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Bevezető és előzmények 

 

A Magyar Olimpiai Bizottság 2020 tavaszán áttekintette a pekingi téli olimpia 

kvalifikációját. Az elkészült szakmai dokumentumot a MOB Sportszakmai Bizottsága 

és Elnöksége is tárgyalta. Utóbbi 2020. május 27-én EH/29/2020 számú határozatával 

elfogadta az összefoglaló anyagot. Az előző és jelenlegi verziót is ugyanazzal a 

módszertannal készítettük el, amelyet az alábbiakban részletezünk. 

 

A Magyar Olimpiai Bizottság figyelembe vette a pekingi játékok versenyprogramját, 

az aktuális és hivatalosan publikált olimpiai kvalifikációs szabályokat, az eddigi 

kvalifikációs versenyek eredményeit, az aktuális olimpiai és világranglistákat, a 

szövetségi szakmai és felkészülési programokat, a sportági konzultáción elhangzott 

információkat, valamint a szakmai vezetőkkel történt egyeztetéseket. Az összesítésben 

külön kiemeltük az új téli olimpiai versenyszámokat.  

 

Fontosnak tartjuk, hogy a rendelkezésre álló tényekből kiindulva reális kép szülessen 

a kvalifikációs folyamatokról és az érintett sportolókról. A kvalifikáció előrehaladtával 

továbbra is szeretnénk folyamatos utánkövetést végezni az itt meghatározott 

szempontok és struktúra segítségével.  

 

Kilenc hónappal a pekingi téli olimpia előtt a Magyar Olimpiai Bizottság ismételten 

áttekintette a kvalifikációs folyamatokat és összesítette a kvótaszerzésben részt vevő 

magyar sportolók listáját. A 2020/2021-es téli szezonban már elindultak a kvalifikációs 

versenyek, néhány halasztástól eltekintve szinte minden sportágban történtek 

események. Szigorú buborékrendszerekben és ellenőrzések mellett minden téli 

sportág versenyrendszere tudott működni. Örömteli, hogy 2021. áprilisában már 

megszerzett kvótákról is beszélhetünk. 
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A világjárvány több helyen átírta a kvalifikáció folyamatát, ezekről az érintett 

sportágaknál külön szólunk. A nemzetközi szövetségek kisebb-nagyobb mértékben 

változtattak a pekingi kvalifikációs szabályokon, útvonalakon. Remélhetőleg ezekből 

a módosításokból egyre kevesebb lesz 2022. január közepéig, a kvalifikációs időszak 

zárásáig. A zavartalan felkészülés és kvalifikáció érdekében a téli sportágak 

versenyzőit és edzőit is bevontuk az oltási programba 2021. tavaszán. 

A versenyekkel és ranglistákkal kapcsolatos adatgyűjtést és a módosított kvalifikációs 

szabályokra vonatkozó információkat 2021. május 4-i dátummal zártuk le. 

 

 

Gyorskorcsolya  

Férfi versenyszámok: 500m, 1000m, 1500m, 5000m, 10000m, csapat, tömegrajtos 
Női versenyszámok: 500m, 1000m, 1500m, 3000m, 5000m, csapat, tömegrajtos 
 

Kvalifikáció menete: ISU világkupapontok és ISU világkupa-időeredmények alapján 

felállított két ranglista szerint osztják majd ki a versenyszámonként meghatározott 

kvótákat (83 női, 83 férfi). Az ISU a honlapján közzétett kommunikációjában jelezte a 

kvalifikációs világkupák helyszíneit és időpontjait: Tomaszów (POL) november 12-14., 

Stavanger (NOR) november 19-21., Salt Lake City (USA) december 3-5., Calgary 

(CAN) december 10-12. 

A gyorskorcsolyaszakágban szűk a merítési lehetőség az olyan válogatott sportolók 

közül, akiket a felnőtt nemzetközi mezőnyben is meg lehet mérettetni. A 2019-20-as 

versenyszezonban három férfi sportolónk versenyzett felnőtt világkupákon, míg 2020-

21-ben két férfi sportolónk mérkőzött a felnőtt világkupákon, amiből kettőt tartottak 

meg Heerenveenben (NED).  

