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CRITERIS DE SELECCIÓ TEMPORADA 2023 

 
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓ DE BÀDMINTON 

 
 

 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROGRAMA:  
Generals: 

 Establir una planificació general adaptada a les categories dels esportistes. 

 Millorar la tècnica i tàctica de tots els jugadores, fonamentalment en categories 
inferiors que permès una major evolució posteriorment a les categories més 
avançades. 

 Establir una planificació física acord al bàdminton actual, millora de la potència y 
enfortiment dels moviments i accions específiques a desenvolupar en el treball tècnic 
i tàctic. 

 Integrar i consolidar els programes nacionals “Badminton+” i “Se busca campeón” 
dintre dels programa de tecnificació. 

 Realitzar tests i proves específiques de bàdminton que puguin ajudar a la millora de 
coneixements referits al nostre esport. 

 Millorar les estructures tècniques als nuclis d’entrenament per aconseguir una millora 
de la qualitat del entrenament. 

 Realitzar jornades formatives per als tècnics del programa. 
 
 
Específics: 

 Aconseguir tenir jugadors del programa dintre de les distintes seleccions nacionals. 

 Aconseguir medalles en el campionat d’Europa de les distintes categories al cicló 
2020-2024 i més al 2024-2028. 

 Estar en el top 25 del rànking Mundial/Europeu de les categories sub 17 i sub 19. 

 Aconseguir medalles en el campionat d’Espanya sub23 (1-2) 

 Aconseguir medalles en el campionat d’Espanya sub19 (2-3) 

 Aconseguir medalles en el campionat d’Espanya sub17 (3-4) 

 Aconseguir medalles en el campionat d’Espanya sub15 (3-5) 

 Aconseguir medalles en el campionat d’Espanya sub13 (1-3) 

 Tenir esportistes de categoria sub 13 en la concentració nacional SBC. 

 Obtenir un grup ampli d’esportistes de categoria sub 13 de gran nivell tècnic i físic 
que permeti aconseguir èxits futurs en categories superiors i d’àmbit internacional. 

 
 

 

LLOCS I ESTRUCTURACIÓ DE L’ENTRENAMENT:  
Eivissa: Poliesportiu Insular Sa Blancadona, Poliesportiu Can Guerxo (San José) y 
Poliesportiu Municipal Sa Pedrera (San Antonio). 
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Mallorca: Poliesportiu CTEIB i Pavelló del Col·legi Cide. 

 
El jugador que entra a formar part del centre de tecnificació haurà d’entrenar com mínim el 
75% de les hores setmanals en una de les seus oficials, i amb el tècnic corresponent a la 
seu assenyalada. Els jugadors de categories sub11 i sub13 queden exclosos d’aquesta 
norma si el director tècnic ho autoritza. 
Tot esportista que entri a formar part del Programa de Tecnificació haurà de firmar el 
Reglament de règim intern del programa i el reglament de règim intern de la residència, si 
fos el cas. 
 
 

 
EDATS i DISTRIBUCIÓ DE LES PLACES: 
D’11 a 25 anys.  
Per estar en el programa amb un edat superior a la indicada, la Direcció tècnica haurà de 
donar la seva autorització en funció dels objectius esportius dels esportistes, que han de ser 
elevats.  
El total de places disponibles és de 13, 11 de caràcter territorial balear y 2 places pel 
programa estatal. 
Les places territorials podran ser: 

a) Esportistes que aconsegueixin els criteri de manera objectiva (7 places). 
b) Esportistes que formin part per criteri subjectiu (4 places). 

 
Les places nacionals seran: 

a) Esportistes que aconsegueixin els criteris de manera objectiva.  
 
Els punts mínims per poder optar a aquestes places seran els punts aconseguits pel 
últim jugador que accedeixi per criteris objectius. 

 
Les places es distribuiran per criteris: 

1. Criteri objectiu:   7 places 
a. Per als primers 7 jugadors per els punts aconseguit per criteris. 

2. Criteri subjectiu:  4 places 
Las places seran elegides per el director tècnic en base als següents items: 
a. Possibilitat de aconseguir resultats esportius (medalles) en la temporada 

següent. 
b. Pertinència al centre de tecnificació en temporades anteriors. 
c. Evolució esportiva actual i futura. 

3. Excés de places: en el cas que hi hagi un excés de places perquè des de la 
Fundació es donen més places, perquè no es presentin esportistes a les places 
nacionals o qualsevol altra circumstància les places s’atorgaran per criteri subjectiu 
pel director tècnic. 
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CRITERIS DE SELECCIÓ: 
 

SELECCIÓN NACIONAL 
   

CONVOCATORIAS SSNN 
   

Tipo convocatoria Puntos Máximo Puntos 
   

Para concentración 5 10 
   

Para un Internacional 8 16 
   

Para un Europeo 10 20 
   

Para un Mundial 12 24 
   

Medalla Europeo/Mundial +5 +5    

Cuartos de final Europeo/Mundial +2 +2    

        

CAMPEONATO ESPAÑA 
Abs/Sub 

23 
Sub 
19 

Sub 17 
Sub 
15 

Sub 13 Sub 11 

Individual 

1º 20 18 15 14 12 10 

2º 15 12 9 9 8 7 

Semifinal 10 8 6 6 4 3 

Cuartos final 5 4 3 2 2 1 

Dobles 

1º 15 12 10 9 8 7 

2º 10 8 7 6 5 4 

Semifinal 6 5 4 4 3 2 

Cuartos final 4 3 2 2 2 1 

 
        

RANKING NACIONAL 
Abs/Sub 

23 
Sub 
19 

Sub 17 
Sub 
15 

Sub 13 Sub 11 

Individual 

1 14 12 11 10 9 7 

2-3 10 9 8 7 6 4 

4-7 7 6 5 4 3 1 

8-10 4 3 2 1 1 0 

Dobles 

1 10 9 8 7 6 4 

2-3 7 6 5 4 3 2 

4-7 4 3 3 2 2 1 

8-10 2 1,5 1,5 1 0,5 0 
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ESPECIFICACIONS ALS CRITERIS DE SELECCIÓ: 
El procediment de selecció de places serà el següent: 

1) Baremació de mèrits (criteri objectiu):  
a. Cada esportista podrà puntuar per 3 tipus de criteris: 

i. Nombre de convocatòries de selecció nacional o dels programes de 
tecnificació  de la Federació Espanyola (Sbc). Es distingiran entre 
concentracions, internacionals, campionats d’Europa i del Món. El 
màxim de punts a aconseguir serà de 24. 

ii. Per resultats en Campionat de Espanya (tots els resultats podran 
sumar). Entre tots els campionats que es celebren anualment. 

iii. Per posició en el Rànking Nacional a final de temporada (3 posicions, 
individual, dobles i mixtes). 

b. En els casos de esportistes que participin exclusivament en probes de 
dobles, el millor resultat que obtinguin serà comptabilitzat de la tabla de 
individual i el segon en la tabla de dobles.  

c. Es farà una llista amb tots els punts aconseguits per cada un dels 
esportistes. 

d. Els 7 esportistes amb més punts formaran part del centre per criteri objectiu. 
2) Places de decisió tècnica (criteri subjectiu):  

a. Una volta decidit els esportistes per criteri objectiu, el director tècnic 
decidirà entre els esportistes restants en base als següents items: 

i. Possibilitat de aconseguir resultats esportius (medalles) en la 
temporada següent. 

ii. Pertinència al centre de tecnificació en temporades anteriors. 
iii. Evolució esportiva actual i futura. 

 
 

 


