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Bevezetés
A 2022-es pekingi, XXIV. Téli Olimpiai Játékokat egészen szürreális előzmények után
február 4–20. között rendezték meg.
Már az olimpiai kvalifikációs versenyek lebonyolítása is komoly nehézségekbe ütközött. A 2020-as és a 2021-es pandémiával terhelt évek komolyan megnehezítették
a kvalifikációs folyamatokat, legtöbb sportágban módosítani kellett a kvalifikációs
útvonalat, időpontokat.
A befagyasztott világranglisták, az állandóan mozgásban lévő kvalifikációs események és a hosszúra nyúlt versenymentes időszak extra kihívást jelentettek a sportolóknak és a stáboknak egyaránt. Ezenfelül egészen az utolsó pillanatig az volt az ember
érzése, hogy igazából a helyi szervezők be sem szeretnék engedni az országba az
olimpiai résztvevőket.
Soha korábban nem rendeztek olyan olimpiát, ahol az egészségügyi előírások súlya
ilyen szinten vetekedett volna a sportszakmai szempontokkal, szigorúságban még a tokiói olimpiához képest is szintet tudtak lépni a kínai szervezők.
Peking volt az első olyan város a sporttörténelemben, amely téli és nyári olimpiát egyaránt rendezhetett.
A 2008-as nyári játékok létesítményeinek egy részét igénybe vették a szervezők a téli
olimpián is. A havas helyszíneket igénylő versenyszámokat viszont csak mesterséges
hóval, és több helyen mesterségesen kialakított környezetben tudták megrendezni.
A környékre jellemző komoly vízhiány és alacsony talajvíz miatt a hóágyúzáshoz mes�sziről pumpált vizet használtak. Ennek ellenére sportszakmai szempontból tesztversenyek nélkül is kiválóan vizsgáztak az olimpiai versenyhelyszínek.
Egy rövid kitekintés erejéig megemlítjük, hogy a 2026-os milánó-cortinai téli olimpia
kapcsán jó reményeink lehetnek, hogy a pekinginél sokkal fenntarthatóbb és a természeti adottságokra jóval nagyobb hangsúlyt fektető olimpiának lehetünk majd
szemtanúi.
A MOB 2020 tavaszán készítette el sportszakmai prognózisát Pekingre a Magyar Csapat várható létszámáról és szerepléséről, amit 2021 nyár elején frissített.
A Covid miatt kialakult nehézségek és előzmények ellenére a Magyar Csapat pekingi
teljesítménye minden várakozást felülmúlt a három éremmel és további három pontszerző helyezéssel.
Magyar szempontból is sporttörténelmi jelentőségű volt a pekingi téli olimpia, a kis
létszámú csapat több rekordot megdöntött.
Megszereztük az első egyéni aranyat a téli játékokról. 20 olimpiai pontot gyűjtöttünk,
ami szintén rekord. Az éremtáblázaton a Magyar Csapat egy helyet javított Phjongcshanghoz képest, és a 20. helyen zárt. Kozuback Kamilla személyében először szerepelt magyar snowboardos olimpián, aki ráadásul rögtön három versenyszámban is
elindulhatott. Műkorcsolyában 66 év után jutott ki magyar páros, akik egy balszerencsés Covid-fertőzés miatt végül nem léphettek jégre.
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ÁLTALÁNOS SZAKMAI ELEMZÉSEK
A pekingi 1–8. helyezések értékeléséhez figyelembe vettük az előző két téli olimpia
eredményeit is, így rögtön összevethetőek a változások is. Az alábbi táblázat jól
szemlélteti az 1–8. helyezések számának alakulását.

Helyezés

1–8. helyezések száma
Peking 2022

Phjongcshang 2018

Szocsi 2014

Arany

1

1

0

Ezüst

0

0

0

Bronz

2

0

0

4. helyezés

1

1

0

5. helyezés

0

2

0

6. helyezés

2

1

1

7. helyezés

1

0

1

8. helyezés

1

1

0

Összesen

8

6

2

Forrás: MOB

Az 1–8. helyezések mellett a tradicionális olimpiai pontszámítás szerinti eredményességet is megnéztük az elmúlt három téli olimpia tükrében.