A világkupa-sorozat jelenlegi állása szerint az előző két olimpián részt vevő Nagy 

Konrád 1000m-en és 1500m-en a mezőny végén foglal helyet. Kevesebb, mint egy 

évvel a pekingi olimpia előtt ezekből az eredményekből még nem célszerű 



XXIV. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK, PEKING 2022 
célkitűzések, felkészülési irányelvek 

3 
 

messzemenő következtetést levonni, főleg úgy, hogy a sportoló két 

világkupaversenyen és két nemzetközi versenyen indult a COVID miatt, és csak 2020 

decemberében állt előszőr jégre. A még utánpótláskorú Bejczi Botond 2019 

novemberében debütált a felnőtt nemzetközi mezőnyben, a tömegrajtos 

versenyszámokban. Az idei szezonban kvalifikálta magát 1500m-re a 

világkupasorozatban is, így a következő szezonban ezen a távon is el tud majd indulni. 

A jelenlegi ranglistás helyezések és a nemzetközi porondon való megmérettetések 

száma az egyértelmű prognózist nehezítik, az viszont látszott, hogy ha folyamatosan 

jégen tudnak lenni a versenyzők és tudnak rendszeresen versenyezni, akkor esélyesek 

az olimpiai kvalifikációra. 

Kvalifikációs esélyek: A nőknél jelenleg nincs a felnőtt nemzetközi mezőnybe tartozó 

sportolónk. A 2003-as születésű, utánpótláskorú Bíró Hanna biztatóan fejlődik, mellé 

még csatlakozott Mercs Abigél és Füzesy Ilka. Ők is 2003-as születésűek; szép jövő 

állhat előttük, de a 2022-es olimpiai játékokra még nem fognak felérni a felnőtt mezőny 

színvonalához. Reális esélye az olimpiai kvalifikációra Nagy Konrádnak és Bejczi 

Botondnak van. 

Kvalifikációban részt vevő magyar sportolók: Nagy Konrád, Bejczi Botond. 

 

 

Rövidpályás gyorskorcsolya 
Férfi versenyszámok: 500m, 1000m, 1500m; csapat: 5000m váltó  
Női versenyszámok: 500m, 1000m, 1500m; csapat: 3000m váltó 
Mix versenyszám: vegyescsapat-váltó (új versenyszám) 
 
Kvalifikáció menete: A 2021. őszén megrendezésre kerülő 4 világkupán lehet 

kvótákat szerezni: Peking (CHN) október 21-24., Nagoya (JPN) október 28-31., 

Debrecen (HUN) november 18-21., Dordrecht (NED) október 25-28., majd december 5-
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én zárul a kvalifikáció. A versenyzőket, csapatokat a négy világkupán elért három 

legjobb eredményük alapján rangsorolják minden versenyszámban.  

A vegyescsapat versenyszámban meghatározásra került egy külön kitétel, miszerint 

2-2 női és férfi versenyzőnek kell megszereznie az egyéni versenyszámokban a 

kvalifikációs jogot, ahhoz, hogy indulási jogot szerezhessenek a ranglista-

helyezésükkel. Nemzetenként és nemenként a maximálisan megszerezhető kvóták 

száma 5-5, ha a férfi és a női váltó is kvalifikál. Egyéni kvóták esetén legfeljebb 3-3 fő 

szerezhet indulási jogot. 

Csapatváltó-versenyszámban a nyolc legmagasabban rangsorolt csapat kap kvótát, a 

vegyescsapat-váltóban pedig 12 csapat mérheti össze erejét az olimpián. Fontos 

megjegyezni, hogy az előző olimpiához képest csökkentettek a kvótaszámon a 

csapatváltó létszámát illetően.  

A magyarok esetében, főleg a nőknél ennek megvan a veszélye. Ez a helyzet komoly 

feladat elé állíthatja majd a magyar csapatot. A 2019-20-as és 2020-21-es idényben a 

világkupákon és a világbajnokságon elért eredmények és a jelenlegi világranglista-

helyezések alapján joggal mondható, hogy a rendkívül erős nemzetközi mezőnyben 

Magyarország egy évvel az olimpia előtt is a világ élvonalában szerepel. Ezt mi sem 

bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy férfi és női versenyzőink minden 

versenyszámban értékes világranglista-helyezéseket tudnak felmutatni. A 2021-es 

világbajnokságon az egyéni versenyben három aranyérmet, illetve váltóban 

bronzérmet szerzett a válogatott.  

Kvalifikációs esélyek: 1500m-en négy magyar női sportoló áll a ranglista első harminc 

helyének valamelyikén, 500m-en ketten vannak 50-ben, 1000m-en pedig négyen 

vannak a 36-ban. A nőknél Jászapáti Petra két versenyszámban is (500m, 1500m) a 

legjobb magyarként áll a világranglista 8. és 18. helyén.  

