
 

 

2022-es EuroHockey Kvalifikációs események a 2023 EuroHockey Európabajnokságokra 
 

n.b. a tájékoztató levél tárgyát képező kvalifikációs események eltérnek a 2021 októberében esedékes 
Világbajnoki kvalifikációs eseményektől. 

 

A levél célja, hogy a fent említett Európa Bajnoki Kvalifikációs események lebonyolítását tisztázza, melyek a 
tervek szerint 2022 augusztus 14-27 között kerülnének megrendezésre. 

 
Az alábbi országok kvalifikálták magukat a 2023-as EuroHockey Championships „A-csoportos Európa 
Bajnokság” -ra, mely Németországban, Mönchengladbach-ban kerül megrendezése.   

Férfi: GER (házigazdaként), NED, BEL, ENG 
Női: GER (házigazdaként), NED, BEL, ESP 
 

Korábban már hoztunk nyilvánosságra információkat a kvalifikációs folyamatról, ezeket szeretnénk most tisztázni 
és elmagyarázni: 

 

• 2021-ben a jelenlegi EuroHockey Championship „A csoportos EB” az-az (EHC), valamint az 
EuroHockey Championships II-III-IV események kerülnek lejátszásra és a résztvevő csapatok a 

helyezésekért küzdenek. 

• Németország (házigazdaként) plusz a három, a 2021-es „A csoportos EB”-n legelőrébb végzett csapat 
(Férfi, Női) vesz részt a  2023-as versenyen. 

• A 4 legjobb helyezést elért, de az „A csoportba” nem kvalifikált csapat (a 2021-es „A csoportos EB” 5. és 
6. helyezettje, valamint a C-II 1. és 2. helyezettje), kapja meg elsőként a lehetőséget, hogy nyilatkozzon 
szeretne-e kvalifikációs tornát rendezni 2022-ben. 

• 2022-ben kvalifikációs események (4db nemenként) kerülnek lebonyolításra, a tornák győztesei pedig 
kvalifikálják magukat a következő évi „A csoportos EB”-re. A kvalifikációs eseményeken körülbelül 7 

csapat vesz rész eseményenként. 

• Közvetlenül a 2021-es EB-ket követően kell leadni a végső pályázatokat a 2022-es kvalifikációs tornák 
rendezésére legkésőbb szeptember 5-ig. Mivel a C-II-es események augusztus 21-én érnek véget, így a 

pályázás végső határidejéig egy rövid 2-hetes időszak áll majd rendelkezésre. A 2022-es helyszíneket 
szeptember végén jelentjük be.  

• A tornákra a csapatokat, a 2021-es EB-ket követően aktuális Európai Ranglistának megfelelően osztjuk be, 
felváltva haladva a csoportok között az úgynevezett „Kígyó szisztémával”, melyet már korábban 
ismertettünk a Terem EB-k csoportbeosztása kapcsán. 

• A tornákon belüli csoportok beosztásánál az Olimpiát követő aktuális FIH rangsor szerint kerülnek 
elosztásra a csapatok. 

• A 4 csoportgyőztes indul az „A csoportos EB”-n”, EuroHockey Championship 2023-ban. 
A 2. és 3 helyezettek kerülnek a EuroHockey Championship II csoportba 2023-ban.  

A 4. és 5. helyezettek kerülnek a EuroHockey Championship III csoportba 2023-ban. 
A 6. és 7. helyezettek kerülnek a EuroHockey Championship IV csoportba 2023-ban. 

• A kvalifikációs események 2024-ben, 2026-ban is megrendezésre kerülnek a tervek szerint stb. 
 

Nevezés 
Az EuroHockey Championships II végeztével küldjük a nevezési lapokat a kvalifikációs eseményekre, legkésőbb 
augusztus 23-ig. 

n.b. A nevezési határidő szeptember 5.  
 

Rendezés 

A 4 legjobb helyezést elért, de az „A csoportba” nem kvalifikált csapat (a 2021-es „A csoportos EB” 
(Amszterdam) 5. és 6. helyezettje), valamint a C-II 1. és 2. helyezettje (Gniezno és Prága), kapja meg elsőként a 

lehetőséget, hogy nyilatkozzanak szeretne-e kvalifikációs tornát rendezni 2022-ben. 

Ez az alábbi országokat érinti egyelőre; ESP Férfi (5. EHC), FRA Férfi (6. EHC). ENG Női (5. EHC), IRL Női (6. EHC). (A 
C-II-es tornák helyezettjei még nem ismertek.) 

  



 

 
Minden további ország pályázhat a határidőig, de nem tudjuk garantálni, hogy figyelembe vesszük a pályázatot. 

Minden rendező aspiránsnak azt javasoljuk, hogy időben pályázzon.  

 
Elsősorban a tornákon részt venni kívánó országoktól várunk pályázatokat. A rendezés feltételeivel 
kapcsolatban minden megtalálható az EHF honlapján.  

 
Formátum 

A kvalifikáció menetéről további prezentációk és infógrafikák található az EHF honlapján.  
Kvalifikációs eseményenként 4-7 csapattal számolunk a nevezések függvényében. 

David Voskamp 

EHF Competitions Manager 
competitions@eurohockey.org 
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