Helyezés

Olimpiai pontok
Peking 2022

Phjongcshang 2018

Szocsi 2014

Arany

7

7

0

Ezüst

0

0

0

Bronz

8

0

0

4. helyezés

3

3

0

5. helyezés

0

4

0

6. helyezés

2

1

1

Összesen

20

15

1

Forrás: MOB		

Még bővebb kitekintésben megvizsgáltunk 2002 és 2022 között hat téli olimpiát a
teljes magyar küldöttség szereplésének tükrében, sportági szinteken. A terjedelmes
összevetést külön mellékletben csatoljuk az anyaghoz. Az elért eredményeket sportágakra, azon belül időrendbe csoportosítottuk (2. számú melléklet).

A Magyar Csapat összetétele, létszám, nemek és sportági vetület
Jelen beszámolóban a Magyar Csapat összetételét és eredményességét többféle kontextusból vizsgáljuk. Ennek érdekében az elemzési szempontoknál az elmúlt három,
illetve paramétereknél hat téli olimpia adatait vetettük össze. Első körben a csapat
összetételét néztük meg a létszám és a nemek megoszlásában.
Pekingre eredetileg 14 fő szerzett indulási jogot, de a Covid-fertőzés miatt a műkorcsolyázó páros nem léphetett jégre, a nevezésüket visszavonták. Így összesen 12 magyar sportoló alkotta a pekingi csapatot: 7 fő rövidpályás gyorskorcsolyázó (5 férfi +
2 nő), 2 sífutó (1–1), 2 alpesi síző (1–1) és 1 snowboardos nő. A short track csapatban
Varnyú Alex nem állt rajthoz a váltóban, de a nevezése végig élt éppúgy, mint a másik
6 sportolónak. Tartalékként betöltötte a funkcióját, készenlétben állt végig, azonban
a versenyjegyzőkönyvben a neve nem szerepel. A Magyar Csapat nemek szerinti ös�szetétele a következők szerint alakult Pekingben és az azt megelőző öt olimpián.
Magyar Csapat összetétele a téli olimpiákon (fő)
Olimpia

Magyar Csapat
létszáma

Női
versenyzők

Férfi
versenyzők

Salt Lake City 2002*

25*

11

13

Torino 2006

19

8

11

Vancouver 2010

16

10

6

Szocsi 2014

16

9

7

Phjongcshang 2018

19

10

9

Peking 2022**

12

5

7

*Tagscherer Imre biatlonban és sífutásban is indult.
**Műkorcsolyapáros Covid-fertőzés miatt visszalépett, így 14 fő helyett 12 fő indult.
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Elmúlt három
olimpia számokban

					

Sportágak

Szakágak

Versenyszámok

Sportolók létszáma
(férfi+női)

Résztvevő
országok

Aranyérmet
szerző országok

Érmet szerző
országok

Szocsi 2014

7

15

98

2780 (1659+1121)

88

22

26

Phjongcshang
2018

7

15

102

2833 (1664+1169)

92

22

30

Peking 2022

7

15

109

2938* (1621+1316)

91

23

29

Forrás: NOB, a 2022-es adatok a Beijing 2022 Official Results Book alapján*

Magyar indulók szakáganként a téli olimpiákon (fő)

Szakágak
(nemzetközi szövetség)

Peking
2022

Phjongcshang
2018

Szocsi
2014

Vancouver
2010

Torino
2006

Salt Lake City
2002

Alpesi sí (FIS)

2

4

3

3

2

2

Biatlon (IBU)

0

0

2

1

2

3

Bob (IBSF)

0

0

0

0

4

7

Curling (WCF)

0

0

0

0

0

0

Északi összetett (FIS)