A női váltó jelenleg 11. a ranglistán. A férfiaknál Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang 

egyéni teljesítménye, valamint a csapatváltó eredményei kiemelkedőek. Shaolin az 
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500m-es világranglistát vezeti, míg 1000m-en a 13., Shaoang pedig 1000 és 500m-en is 

6. A férfi csapatváltó negyedik hellyel büszkélkedhet a nemzetek rangsorában. 1500m-

en jelenleg a ranglista első harminc helyezettje között három magyar versenyző van, 

500m-en szintén hárman vannak a legjobb harmincban. Az egyes versenyszámok 

maximum kvótaszámainak ismeretében – ha ez az eredményességi tendencia 

megmarad – elérhető cél lehet mind a férfiaknál, mind pedig a nőknél a maximális 

kvótaszerzés (5-5 fő váltócsapat, amelyből 3-3 fő egyéni versenyszámokban is rajthoz 

állhat, és a vegyescsapat-váltó).  

Kvalifikációban részt vevő magyar sportolók: Bácskai Sára Luca, Jászapáti Petra, 

Sziliczei-Német Rebeka, Kónya Zsófia, Somogyi Barbara, Somodi Maja, Tóth Eszter, 

Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Krueger John-Henry, Varnyú Alex, Burján Csaba, 

Oláh Bence, Nógrádi Bence, Talabos Attila, Jászapáti Péter, Tiborcz Dániel. 

 

 

Műkorcsolya 

Férfi versenyszám: egyéni 
Női versenyszám: egyéni 
Mix versenyszámok: páros műkorcsolya, jégtánc, csapatverseny 
 

Kvalifikáció menete: Az olimpiai szerepléshez teljesíteni kell a szükséges technikai 

pontszámot (TES). Az első kvalifikációs állomás műkorcsolyában a 2021-es 

világbajnokság volt. Egyéni versenyszámokban 24 fő szerzett kvótát az olimpiára, 

jégtáncban 19, páros versenyszámban 16 egység kvalifikált a világbajnokságon 

keresztül. A Chtchetinina Ioulia, Magyar Márk alkotta páros 14. helyen végzett, és 

ezzel 66 év után pároskvótát szerzett Magyarország számára.  

A további helyeket a 2021 őszén rendezendő obertsdorfi olimpiai kvalifikációs tornán 

szerezhetik meg a sportolók. A tornán női és férfi egyéni számban 6-6 versenyző, 

jégtáncban 4, párosban további 3 pár szerezhet kvótát a nemzetének. A németországi 
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kvalifikációs eseményre az augusztusi hazai válogató és a szeptemberi olaszországi 

challenger-verseny alapján kerülnek ki az indulók. Jégtánc esetében lehet, hogy 

kibővül a hazai válogatóra készülők köre. 

Kvalifikációs esélyek: Kijelenthető, hogy a női egyéni kvóta megszerzése nagyon 

nehéz lesz, ahol a 6 helyért kb. 15 nemzet versenyzője lép jégre. Jégtáncban sem lesz 

sokkal könnyebb kvótát szerezni a német rendezésű versenyen, hiszen a 4 kvótáért 

várhatóan 12 jégtáncos pár fog versenyezni. Férfi egyesben is lesz magyar induló, de 

a kvótaszerzésre csekély esély van.  

Kvalifikációban részt vevő magyar sportolók: Tóth Ivett, Schermann Regina, Láng 

Júlia (női egyéni); Chtchetinina Ioulia – Magyar Márk (páros); Yanovskaya Anna – 

Lukács Ádám (jégtánc); Csernoch András, Böröcz Máté (férfi egyéni).  

 

 

Jégkorong 

Versenyszámok: férfi és női csapat 
 

Férfi versenyszám: férfi csapat  

Kvalifikáció menete: A férfi jégkorongtornán 12 csapat vesz részt 2022-ben is. 

Közvetlenül a 2019-es A-csoportos világbajnokság után kialakult világranglista első 8 

helyezettje, és a rendező jogán Kína automatikusan kvalifikált a pekingi játékokra. A 

maradék 3 kiadó helyet négylépcsős kvalifikációs sorozatban lehet megszerezni. 

