 Oceny w zakresie przebiegu procesu przygotowania oraz stopnia realizacji
indywidualnych planów szkoleniowych (ocena przygotowania w zakresie technicznotaktycznym, motorycznym w okresie poprzedzającym powołanie do reprezentacji).


Kryteriów dodatkowych:
 stanu zdrowia,
 zaangażowania w realizację programu treningowego,
 umiejętności współpracy w zespole.

Ewentualne kwalifikacje zawodników Młodzieżowych KN oraz KNE do imprez mistrzowskich
Elity oparte są o ranking BWF (zawody indywidualne) i selekcję trenerów KN.
Składy reprezentacji Polski na poszczególne zawody mistrzowskie zatwierdzane są uchwałą
Zarządu PZBad.
PZBad na wniosek właściwego Trenera KN w porozumieniu z dyrektorem Sportowym.
Opracował dział szkolenia oraz trenerzy KN PZBad.
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