0

0

0

0

0

0

Elmúlt három
olimpia számokban

Freestyle sí (FIS)

0

1

0

0

0

0

Gyorskorcsolya (ISU)

0

1

1

0

0

Jégkorong (IIHF)

0

0

0

0

Műkorcsolya (ISU)

0

1

0

Rövidpályás gyorskorcsolya (ISU)

7

10

Sífutás (FIS)

2

Síugrás (FIS)

Összehasonlításként mellé raktuk a magyar vonatkozásokat is, hány sportágban, szakágban és versenyszámban voltak érintettek a magyar sportolók. Itt is a NOB és a nemzetközi szövetségek szerinti sportági és szakági besorolást vettük alapul a reális összevetés miatt, a magyar szövetségi struktúra helyett.

Sportágak száma
az olimpián

Sportágak/
magyar indulók

Szakágak száma
az olimpián

Szakágak/
magyar indulók

Versenyszámok
az olimpián

Versenyszámok/
magyar indulók

Szocsi 2014

7

3

15

5

98

23

2

Phjongcshang 2018

7

2

15

6

102

23

0

0

Peking 2022

7

2

15

4

109

19

3

5

2

8

7

4

6

2

2

2

2

4

0

0

0

0

0

0

Snowboard (FIS)

1

0

0

0

0

0

Szánkó (FIL)

0

0

0

0

0

0

Szkeleton (IBSF)

0

0

0

0

0

0

12**

19

16

16

19

25*

Összesen
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A magyar sportolók számát sportáganként is megvizsgáltuk az elmúlt 20 évre visszamenőleg. A NOB és a nemzetközi szövetségek szerinti sportági és szakági bontást vettük alapul a magyar szövetségi struktúra helyett. Sífutásban és biatlonban többször
előfordult, hogy ugyanaz a sportoló indult mindkét szakágban, ezt csillaggal jelöltük.
A csapatlétszám és kvótaszám így eltértek egymástól. A sportági olimpiai részvételi
változások és tendenciák jól tükröződnek az alábbi táblázatban.

NOB és a nemzetközi szövetségek rendszere alapján			

A nemzetközi verseny résztvevőit és azok változásait szintén hat olimpiát átívelő időszakot áttekintve vizsgáltuk meg. A 90-es években történt jelentős geopolitikai változások után kialakultak az új európai nemzetállamok. Megállapítható, hogy Európa
tartani tudja versenyképességét és dominanciáját a téli olimpiákon. Pekingben az
összes érem 70%-át európai sportoló nyerte, mindösszesen 80 arany-, 73 ezüst-, és
74 bronzérmet. 15 szakágból hétben abszolút európai fölény látható, a megszerzett
érmek tekintetében: szánkó 100%, curling 78%, biatlon 100%, alpesi sí 94%, síugrás
80%, sífutás 94%, északi összetett 78%. Két ázsiai esemény után várhatóan a 2026os európai rendezésű olimpián tovább tud erősödni az „öreg kontinens” az érmekért
folyó küzdelemben.

*2002: Tagscherer Imre 2002-ben biatlonban és sífutásban is indult
**2022: Műkorcsolyapáros Covid-fertőzés miatt visszalépett, így 14 fő helyett 12 fő indult.

Nemzetközi környezet és eredményesség
A Magyar Csapat olimpiai részvétele és eredményessége mellett muszáj kitekinteni
a nemzetközi környezetre is. Ebben a részben a teljes olimpiai makrókörnyezetet vizsgáltuk meg, benne a sportágakat, szakágakat, és a magyar vonatkozásokat többféle
aspektusból. A sportágak, szakágak és versenyszámok tekintetében az olimpia programja folyamatosan gyarapodik és színesedik. Szocsi után kisebb mértékben bővült a
sportprogram, Phjongcshang után azonban nagyobb ugrás következett elsősorban
a különböző mix versenyszámoknak köszönhetően.
10

