Europamästerskapen (Individuellt)
Uttagningspolicy
Europamästerskapen genomförs med 48 spelare i HS och DS, samt 32 par i HD, DD och
mixed. Varje nation har möjlighet att anmäla 1-4 spelare/par per kategori beroende på
rankingpositioner. Samtliga anmälda spelare måste vara kvalificerade enligt BEC:s regler
(BEC Regulations for Eligibility and Processing of Entries for European Championships).
Mål med uttagningen
Att ta ut en spelare/par som har en realistisk chans att nå kvartsfinal i sin kategori eller
anses vara i en utveckling så att detta mål kan nås till nästa EM.
Krav vid uttagning
För att bli uttagen krävs följande:
• Inneha svensk spelarlicens
• Inneha svenskt pass
• Inte ha representerat ett annat land under de senaste tre åren (enligt BWF:s
Statutes/General Competition Regulations § 8)
• Spelaren ska kunna delta under hela tävlingen och eventuellt läger.
Uttagningskriterier
Under förutsättning att spelarna är kvalificerade enligt BEC:s regler och rankinglista
bedöms följande vid uttagningen: Kriterierna styrs av BEC:s reviderade världsranking (BWF)
av europeiska spelare till mästerskapet.
• De två högst rankade herr- respektive damsingelspelare i topp 25 samt det högst rankade
herr-, dam och mixdubbelpar i topp 13 på rankingen tas ut vid aktuellt datum.
o Gäller enbart dubbelpar där båda spelarna är berättigade till uttagning (se ovan).
• Spelare som är kvalificerade enligt BEC:s regler, men inte uppfyller Badminton Swedens
kriterier om topp 25 i singel eller topp 13 i dubbel, kan tas ut om FK anser att
spelaren/paret har en realistisk chans att nå kvartsfinal i sin kategori eller att
spelaren/paret har stor utvecklingspotential.
Läkarintyg och/eller genomförande av fystest kan krävas av en spelare, som varit
sjuk/skadad, för att säkerställa att denna är kapabel att prestera maximalt under tävlingen.
Uttagning
Uttagningen görs av Förbundskapten Senior
Datum för uttagning
BEC använder en reviderad världsranking vid ett angivet datum (eligibility date) för att göra
en europaranking och avgöra vilka spelare/par som är kvalificerade.
• Uttagning avgörs i samband med att BEC offentliggör sina kvalifikationslistor (se datum
för varje tävling)
• Spelare som är kvalificerade enligt BEC:s regler informeras om huruvida de är uttagna
eller inte inom tre dagar efter att BEC har offentliggjort sina kvalifikationslistor.
• Information om den slutliga uttagningen offentliggörs på förbundets hemsida.