Magyarország (jelenleg 21. a világranglistán) a harmadik selejtezőkörben kapcsolódott 

be a küzdelmekbe. A magyar csapat 2020. február 6-9. között Nottingham-ben az A-

csoportos Nagy-Britanniát, valamint Romániát és Észtországot megelőzve bejutott a 

kvalifikációs sorozat záró fordulójába. Eredetileg 2020. augusztus 27. és 30. között 

Rigában került volna megrendezésre a kvalifikációs torna, ahol az A-csoportos 

Lettország (világranglista 10. helyezett), Olaszország (világranglista 15. helyezett), 

valamint az elit csoportból tavaly kieső Franciaország (világranglista 14. helyezett) 
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lettek volna az ellenfelek. A világjárvány azonban átírta a kvalifikációs menetrendet. 

Az IIHF tavaly április végi döntése alapján a tornát egy évvel eltolták, így 2021. 

augusztus 26-29. között kell megküzdeni Rigában a kijutásért, ahol a csoportbeosztás 

változatlan lesz. A csoport első helyezettje jut ki Pekingbe. 

Kvalifikációs esélyek: a kvalifikáció megszerzése az abszolút bravúr kategóriába 

tartozna.  

Kvalifikációban részt vevő magyar sportolók: felnőtt férfiválogatott. 

 

 

Női versenyszám: női csapat 

Kvalifikáció menete: A 2022-es pekingi női jégkorongtornán 10 csapat vehet részt. A 

világranglista első 6 helyezettje automatikusan kvalifikál, ez a sorrend a 2020-as 

elmaradt A-csoportos világbajnokság után vált volna véglegessé. A nemzetközi 

szövetségnek most más módszertan alapján kell befagyasztani a világranglistát, 

valamint dönteni a kijutó csapatokról és az olimpiai kvalifikációs tornák alapjául 

szolgáló világranglista-helyezésekről, feltéve, ha szeretnék tartani az eredeti 

menetrendet.  

A házigazda Kína biztos résztvevője a tornának, a maradék 3 helyről pedig egy 

négylépcsős olimpiai selejtezőtorna dönt. A magyar válogatott mindenképpen az 

utolsó körben kapcsolódik be a kvalifikációs sorozatba. Ebben a fázisban 12 csapat 

küzd három négycsapatos csoportban, és a csoportgyőztesek viszik el a maradék 3 

kijutó helyet. Az előzetes tervektől eltérően mégsem 2021 februárjában rendezik meg 

a női kvalifikációs tornákat. A megmérettetést az IIHF Council tavaly májusi döntése 

alapján szintén 2021. augusztusára halasztották, amelyet azóta ismételten elnapoltak.  

A világranglista 8-15. helyezettjei és az első három kvalifikációs körből állva maradt 

három csapat vesz részt a tornán.  
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A magyar lányoknak a házigazdák mellett Norvégiával és egy előző selejtezőkörből 

továbbjutó csapattal kell megküzdenie az olimpiai részvételért. Az IIHF újabb döntése 

alapján a nők számára 2021. november 11-14. között a csehországi Pribramban 

rendezik a kvalifikációs tornát. 

Kvalifikációs esélyek: a magyar csapat jelenleg a 12. a világranglistán, az olimpiára 

való kijutás történelmi csodával lenne egyenértékű. 

Kvalifikációban részt vevő magyar sportolók: felnőtt női válogatott. 

 

 

Curling  

Versenyszámok: férfi és női csapat, és vegyes-páros 
 

Kvalifikáció menete: Curling sportágban az olimpiai kvalifikációs ranglista alapján 

osztják ki a nemzeteknek a kvótákat. Reális esélyt az olimpiai kvótaszerzésre vegyes-

páros versenyszámban látunk az elmúlt évek világbajnoki eredményei alapján. 

Eredetileg a ranglistapontokat a 2020-as és 2021-es világbajnokságon lehetett volna 

megszerezni. A kvalifikáció szempontjából már a 2020-as világbajnokságon elindult 

volna a pontgyűjtés, azonban a világjárvány miatt törölték az eseményt. A pandémiás 

helyzet következtében a kvalifikációs folyamat átalakult, a speciális helyzetre való 

tekintettel a 2021-es világbajnokságot több csapattal rendezik meg. Az idei 

kvalifikációs vegyes-páros világbajnokságot többszöri halasztás és helyszínváltoztatás 

után május 17-23. között a skóciai Aberdeen-ben rendezik meg, amelyen a magyar 

színeket a Palancsa Dorottya – Kiss Zsolt páros képviseli a hazai válogató alapján. Az 

első hét helyezett kap kvótát a világbajnokságon. Ha a rendező ország, Kína is a 

legjobbak között szerepel, akkor a nyolcadik helyezett is kvótát kap. Ha nincs egyenes 

kvalifikáció a világbajnokság alapján, akkor a decemberi WCF Olimpiai Kvalifikációs 

Tornán osztanak ki még két kvótát. Ezen a versenyen húsz nemzet csapata indulhat 



XXIV. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK, PEKING 2022 
célkitűzések, felkészülési irányelvek 

9 
 

el, ahol Magyarország már biztos résztvevő az „A” ligás besorolása alapján. 