Aranyérmet szerző
országok száma

Érmet szerző
országok száma

Aranyérmet szerző
Európai országok száma

Érmet szerző
Európai országok száma

Salt Lake City 2002

18

24

13

18

Torino 2006

18

26

12

20

Vancouver 2010

19

26

14

19

Szocsi 2014

22

26

17

19

Phjongcshang 2018

22

30

17

22

Peking 2022

23

29

16

22

Év

Forrás: NOB				

11

B E S Z Á M O LÓ A T ÉL I O L I M P I A I J ÁT ÉKO K R Ó L P EK I N G 20 22

SP O R T S Z A K M A I B E S Z Á M O LÓ

A pekingi játékok kapcsán külön megvizsgáltuk a magyar és nem magyar érdekeltségű sportágak nemzetközi környezetét több oldalról is, a rajthoz állások, a versenyszámok és az éremszerzők szempontjából is. Fontos nyomon követni, hogy milyen versenyben és mezőnyben érnek el sportolóink sikereket, eredményeket. A legteljesebb
képet akkor kapjuk, ha minél több tényezőt elemzünk egy adott sportág nemzetközi
porondját tekintve. A rendszernek vannak kötöttségei, mert a kvalifikációs szabályok
sok mindent determinálnak. A sportági kvalifikációs rendszerek határozzák meg a versenyszámokat, így a megnyerhető érmek számát is. Ezek akár olimpiáról olimpiára is
változhatnak, befolyásolva a lehetséges indulói létszámokat. A sportolói kvótákat is
ezek a szabályok kötik, így a sportágak olimpiai mezőnyének összetételére is hatással
vannak eseményről eseményre.
			
Magyar érdekeltségű
sportágak Pekingben

Rajthoz álló
országok száma

Összesen
(férfi+női)

Egyéni
versenyszámok

Mix váltó/ csapat
versenyszámok

Aranyérmet szerző
országok száma

Érmet szerző
országok száma

Alpesi sí

82

307
(156+151)

10

1

5

11

Műkorcsolya

31

146
(73+73)

2

3

4

5

Rövidpályás
gyorskorcsolya

23

112
(58+54)

6

3

6

8

Sífutás

54

297
(150+147)

8

4

5

9

Snowboard

31

288
(146+142)

10

1

7

15

Biatlon

30

212
(106+106)

8

3

4

7

Bob

23

165
(119+46)

1

3

2

3

Curling

14

114
(55+59)

0

3

3

6

Északi összetett

18

58
(58+0)

2

1

2

4

Freestyle sí

26

265
(141+124)

12

1

7

15

Gyorskorcsolya

27

166
(87+79)

12

2

8

12

Jégkorong

13

547
(311+236)

0

2

2

5

Síugrás

22

107
(68+39)

3

2

4

8

Szánkó

26

103
(68+35)

2

2

1

5

Szkeleton

21

50
(25+25)

2

0

1

4

12

Az olimpiai rangsorban Magyarországot sok nagynépességű, erős gazdasággal és
komoly téli sportági hagyományokkal rendelkező nemzet előzi meg. Szükségesnek
látjuk a gazdasági és a lakosságarányos mutatókat is megvizsgálni, amikor a Magyar
Csapat eredményességét vesszük górcső alá. Mind a lakossági vagy népességi adatok, mind pedig a financiális háttér komolyan befolyásolják a sportszakmai munka
lehetőségeit, az olimpiai versenyben való részvételt. A téli olimpiákon közel 90 ország
vett részt, a helyezések ezek alapján értelmezhetőek. Az adatok csak az érmet szerző
országokra vonatkozóan érhetők el, ezért itt csak két olimpiát tudtunk megvizsgálni.

Magyarország
a különböző
rangsorokban

Összes érem
/ lakosság
rangsor

Aranyérem
/ lakosság
rangsor

Súlyozott összes
érem* / lakosság
rangsor

Súlyozott összes
érem és GDP**
rangsor

Aranyérem
szerinti
rangsor

Összes érem
szerinti
rangsor

Népesség
szerinti
rangsor

Pyeongchang
2018

21.

