
SZOCSI 2014 MAGYAR KVALIFIKÁCIÓS REMÉNYEK 
 
 
Alig 9 hónap múlva február 7-én fellobban a láng Szocsiban és kezdetét veszi a XXII. Téli Olimpia. 
 
A MÚLT 
 
A téli olimpiák története nem nyúlik vissza olyan messzire, mint a nyáriaké. Az első téli olimpiát 1924-
ben rendezték a franciaországi Chamonix-ban. 
 
A Mont Blanc tövében fekvő városban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a nyáron rendezett párizsi 
olimpia téli folytatásaként téli nemzetközi sporthetet rendezett, a rendezvény sikerének köszönhetően 
utólag „Téli Olimpia” elnevezést kapta. 
 
A játékok műsorán a már korábban a nyári olimpián szereplő jégkorong és műkorcsolya mellett 
megjelentek az északi síversenyek, a gyorskorcsolyázás és a bob. Bemutató jelleggel pedig feltűnt a 
curling és a biatlon. 
 
A rendezvényen 16 ország 258 versenyzője mérte össze tudását, 16 versenyszámban. Az 
éremtáblázaton az élen az északi sísport szülőhazája Norvégia végzett, megelőzve Finnországot és 
Ausztriát. 
 
SZOCSI 2014 
 
Szocsi városa a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 119. ülésén 2007. július 4.-én Guatemalaban nyerte el 
a XXII. Téli Olimpiai Játékok rendezési jogát. A szavazás első fordulója után (Pjoncsang 36, Szocsi 
34, Salzburg 25) az osztrák város kiesett. A másodikban Szocsi 51:47 arányban elnyerte a rendezés 
jogát. Ezen kívül még négy ország városa pályázott: Jaca, Almati, Szófia, Borjomi. 
 
Szocsi rendezi a fedett versenyeket, míg a havas számokat a 45 percre található Krasznaja Polana 
település közelében. A kanadaiak építik meg az alpesi versenyeknek otthont adó, a falutól 6 km-re 
felépülő Rosa Khator síterepet. Összesen 40 sípályát építenek, 15 liftet (ebből 3 kabinos, négy darab 
hatszemélyes, és két négyszemélyes ülőlift). 
A síterepet 1470 méter szintkülönbségűre tervezik. 
A létesítményekre az összes beruházás összege 12 milliárd dollár. 
 
A XXII. Téli Olimpiai Játékokon – 2014. február 07 -23 –között: 
- tizenhét nap alatt 7 sportág 15 szakágában 98 számban avatnak bajnokot. (a 2010-es olimpián még 
csak 86 eredményhirdetést rendeztek) 
 
Új versenyszám a biatlon vegyes csapat, a műkorcsolya csapatverseny, a női síugrás, a hódeszka 
paralell slalom és slopestyle, illetve a síakrobatika   aeriels és slopestyle mindkét nem számára, 
továbbá a szánkó csapatverseny. 
 
Közel 90 ország ötezer versenyzőjét és szakvezetőjét várják a játékokra. 
 
EDDIGI SZEREPLÉSÜNK A TÉLI OLIMPIÁKON 
 
Magyarország az eddigi olimpiákon 196 (133 férfi és 63 nő) sportolóval szerepelt. A legtöbb magyar 
induló 28 ( 22/6) az 1964-es Innbsruck-i olimpián vett részt. Legutóbb  Vancouverben 15 versenyző 
(6/9) három sportág 20 versenyszámában rajtolt. 
  
Az eddigi játékokon 6 érmet (2 ezüst és 4 bronz) 4 negyedik, 5 ötödik valamint 2 hatodik helyet 
gyűjtöttek sportolóink. 
 
 
 



 
 
KVALIFIKÁCIÓ A SZOCSI OLIMPIÁRA 
 
A kvalifikációs versenyek több sportágban már elkezdődtek és a jövő év elején fejeződnek be. 
Bob, curling, sízés (északi összetett), jégkorong és szkeleton sportágakban már nem számíthatnak 
részvételi kvótára a magyarok, de sízés (alpesi sí, sífutás, síakrobatika , hódeszka, síugrás), biatlon, 
korcsolyázás (gyorskorcsolya, műkorcsolya, rövidpályás gyorskorcsolya) és szánkó sportágakban 
még van esély kiharcolni az indulás jogát. 
 