Amennyiben a decemberi tornán szükséges részt venni, akkor ismét lesz hazai 

válogatóverseny a magyar egységek számára.  

Kvalifikációs esélyek: jó eséllyel lesz magyar vegyes páros az olimpián, és a 

kvótaszerzést már a világbajnokságon sem tűnik lehetetlennek.  

Kvalifikációban részt vevő magyar sportolók: Palancsa Dorottya – Kiss Zsolt és 

Szekeres Ildikó – Nagy György (vegyes-párosok).  

 

 

Sífutás 

Férfi versenyszámok: 15 km klasszikus stílusú, 15 km + 15 km síatlon, szabadstílusú 
sprint, klasszikus csapatsprint, 4x10 km váltó, 50 km tömegrajtos, szabad stílusú 
Női versenyszámok: 10 km klasszikus stílusú, 7,5 km + 7,5 km síatlon, szabadstílusú 
sprint, klasszikus csapatsprint, 4x5 km váltó, 30 km tömegrajtos, szabad stílusú 
 

Kvalifikáció menete: A kvalifikációs szabály szerint 2020 novemberétől indult a 

nemzeti ranglista pontszerzési időszaka, 2021 januárjától pedig az egyéni FIS-ranglista 

pontgyűjtés. A kvalifikációs időszak 2022. január 16-án, a név szerinti nevezés 2022. 

január 24-én zárul. A magyar kvótaszerzéshez két kvalifikációs szabályrészt szükséges 

figyelembe vennünk. Egy kvóta megszerzéséhez 21-30. helyen szükséges szerepelni a 

nemzetek közötti ranglistán, a fennmaradó kvótákat pedig szétosztják a ranglista 

alapján, de ehhez a sportolóknak szükséges megfelelni a versenyszámonként 

megszabott FIS-pont követelményeknek. Kónya Ádám rutinosabb versenyző, Pónya 

Sára junior korosztályból lépett át a felnőttek közé és biatlonban is versenyez.  

A 2021-es északi világbajnokságon az említett két versenyző megszerezte a kvótához 

szükséges minimális 300 FIS-pontot. Ezek alapján elmondható, hogy nagy 

valószínűséggel lesz 1-1 magyar résztvevője a pekingi sífutó versenyeknek. 
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Kónya Ádám sprint és a hosszabb távokon is jó FIS-pontokkal rendelkezik a 

ranglistán, míg Lágler Kristóf, Gyallai Soma és Büki Ádám a hosszabb távokon 

szerzett ranglistapontokat.  

Kvalifikációs esélyek: a 2021-es északi világbajnokságon megszerzett, kvótához 

szükséges minimális 300 FIS-pont alapján 1 férfi és 1 női versenyzővel nagy 

valószínűséggel lehet számolni. 

Kvalifikációban részt vevő magyar sportolók: Pónya Sára, Kónya Ádám, Lágler 

Kristóf, Gyallai Soma, Panyik Dávid, Büki Ádám. 

 

 

Síugrás 

Férfi versenyszámok: nagysáncos egyéni, normálsáncos egyéni, csapat 
Női versenyszám: egyéni 
Mix versenyszám: vegyescsapat (új versenyszám) 
 

Kvalifikáció menete: A kvalifikációs szabály szerint 2020. július 1-től 2022. január 16-

ig tart a FIS pontszerzési időszaka, a név szerinti nevezés 2022. január 24-én zárul. Csak 

azok a síugrók vehetnek részt az eseményen, akik a pályafutásuk során legalább egy 

pontot szereztek világkupán, nyári világkupán vagy a kvalifikációs időszak során a 

kontinentális kupaversenyen. A síugróversenyekre 65 férfi és 40 női versenyző 

kvalifikálhat összesen. Az egyéni versenyeken 4 sportoló indulhat egyazon országból. 