12.

18.

15.

21.

24.

97.

Peking 2022

14.

12.

13.

11.

20.

18.

102.

Forrás: NOB, World Bank, www.medalpercapita.com
*Súlyozás: arany=4, ezüst=2, bronz=1,
**GDP a World Bank alapján

Forrás: olympics.com; NOB, Beijing 2022 Official Results Book dokumentumok Oroszország, mint ROC (Russian Olympic Committee)
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Lezárásként érdemes magyar és nemzetközi szemszögből is áttekinteni a pekingi
olimpia éremtáblázatát, amely több érdekességet is rejt magában. A Magyar Csapat
egy helyezést javított az éremtáblázaton az előző olimpiához képest, a 21. helyről előrelépett a 20. helyre, és az összesen megszerzett érmek tekintetében a 18. helyen
végzett a három éremmel. 29 nemzet szerzett érmet, a Magyar Csapat kilenc nemzetet előzött meg, köztük komoly téli tradiciókkal és hagyományosan nagy csapattal rendelkező nemzeteket, mint például a 115 fős cseh, az 50 fős szlovák, az 57 fős lengyel
csapatokat. A csehek az előző olimpián 7 éremmel zártak, köztük kettő arannyal, most
be kellett érniük egy elsőséggel és egy 3. hellyel.
Érdemes áttekinteni az éremtáblázatot és pár tényszerű adatot kiemelni.
• Az éremtáblázat elején a norvég csapat saját négy évvel ezelőtti rekordját szárnyalta túl, 14 helyett 16 aranyérmet nyertek Pekingben. Az megszerzett érmek
számában nem tudtak javítani, 37 éremmel zártak a négy évvel ezelőtti 39-hez
képest. A 16 aranyéremből tizennégyet a klasszikus északi számokból hozták
el, úgy mint biatlon, sífutás, síugrás és északi összetett.
• A németek ugyanúgy a második helyen zártak, mint négy évvel ezelőtt, de kettővel több aranyat (14), és összesen néggyel több érmet szereztek (31), mint
2018-ban. Németország 12 aranyérméből kilencet a csúszós számokban nyert
meg: bobban, szánkóban és szkeletonban.
• A házigazda Kína lépett nagyot előre az előző olimpiához képest, a 16. helyről
a dobogós 3. helyre ugrottak elő 9 arannyal, bár az összes érmek számában
csak a 11. helyen végeztek.
• Az Orosz Olimpiai Bizottság csapata 9. lett az aranyérmek szerint, de 2. lett
a megszerzett 32 éremmel az összesített éremrangsorban.
• Hasonló cipőben jár Kanada, ők a 4 aranyéremmel a 11. helyen zártak, de az
összes megszerzett éremmel (26) a 4. helyen végeztek, és nagyon elégedettek
vele. A sok érem mögött nagy sportági diverzitás látható.
• Svédországnak komoly fegyvertény, hogy 6 különböző szakágban tudott a dobogó tetejére jutni, 7 arannyal és összesen 18 éremmel zártak.
• Ugyanez a sportági sokszínűség elmondható az Amerikai Egyesült Államok
csapatára, mert ők a 25 érmet 8 különböző szakágból hozták el, és 5 szakágban végeztek az első helyen 8 aranyéremmel.
• Svájc a 7 aranyérméből ötöt alpesi síben szerezett, mindezt egyéni számokban
és 5 különböző sportoló által.
• Hollandia mind a 17 érmét gyorskorcsolyában és rövidpályás gyorskorcsolyában nyerte.
• Ausztria alpesi síben, síugrásban és snowboardban szerzett 7 aranyérmet, míg
további három szakágban voltak érmesei, összesen 18 éremmel gazdagodtak.
• Az előző téli olimpia házigazdája, a Koreai Köztársaság kevesebb aranyat szerzett, mint 4 éve, és az érmeinek száma is csökkent 17-ről 14-re.
• Érdekesség még, hogy Új-Zéland 2 arannyal és 1 ezüsttel megjelent az éremtáblázaton.
A többi csapat teljesítménye alapvetően hasonló az előző olimpiához képest néhány
érem vagy helyezés eltéréssel.