Kvalifikációs helyzet az egyes sportágakban: 
 
KORCSOLYA: 
 
Műkorcsolya- és jégtánc 
 
Eddigi legeredményesebb szakágunk a műkorcsolya, az összes olimpiai érmünket ebben a 
szakágban szereztük. Legutóbb a Regőczy Krisztina,  Sallai András 1980-ban jégtáncban a dobogó 
második fokára állhatott fel. 
 
Most is ebben a versenyszámban van esély a  kvóta megszerzésére. 
Ehhez a 2013. szeptember 25-28 Obersdorf Nebelhorn Tropy elnevezésű versenyen a jégtánc 
mezőnyben kell az első öt között végeznie a magyar duónak. 
 
A kvalifikációs viadalon a Nagy Zsuzsanna –Fejes Máté (Spartacus) ás a Túroczi Dóra - Major Tamás 
(Sportország) kettős indulását tervezi a szövetség. 
 
Gyorskorcsolya: 
 
A 2013/2014-es versenyeken kell megfutni a kvalifikációs időt. 
A kvalifikációs időket várhatóan 2013 júniusában hozza nyilvánosságra az ISU. 
 
A magyarok közül az elmúlt év eredményei alapján Lykovcan Tóth Ágota és Szöllősi Szabolcs esélyes 
az olimpia szintek teljesítésére.  
A hosszabb távokon felmerült, hogy a rövidpályás szakágról átrándul a nagy pályás versenyekre Nagy 
Konrád. 
 
Rövidpályás gyorskorcsolya: 
 
Világ-kupa - 2013. nov. 7-10 Torino és 2013. nov. 14-17 Moszkva. 
Ezen a két versenyen gyűjthetnek az egyes versenyszámokban pontokat a sportolók. A két verseny 
pontjai alapján kialakult sorrend határozza meg az olimpia mezőnyét. 
 
A magyar szövetség célul tűzte ki, hogy mind  a férfiak, mind a nők kiharcolják a váltószámban való 
indulás jogát a két vk verseny alapján, ekkor 5-5 sportolót lehetne nevezni az olimpiára.  Ehhez az 
első nyolc között kellene végezni a pontversenyben. Helyzetünket nehezíti, hogy az oroszok alanyi 
jogon már lefoglaltak egy kvótát az olimpiai mezőnyben. 
 
Pillanatnyilag ez a legsikeresebb szakágunk. Az elmúlt két olimpián pontszerző helyen végeztünk több 
versenyszámban is. 
 
2010: 6. hely – női 3000m váltó (Huszár Erika, Heidum Bernadett, Darázs Rózsa Keszler Andrea) 
                    – női 1500m (Huszár Erika) 
2006: 4. hely – 1500m (Huszár Erika) 
         5. hely – 1500m (Knoch Viktor) 
 
A válogatott keret tagjai a 2013/2014-es évben: 
Férfiak: Knoch Viktor, Liu Shaolin Sándor, Béres Bence, Burján Csaba, Oláh Bence (Varnyú Alex, Liu 
Shaoang)  



Nők: Heidum Bernadett, Keszler Andrea, Darázs Rózsa, Kónya Zsófia, Lajtos Szandra (Tóth Patricia, 
Dénes Veronika) 
 
SNOWBOARD (HÓDESZKA)  
 
Az olimpiai kvalifikációt a FIS versenyeken lehet megszerezni. 2012. július és 2014. január 19 közötti 
versenyek számítanak a pontversenybe. 
  
Gyarmati Anna a 16. helyet szerezte meg a 2013. januári FIS Világbajnokságon a Slopestyle 
versenyszámban. Ezzel nagy lépést tett az olimpia kvalifikációban, hiszen ezért az eredményért sok 
pontot kapott a FIS ranglistában. Az olimpián 24-en indulhatnak. Anna jelenleg ebben a számban 34. 
Mivel az előtte lévők névsorában 8 amerikai versenyző is található, és az olimpián egy nemzetből 
maximum négyen indulhatnak az adott versenyszámban így az olimpiai rangsorban a 30. helyet 
foglalja el  
A 2013/2014 versenyévben januárig hat helyet kell javítania a biztos olimpiai részvételért. Gyarmati 
Anna NOB ösztöndíjban is részesült. 
 