A kvalifikációs időszak végén az olimpiai kvalifikációs ranglista első 40 helyezettje jut 

ki a nőknél, figyelembe véve a maximum nemzeti kvótaszámokat és a házigazdának 

járó egy kvalifikációs helyet. Ugyanez az elv igaz a férfiakra is, azzal a különbséggel, 

hogy az első 60 hely automatikus kijutást ér, viszont a maradék 5 hely esetében  

prioritást élveznek azok a nemzetek, akiknél egy síugró hiányzik ahhoz, hogy 

csapatban is indulhasson az adott ország. Az olimpiai kvalifikációs ranglistát a nyári 

világkupák és a világkupa-ranglisták ötvözetéből számítják ki.  
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Kvalifikációs esélyek: a magyar versenyzők közül Vörös Virágnak reális esélye van a 

kijutásra. A 2019/2020-as szezonban többször végzett az első 30-ban, valamint 

pontszerző helyen a világkupaversenyeken. Fejlődése töretlen ívet írt le. Nehezíti a 

helyzetét, hogy 2020 márciusában súlyos térdsérülést szenvedett, a rehabilitációja 

hosszú ideig tartott. A műtét jól sikerült, a 2020/2021-es téli szezont végig versenyezte, 

indult világkupákon és a világbajnokságon is. A normál sáncon épphogy lemaradt a 

40 fős döntőről minimális pontkülönbséggel, 41. helyezést ért el, a nagy sáncon pedig 

48. lett. A kvalifikációs időszak végéig tervezetten 12-14 versenyen kap lehetőséget 

pontjainak javítására. Versenyek között van FIS-világkupa és kontinentális kupa is. Ha 

visszanyeri sérülés előtti formáját mind mentálisan mind fizikailag, akkor nagy 

eséllyel kvótát szerezhet. 

Kvalifikációban részt vevő sportoló: Vörös Virág. 

 

 

Alpesi sí 

Férfi versenyszámok: műlesiklás, szuperóriás-műlesiklás, óriás műlesiklás, szlalom, 
alpesi összetett 
Női versenyszámok: műlesiklás, szuperóriás-műlesiklás, óriás műlesiklás 
szlalom, alpesi összetett 
Mix versenyszám: csapatverseny 
 

Kvalifikáció menete: A kvalifikációs szabály szerint 2020 júliusától indult a FIS 

pontszerzési időszaka. A kvalifikációs időszak 2022. január 16-án, a név szerinti 

nevezés 2022. január 24-én zárul, ahol 153 nő és 153 férfi kaphat kvótát.  

Az úgynevezett alap, nemzeti kvóta, vagyis egy-egy férfi vagy női kvóta 

megszerzéséhez a sportolóknak szükséges megfelelni a versenyszámonként 

megszabott FIS-pont követelményeknek. Az előző olimpiák gyakorlatához hasonlóan 

a gyors számokban szigorúbbak az előírt pontok (80 pont), a technikai számokban 

kedvezőbb szintet állapítottak meg (160 pont), bár ezekben a számokban a mezőny is 
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sokkal sűrűbb. A világkupa-sorozat versenyszámai szerinti legjobb 30 síző között is 

osztanak kvótákat, de ebben magyar versenyző nem érintett. 

Csapatversenyben 22 nemzeti csapat vehet részt. A világkupa-sorozat legjobb 16 

csapata automatikusan indulási jogot kap, a további helyeket a világranglista alapján 

osztják szét. A csapatot alkotó versenyzőknek rendelkezniük kell a fentiekben már 

említett FIS-pontokkal.  

A magyar csapat sízői alapvetően juniorkorúak vagy épphogy átléptek a felnőtt 

korosztályba. Kékesi Márton rangidősnek számít a maga 26 évével. Kékesi Márton és 

Hozmann Szonja súlyos térdsérülésből tért vissza 2021 januárjában, Kékesi 

szlalomban már javított is egyéni legjobbján. 

Kvalifikációs esélyek: kvalifikációs esélyek röviden a 2020/2021-es szezon alapján. A 

pandémia nehézségei ellenére a kvalifikációs eséllyel rendelkező 4-4 versenyzőből a 

szezon során hatan is javítani tudtak korábbi pontjaikon. 

Nőknél Tóth Zita kiemelkedik a magyar mezőnyből, a kombinált világranglistán (amit 

az olimpiai kvalifikációra is használnak) már most is az 550. hely körül áll 

(műlesiklásban 260., óriásműlesiklásban 400.), nagy eséllyel alanyi jogon is kvalifikálni 

tudja magát. Rajta kívül Hozmann Szonja, Dorultán Katalin és Majtényi Hanna 

küzdenek ezért.  