Rangsor

Ország

Aranyérem

Ezüstérem

Bronzérem

Összes érem

Rangsor éremszám szerint

1

Norvégia

16

8

13

37

1

2

Németország

12

10

5

27

3

3

Kína

9

4

2

15

11

4

Amerikai Egyesült Államok

8

10

7

25

5

5

Svédország

8

5

5

18

6

6

Hollandia

8

5

4

17

9

7

Ausztria

7

7

4

18

6

8

Svájc

7

2

5

14

12

9

Orosz Olimpiai Bizottság

6

12

14

32

2

10

Fanciaország

5

7

2

14

12

11

Kanada

4

8

14

26

4

12

Japán

3

6

9

18

6

13

Olaszország

2

7

8

17

9

14

Koreai Köztársaság

2

5

2

9

14

15

Szlovénia

2

3

2

7

16

16

Finnország

2

2

4

8

15

17

Új-Zéland

2

1

0

3

18

18

Ausztrália

1

2

1

4

17

19

Nagy-Britannia

1

1

0

2

20

20

Magyarország

1

0

2

3

18

21

Belgium

1

0

1

2

20

21

Csehország

1

0

1

2

20

21

Szlovákia

1

0

1

2

20

24

Fehér-Oroszország

0

2

0

2

20

25

Spanyolország

0

1

0

1

25

25

Ukrajna

0

1

0

1

25

27

Észtország

0

0

1

1

25

27

Lettország

0

0

1

1

25

27

Lengyelország

0

0

1

1

25
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Éremtáblázat

Forrás: NOB és Peking 2022 hivatalos éremtáblázata
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Legeredményesebb sportolók
Az éremtáblázaton kívül érdemes áttekinteni a sportolók elit klubját is, akik 3 vagy
annál több érmet tudtak nyerni a pekingi olimpián. Ennek a körnek 25 sportoló a tagja
13 országból, és a magyar válogatott Liu Shaoang is közéjük tartozik.