A férfiak között Szigeti Viktor   a Slopestyle versenyszámban a 45. lett. Az ő indulására is van esély, 
ha a következő idényben sikerül olyan versenyeket kiválasztania, ahol megfelelő helyezéssel sok FIS 
pontot tud gyűjteni. Az olimpián ebben a számban30-an indulhatnak. 
 
 
SÍZÉS 
 
A szövetség által mozgatott olimpiai sportágakban a kvalifikációs időszak 2012 júliusában kezdődött 
és 2014. január 19-ig tart.  
Az időszakban megszerzett kvótákat a FIS január 20-án publikálja, az allokációs kvótákat az adott 
állás szerint kiszámolja és továbbítja a MOB felé.  
 
A MOB január 22-én visszaigazolja a FIS felé a kvóta helyeket, ezek alapján a FIS  január 23-24-én 
véglegesíti az újraallokálást, és erről kiértesíti  a nemzeti olimpiai bizottságokat. A nevezéseket ennek 
alapján január 27-ig kell megtenni. 
 
Az IBU (Biatlon) is hasonló időhatárokat ad meg a kvóta allokációra és újra allokációra biatlon 
sportágban. 
 
Alpesi síelés: 
 
A kvalifikációs rendszer a FIS pont listára, egyben a világranglistára épül.  
 
„B” kvalifikációs szinttel (férfiak nők külön)  egy-egy  férfi és női sportoló nevezhető az olimpiára.  
 
„A” kvalifikációval rendelkező versenyző esetében, vagyis ha egy nemzetnek van legalább egy olyan 
versenyzője, aki a világranglista első 500 helyezettje között rangsorolt ("A" kvalifikációs szint) 
bármelyik versenyszámban, akkor az a nemzet kap egy további kvótát.  
 
A kvalifikációs periódusában 5 alkalommal kell elérni illetve megerősíteni a kvalifikációt jelentő pontot, 
a jelenlegi "A" kvalifikált versenyzőinknek ez már most teljesült, nem okoz gondot megerősítése, 
azonban fontos szerepe lehet a legjobb 100 versenyzőbe kerülés, vagy a legjobb 30 versenyző közé 
kerülés a további kvótahelyek, illetve a maradék kvóták allokációja szempontjából. 
 
Két női versenyzőnk rangsorolt a FIS világranglistán legalább egy versenyszámban az első 500 között 
jelenleg ("A" kvalifikációs szintű). Miklós Edit 3 versenyszámban is a legjobb 500-ban rangsorolt, 
egyben pedig - lesiklásban - az első 100 között (43.). Berecz Annának jelenleg lesiklásban van "A" 
kvalifikációs szintet biztosító helyezése. 
 
A férfiaknál pillanatnyilag nincs a legjobb 500-ban rangsorolt magyar. de hat B kvalifikációs szinttel 
rendelkező versenyzőnk is van.  
 
Férfi versenyzőink igyekeznek a Déli Féltekén – Chilében, illetve Ausztráliában és Új-Zélandon 



pontszerző versenyeken rajthoz állni. 
 
Pillanatnyi állás szerint Miklós Edit és Berecz Anna minden versenyszámban indítható, B kvalifikációs 
szinttel rendelkező férfi - avagy allokáció alapján kvótát szerző plusz nőversenyző csak óriás-
műlesiklásban és műlesiklásban indítható. 
 
B szintes férfi alpesi sízőink: Farkas Norbert, Szepesi Bertold, Kékesi Márton, Szöllös Benjamin, 
Bujtás Csaba, Halmágyi Zoltán 
 
Sífutás: 
 
Sífutásban az érvényes FIS pontlistán 120 FIS ponton belüli értékkel helyezett versenyző jut ki alanyi 
jogon az olimpiára. 
  