A férfiaknál 4 versenyzőnek van esélye a kvalifikációra a FIS-pontok és a 

világranglista-helyezések alapján. Náluk valószínűleg nemzet jogán érhető el a kvóta, 

de az egyéni kvótaszerzés sem kizárt. Ez 2022 január közepéig még sokat változhat, 

mert főleg a sebességi számokban (lesiklás és szuper-óriásműlesiklás) elért jó 

eredményekkel lehet jelentősen előrébb kerülni. A hátralévő szűk 9 hónap során még 

várhatóan több, mint 20 versenyen vesznek részt. 

Kvalifikációban részt vevő magyar sportolók: Tóth Zita, Hozmann Szonja, Majtényi 

Hanna, Dorultán Katalin, Úry Bálint, Trunk Tamás, Kékesi Márton, Nagy Bence. 
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Freestyle sí 

Férfi versenyszámok: mogul, síakrobatika, félcső, sí-cross slopestyle, big air (új 
versenyszám) 
Női versenyszámok: mogul, síakrobatika, félcső, sí-cross, slopestyle, big air (új 
versenyszám) 
Mix versenyszám: vegyescsapat-ugrás (új versenyszám) 
 
Kvalifikáció menete: A kvalifikációs szabály szerint 2020 júliusától indult a FIS 

pontszerzési időszaka. A kvalifikációs időszak 2022. január 16-án, a név szerinti 

nevezés 2022. január 24-én zárul. Magyar érintettség a sí-cross szakágban lehet, ahol 

32 sportoló kaphat kvótát, amelyből egy automatikusan a rendező országot illet meg. 

A 2022. január 17-i világranglista alapján 80 FIS-ponttal kell rendelkezni, emellett 

alapkövetelményként el kell indulni legalább egy világkupán a kvalifikációs 

időszakon belül, vagy a 2021-es vébén, és ezen sportolói körből kerülhet ki az olimpián 

indulók köre. Pap Koppány FIS-versenyeken és az Európa Kupa-sorozatban már 

rajthoz állt, és részt vett a pandémia miatt Kínából Svédországba áttett 2021-es 

világbajnokságon is.  

Kvalifikációs esélyek: sajnos tavalyi eredményeit még nem sikerült megismételnie 

ebben a szezonban, így a kvalifikációs időszak további versenyein van esélye javítani. 

Nagyjából még 10-12 versenyen tervez részt venni, köztük Európa- és világkupa 

futamokon. 

Kvalifikációban részt vevő magyar sportoló: Pap Koppány. 

 

 

Snowboard 

Férfi versenyszámok: parallel óriás szlalom, parallel óriásműlesiklás, 
snowboardcross, félcső, slopestyle, big air 
Női versenyszámok: parallel óriás szlalom, parallel óriásműlesiklás, 
snowboardcross, félcső, slopestyle, big air 
Mix versenyszám: cross vegyescsapat (új versenyszám) 
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Kvalifikáció menete: A kvalifikációs szabály szerint 2020 júliusától indult a FIS 

pontszerzési időszaka. A kvalifikációs időszak 2022. január 16-án, a név szerinti 

nevezés pedig 2022. január 24-én zárul. Magyar érintettség a férfi slopestyle-ban és big 

air versenyszámokban van, ahol 30 sportoló kap kvótát. A big air és slopestyle 

versenyszámokban egy közös lista van, a kettőben együtt 30 fő kap kvótát, amelyből 

egy automatikusan a rendező országot illeti meg. A magyar versenyzőnek reálisan 

mindkét versenyszámban lehet kvótaszerzési esélye. A 2022. január 17-i FIS-

világranglista alapján 50 FIS-ponttal kell rendelkezni, és a kvalifikációs időszakon 

belül legalább egy világkupán vagy a 2021-es világbajnokságon az első 30-ban kell 

végeznie. A világbajnokságon elért big air és slopestlye eredmények mellett big air-

ben a legjobb 4 világkupaeredmény, slopestyle-ban a legjobb 6 világkupa 

eredményének összesítése számít. Ez alapján kalkulálják az ’Olimpiai Kvóta 

Allokációs Listát’, amely szerint a 30 kvóta szétosztásra kerül. A 2020-21-es szezonban 

a fiatal magyar versenyző, Fricz Botond 3 világkupán és a világbajnokságon indult el. 

Big air versenyszámban van egy 27. helyezése. A kvalifikációs időszakban még 9 

világkupafutam lesz, de a déli féltekére tervezett versenyek helyzete még bizonytalan. 