Név

Ország

Sportág/Szakág

Nem

Aranyérem

Ezüstérem

Bronzérem

∑

J. T. Boe

NOR

Biatlon

férfi

4

0

1

5

A. Bolshunov

ROC

Sífutás

férfi

3

1

1

5

M.O. Roeiseland

NOR

Biatlon

nő

3

0

2

5

Q, Fillon Maillet

FRA

Biatlon

férfi

2

3

0

5

I. Schouten

NED

Gyorskorcsolya

nő

3

0

1

4

T. Boe

NOR

Biatlon

férfi

2

1

1

4

S. Schulting

NED

Rövidpályás gyorskorcsolya

nő

2

1

1

4

J.H. Klaebo

NOR

Sífutás

férfi

2

1

1

4

M. Takagi

JPN

Gyorskorcsolya

nő

1

3

0

4

T. Johaug

NOR

Sífutás

nő

3

0

0

3

J. Graabak

NOR

Északi Összetett

férfi

2

1

0

3

A.E. Gu

CHN

Freestyle sí

nő

2

1

0

3

J. Strolz

AUT

Alpesi sí

férfi

2

1

0

3

E. Oeberg

SWE

Biatlon

nő

1

2

0

3

J. Sundling

SWE

Sífutás

nő

1

1

1

3

Tiril Eckhoff

NOR

Biatlon

nő

1

1

1

3

N. Nepryaeva

ROC

Sífutás

nő

1

1

1

3

S. Dubois

CAN

Rövidpályás gyorskorcsolya

férfi

1

1

1

3

I. Weidemann

CAN

Gyorskorcsolya

nő

1

1

1

3

A. Fontana

ITA

Rövidpályás gyorskorcsolya

nő

1

2

0

3

M. Choi

KOR

Rövidpályás gyorskorcsolya

nő

1

2

0

3

I. Niskanen

FIN

Sífutás

férfi

1

1

1

3

Shaoang Liu

HUN

Rövidpályás gyorskorcsolya

férfi

1

0

2

3

M. Dahlqvist

SWE

Sífutás

nő

0

2

1

3

E. Latypov

ROC

Biatlon

férfi

0

0

3

3

Forrás: NOB és Beijing 2022 Official Results Book
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MOB ÁLTAL KÉSZÍTETT SPORTÁGI ÉRTÉKELÉSEK
Az értékelés kiterjed valamennyi téli olimpiai sportágra és szakágra a nemzetközi és
egyben az olimpiai besorolás szerint. A dokumentum tartalmazza a pekingi olimpiára
nem kvalifikált sportágak, szakágak elemzését is. Az értékeléshez figyelembe vettük a
MOB által készített kvalifikációs előrejelzést is. Az elemzés egységes szempontjai között szerepelnek a kvalifikációs folyamatok, a kvótaszerzések, az olimpiai szereplés, és
egy rövid kitekintés a jövőre. Utóbbi témakörnél az olimpiai kvalifikációra nem térünk
ki, mivel a kijutási szabályok még nem ismertek a 2026-os téli játékokra.

GYORSKORCSOLYA
Férfi versenyszámok: 500m, 1000m, 1500m, 5000m, 10000m, csapat, tömegrajtos
Női versenyszámok: 500m, 1000m, 1500m, 3000m, 5000m, csapat, tömegrajtos
Kvalifikáció: ISU-világkupapontok és az ISU világkupa-időeredményei alapján felállított két ranglista szerint osztották ki a versenyszámonként meghatározott kvótákat (83
női, 83 férfi). A hazai létesítményhelyzet erősen behatárolja a gyorskorcsolyasportág
felkészülési lehetőségeit, alapvetően csak külföldön adottak a feltételek. Problémát
okozott az is, hogy a 2019/2020-as és a 2020/2021-es felkészülési és versenyszezont
komolyan befolyásolta a Covid-járvány. Végül 4 kvalifikációs világkupát rendeztek
meg 2021 novemberében és decemberében. A gyorskorcsolyaszakágban szűk a merítési lehetőség válogatott sportolók szintjén, akiket a felnőtt nemzetközi mezőnyben
meg lehet mérettetni. Női vonalon kizárólag nagyon fiatal sportolókról beszélhetünk,
akik még nem értek fel a felnőtt mezőnybe. A férfiaknál pedig két sportoló van a nemzetközi elit közelében, a rutinos és olimpiát is megjárt Nagy Konrád, és a junior korból
felnőttbe lépő Bejczi Botond. Ők ketten vettek részt a világkupákon. Reális esélye
Nagy Konrádnak volt, ő sokat készült Kanadában felesége révén, de sajnos nem tudott markánsan javítani időeredményein az utolsó versenyeken. A ranglista alapján
1000m-en 3., míg 1500m-en 4. tartalékként várta a kvalifikációs időszak és a nevezési
határidő végét.
Olimpiai szereplés: nem volt kvótaszerzés.
Rövid kitekintés a jövőre: a szakág hazai helyzete elég mostoha. Mivel nincs fedett
létesítmény Magyarországon, és az egyetlen edzéshelyszín is csak pár hónapra áll
rendelkezésre korlátozott versenysport használati idővel, ezért csak külföldön lehet
felkészülni. Ezek a körülmények alapvetően befolyásolják a szakág működtetését, az
utánpótlás helyzetét, és egyáltalán a válogatottak létezését. Ha a néhány fős válogatott folyamatosan jégen tud lenni és versenyezni, akkor van esély a nemzetközi elithez
történő felzárkózásra és az olimpiai kvalifikációra.
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RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
Férfi versenyszámok: 500m, 1000m, 1500m; csapat: 5000m váltó
Női versenyszámok: 500m, 1000m, 1500m; csapat: 3000m váltó
Mix versenyszám: 2000m vegyescsapat-váltó (új versenyszám)
Kvalifikáció: A 2021 őszén megrendezett 4 világkupán lehetett kvótákat szerezni:
Peking (CHN) október 21–24., Nagoya (JPN) október 28–31., Debrecen (HUN) november 18–21., Dordrecht (NED) október 25–28. A kvalifikáció december 5-én zárult. A versenyzőket, csapatokat a négy világkupán elért három legjobb eredményük
alapján rangsorolták minden versenyszámban. Az új versenyszámnál, a vegyes csapat
esetében meghatároztak egy külön kitételt, miszerint 2–2 női és férfi versenyzőnek
kellett megszereznie az egyéni versenyszámokban a kvalifikációs jogot ahhoz, hogy
indulási jogot szerezhessenek a ranglista-helyezésükkel. Összességében nemzetenként és nemenként a maximálisan megszerezhető kvóták száma 5–5 volt, ha a férfi és
a női váltó is kvalifikál. Egyéni kvóták esetén legfeljebb 3–3 fő szerezhetett indulási
jogot. A világkupák után 5 férfi és 2 női kvótával zárt a válogatott. A szabályok értelmében az egyéni számok mellett a férfi és a vegyes váltó is indulási jogot szerzett.
Olimpiai szereplés: A magyar short track csapat szereplése minden előzetes várakozást felülmúlt. 5 ponttal és 2 éremmel többet szereztek, mint Phjoghcsangban.
Liu Shaoang Magyarország első egyéni téli olimpiai aranyérmét nyerte meg 500 méteren.
1000 méteren 3. lett, 1500-on pedig 4., ami káprázatos és rendkívül kiegyensúlyozott
teljesítmény.
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Rövid kitekintés a jövőre: a jelenlegi csapat alkothatja a válogatott gerincét a jövőben is. Viszont nagy feladat lesz a következő olimpiai ciklusban a fiatalabb sportolók
beépítése és felzárkóztatása a felnőtt csapatba női és férfi vonalon egyaránt. A szövetségi válogatott programba 14–16 éves kor között kerülnek be a sportolók, de ez már
egy nagyon szűk csoportot érint.
A sportág bázisa néhány jégpályához köthető pár városban, iskolai és egyesületi programokkal megerősítve. Örömteli és egyben innovatív kezdeményezés, hogy a szövetség beemelte az LTAD fejlesztési folyamatot a szakmai programjába és adaptálták
a magyar viszonyokra. Ennek a kedvező hozadéka szintén a következő 4–8 évben fog
igazán látszódni.