Amennyiben nincs "A" kvalifikációt teljesítő versenyző, akkor „B” kvalifikációs szinttel egy férfi és egy 
női versenyző indítható vagy a sprint vagy a 10 (nők), illetve 15 kilométeres(férfiak) távon, abban az 
esetben ha a versenyző az adott versenyszámban kevesebb mint 300.00 FIS ponton ("B" kvalifikációs 
szint) áll a 2014 január 20-án kiadásra kerülő Olimpiai FIS pontlistán. 
 
Egy sífutó hölgynek, Szőcs Emőkének van reális esélye arra, hogy a kvalifikációs időszakon belül 
100.00 pont alá kerüljön a distance számban, ezzel megszerezze az "A" kvalifikációs szintet (jelenleg 
egy 100.00 ponton belül eredménye van, de ő biatlonban versenyzett, amellett állt rajthoz kevés 
alkalommal sífutó versenyeken). Ha ez sikerülne neki, és ezzel a világranglista első 300 helyezettje 
közé is kerülne, úgy további egy kvótával rendelkezhetnénk.  
 
Férfi sífutóink közül Szabó Milán esélyei jónak mondhatók. Ő elsősorban biatlonban versenyzett, de 
jobb sífutó esélyeit felmérve az elmúlt idény második felében a sífutásban próbálkozott az "A" 
kvalifikációs szint teljesítésével. Két alkalommal ért el bőven 100.00 ponton belüli eredményt (83.83 és 
85.03 pontot), ami biztató az elkövetkező versenyidőszakra. 2013 novemberében és decemberében 
illetve 2014 - január hónap 19-ig adódik lehetősége, hogy további 3 - összesen 5 alkalommal 
érhessen el distance versenyek során 100.00 ponton belüli eredményeket. 
 
További két versenyzőnk küzd még szerényebb eséllyel az "A" kvalifikációs szint teljesítéséért. 
Közülük Gombos Károly már egy alkalommal sikerrel futott be 100.00 pont alá (93.17), de Kónya 
Ádám sem áll messze a 100.00 pontos határtól. 
Ha sikerül egy esetleg két férfi "A" kvóta megszerzése, akkor egy harmadik alig 100.00 pont fölötti "B" 
szintű versenyző kiküldetését is javasoljuk. 
 
Síugrás: 
 
Szilágyi Ákos felkészülésében nagyobb szerepet kellene kapjon a K 90-es illetve ennél nagyobb 
sáncokon történő ugrások intenzív gyakorlása. Kontinentális Kupa viadalok egyikén pontszerző 
helyezés elérése szükséges a kvalifikációs szint teljesítéséhez, amelynek esélye nem kizárt, de ehhez 
a kvalifikációs időszak még hátralévő részében több távoli országokban megrendezésre kerülő 
eseményen kellene elindulnia.. 
 
Freestyle sí: 
 
A Síszövetség legfiatalabb sportága a világszerte egyre népszerűbb Freestyle síelés. 
Magyarországnak e sportág un "slopestyle" versenyágában vannak eredményes versenyzői. 
 
Azok a versenyzők jogosultak indulni, akik a periódus Világ Kupa versenyein pontszerzők, vagyis a 
legjobb 30 közötti helyezéssel rendelkeznek. 
Trso Lucas és Csanaky Péter versenyzőink eséllyel versengenek a kvalifikációs "A" szint 
teljesítéséért. Ebben a sportágban nincs „B” kvalifikációs szint. 
 
A márciusi Sierre Nevada-ban megrendezett világkupán mind a ketten az első harmincban, Péter 24., 
Lukás 27. helyen végeztek, amellyel az olimpiai kijutás első lépcsőfokát teljesítették is. A Slope Style-
ban ugyanis a rövid időre való tekintettel könnyítettek a kijutási kritériumokon, így egyszer kell 
világkupán első 30-ban lenni, összesen 50 FIS pontot kell elérni, illetve a világranglistáról az első 30 



versenyző vehet részt. Ebből az első két feltétel gyakorlatilag teljesítve van (ugyan még pár FIS pont 
hiányzik, Petinek 8, Lukásnak 23), így jelen esetben a FIS pontok gyűjtésére és a ranglistán való 
minél jobb helyezés elérése a hátralévő kvalifikációs versenyek célkitűzése. 
 