Kvalifikációs esélyek: kvalifikációs esélyeket nehéz megjósolni, hiszen egy nagyon 

fiatal versenyzőről van szó, aki most került bele a világkupa körforgásába. A 

versenyző tudása megvan ahhoz, hogy kvalifikálja magát. Amennyiben a következő 

világkupákon stabilan 40-ben tud végezni, várhatóan kvótát szerez az olimpiára. 

Kvalifikációban részt vevő magyar sportoló: Fricz Botond 
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Biatlon 

Férfi versenyszámok: 10 km sprint, 20 km egyéni, 12,5 km üldözőverseny, 15 km 
tömegrajtos, 4x7,5 km váltó 
Női versenyszámok: 7,5 km sprint, 15 km egyéni, 10 km üldözőverseny, 12,5 km 
tömegrajtos, 4x6 km váltó 
Mix versenyszám: vegyesváltó (nők 2x6 km, férfiak 2x7,5 km) 
 

Kvalifikáció menete: A kvalifikációs szabályban felsorolt eseményeken lehet kvótát 

szerezni a 2020 novemberétől induló időszakban egészen 2022. január 16-ig bezárólag, 

illetve szintén ezen időszak és versenyek alatt lehet értékes IBU-ranglista vagy 

kvalifikációs pontokat gyűjteni. A kvótákat a nemzeti ranglistán szereplő 1-20. ország 

kapja, a fennmaradó helyeket a 2022. január 17-i IBU-világranglista alapján osztják szét 

a többi nemzet között. Utóbbi esetben legfeljebb két kvóta szerezhető meg 

nemzetenként. Magyarország esetében a kvóta megszerzéséhez nagy valószínűséggel 

nem a ranglistás út lesz járható. Az idei világbajnokságon Gyallai Soma a mezőny 

végén fejezte be minden versenyét, gyenge lövés- és futóteljesítménnyel. A NOB által 

nagyon lecsökkentett indulói létszám miatt olyan nemzetek is elesnek a nemzeti 

kvótától, akik korábban világbajnokságot nyertek. Ezen nemzetbeli sportolók az 

egyéni kvótára utaznak most. 

Kvalifikációs esélyek: az olimpiai játékokra való kijutásnak csekély esély van a fiúk 

esetében, a nőknél Pónya Sára reménykedhet a kvótaszerzésben A kvalifikációs 

időszak hátralevő részében még 8-10 IBU Kupa-versenyen vesznek részt a sportolók, 

így a jelenlegi IBU kvalifikációs átlagpontjukon van lehetőségük javítani.  

Kvalifikációban részt vevő magyar sportolók: Pónya Sára, Panyik Dávid, Gyallai 

Soma, Büki Ádám. 
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Északi összetett  

Férfi versenyszámok: egyéni normálsánc + 10 km, egyéni nagysánc + 10 km, csapat 
nagysánc 4x5 km 
 

Nincs magyar versenyző egyelőre, aki nemzetközi szinten versenyezne vagy a 

közvetlen világelitbe tartozna.  

 

Bob  

Férfi versenyszámok: kettesbob, négyesbob  
Női versenyszámok: monobob (új versenyszám), kettesbob 
 

Nincs magyar versenyző egyelőre, aki nemzetközi szinten versenyezne vagy a 

közvetlen világelitbe tartozna.  

 

Szkeleton  

Versenyszámok: férfi egyéni és női egyéni 
 

Nincs magyar versenyző egyelőre, aki nemzetközi szinten versenyezne vagy a 

közvetlen világelitbe tartozna.  

 

Szánkó  

Férfi versenyszám: egyéni  
Női versenyszám: egyéni  
Mix versenyszámok: páros, és csapatváltó 
 

Nincs magyar versenyző egyelőre, aki nemzetközi szinten versenyezne vagy a 

közvetlen világelitbe tartozna.  
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Kvalifikációs és eredményességi előrejelzés  

 

A Magyar Olimpiai Csapat az egyéni sportági kvótaszerzések alapján várhatóan 16-22 

főt fog számlálni Pekingben. Minden további kvóta kivívása bravúr kategóriába 

tartozik. Az eredményesség tekintetében a rövidpályás gyorskorcsolyázóktól várható 

egy, akár két érem és további két-három pontszerző helyezés. A többi sportágban az 

egyéni legjobb teljesítmények elérése a reális cél. 

 

 

Budapest, 2021. május 04. 


