ZASADY WYŁANIANIA REPREZENTACJI POLSKI SENIORÓW

Kwalifikacja do reprezentacji Polski seniorów na imprezy międzynarodowe odbywa się według
poniższych kryteriów. Pierwszeństwo w uzyskaniu kwalifikacji do reprezentacji mają:
1. Osoby, które kiedykolwiek uzyskały kwalifikację olimpijską w badmintonie (osoby te mają prawo
gry w trzech grach na MŚ (singiel, debel, mikst) z tym, że warunkiem w przypadku gier podwójnych
jest dobranie się w parę z innym olimpijczykiem. W przypadku par, w skład których wchodzą osoby
bez kwalifikacji olimpijskiej konieczne jest uzyskanie kwalifikacji na zasadach takim samych jak
pozostali zawodnicy (z udziałem w 2 turniejach i medalem MP włącznie). Możliwa jest też wspólna
gra olimpijczyka z osobą, która zdobyła kwalifikację grając z innym zawodnikiem, podobnie jak
zmiany partnerów wśród osób, które zdobyły kwalifikację. W przypadku braku partnera z klasyfikacją
pierwszeństwo ma para deblowa z kolejnej pozycji na MP, a w przypadku równych miejsc na MP para
z wyższą sumą punktów w klasyfikacji seniorów w danej grze).
2. Medaliści Mistrzostw Polski Seniorów według kolejności zajętych miejsc. W przypadku zajęcia
przez zawodników miejsc 3-4 i nierozgrywania meczu o miejsce 3 decyduje wyższe miejsce w
rankingu seniorów na koniec sezonu 2018/2019 (tj. po uwzględnieniu wyników MP). W przypadku
gier podwójnych decyduje niższa suma miejsc zawodników). Jeśli i ten element nie daje
rozstrzygnięcia decydująca jest większa liczba wygranych turniejów seniorów w danym sezonie.
3. Kolejnym kryterium jest kolejność na liście klasyfikacyjnej oraz punktacja wyłącznie w danej grupie
wiekowej:
- w grach pojedynczych kolejność na liście;
- w grach podwójnych suma miejsc partnerów (w razie braku partnera na liście miejsce ostatnie +1), a
w przypadku takiej samej sumy miejsc, suma punktów partnerów.
Warunki dodatkowe:
1. Do wzięcia udziału w Mistrzostwach Polski Seniorów konieczny jest udział, w co najmniej dwóch
turniejach klasyfikowanych seniorów w sezonie (nie wliczając w tę liczbę Mistrzostw Polski).
2. Na Mistrzostwach Polski można grać tylko w kategorii wiekowej, w której zawodnik planuje
występować na Mistrzostwach Świata lub Europy.
3. W przypadkach szczególnych decyzję podejmuje Rada Seniorów w uzgodnieniu z Zarządem PZBad.