BIATLON 
 
Biatlon sportban a kvóták elosztását a nemzetek rangsorában elfoglalt helyezés biztosítja. 
Magyarország a férfiaknál a nemzetek rangsorában 32, a nőnél 30. 
 
Kvótát a férfiaknál az első 28, nőknél az első 27 nemzet kap, a további nemzetek az olimpiát 
megelőző időszakban sorra kerülő újra-allokáció alapján kaphatnak kvótát. 
 
Magyarország a nők versenyében elért 30. helyezése egyedül Szőcs Emőke teljesítményére 
támaszkodott, teljesítményével kiharcolta a szabad kártyát a Világ Kupa versenyeire és esélyes arra, 
hogy az újra-allokáció során olimpiai kvótát kapjon. 
 
A férfiaknál az újra-allokáció alapján kiosztásra kerülő kvóták egyikének a magyar szövetségnek 
történő odaítélésére szintén van esély. 
 
 
SZÁNKÓ 
 
A férfi együléses számban 38-an indulhatnak. Egy nemzetből maximum 4-en nevezhetők. 
Annak a sportolónak aki 20 vk pontot összegyűjt alanyi jogon nyílik lehetősége az indulásra. 
Ha nincs meg a 20 pont, akkor legalább 5 pont megszerzése szükséges ahhoz, hogy valaki felkerüljön 
az indíthatók listájára. 
A fenti szempontok alapján a ranglistáról 38-an indulhatnak az olimpián. A kvalifikációs idő 
2013.december 31-én zárul. 
 
Egyetlen sportolónknak van esélye kiharcolni az olimpiai részvétel jogát. 
Az olimpia bajnok kenus, Pulai Imre már tavaly megkezdte a világbajnoki pontok gyűjtését. 
Pillanatnyilag 2 ponttal rendelkezik.  
 
 
Kvalifikációk és kvóták maximalizálása: 
 
2014. január 19-ig, a kvalifikációs időszak végéig már kevesebb, mint 10 hónap áll a 
rendelkezésünkre, így nem építhetünk kizárólag az európai téli szezonra. Az idei évben 
versenyzőinknek minden sportágunkban távoli kontinensekre kell ahhoz utazniuk, hogy ideális 
körülmények között edzhessenek és valamennyi kvalifikációs és kvótaszerzési lehetőséget a legjobb 
versenyeken való indulással a mai tudásszintjükhöz mérten maximalizálni tudják.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KVALIFIKÁCÓS TERV 2014. 
SZOCSI OLIMPIAI JÁTÉKOK           
            
        várható kvóták 
        maximum 
ALPESI SÍ nők "B" kvalifikációs kvóta     3 
    VR 500-on belül Miklós Edit     
    500-on belül Berecz Anna     
    VK 30-on belül Miklós Edit     
            
  férfiak alap kvóta   1   
    500-on belül       
    kvóta allokálás       
            
SÍFUTÁS nők "B" kvalifikációs kvóta     2 
    VR100 ponton belül Szőcs Emőke     
            
  férfiak "B" kvalifikációs kvóta   1   
    VR100 ponton belül Szabó Milán     
            
    kvóta allokálás       
            
BIATLON nők kvóta újraallokálás Szőcs Emőke   1 
            
  férfiak  kvóta újraallokálás Szabó Milán 1   
            
SÍUGRÁS férfiak kvalifikáció esetén Szilágyi Ákos 1   
            
FREESTYLE SÍ férfiak kvalifikáció esetén   2 
            
SNOWBOARD  nők slopestyle Gyarmati Anna   1 
   férfiak slopestyle Szigeti Viktor 1   
            
MŰKORCSOLYA   jégtánc   1 1 
            
GYORSKORCSOLYA  férfiak szintidő teljesítése Szöllősi Szabolcs 1   

   nők szintidő teljesítése 
Lykovcan Tóth 
Ágota   1 

            
RÖVIDPÁLYÁS 
GYORSKORCSOLYA           
   nők váltó ranglista 8-ban     5 
   férfiak váltó ranglista 8-ban   5   
            
SZÁNKÓ  férfiak egyes Pulai Imre 1   
        15 14 