A további kvalifikációs helyeket a 2021 őszén Oberstdorfban megrendezett Nebelhorn Trophy olimpiai kvalifikációs tornán szerezhették meg a sportolók. A tornán női
és férfi egyéni számban 7–7 versenyző, jégtáncban 4, párosban további 3 pár vívhatta
ki az indulás jogát nemzetének. Minden versenyszámban indult magyar egység, a legnagyobb versenyt a női küzdelmek hozták, ahol 37 nemzet versenyzője szállt harcba
a kvóta megszerzéséért. A nőknél a magyar bajnok Láng Júlia képviselte hazánkat,
aki a rendkívül erős mezőnyben a 16. helyen végzett. A férfiak versenyében 30 nemzet
sportolója küzdött meg az olimpiai szereplésért. A magyar színeket képviselve Csernoch András a 21. helyen zárt. Az olimpiai kvótaszerzéshez legközelebb a jégtáncos
kettősünk állt az oberstdorfi versenyen. A Yanovskaya Anna, Lukács Ádám egység az
előkelő 6. helyet szerezte meg. Mivel a 2. helyen végző német páros már a világbajnokságról kvalifikált, ezért az 1., 3., 4., és 5. helyezett jégtáncpáros szerzett pekingi
kvótát a német versenyen. Ez azt is jelentette, hogy a magyar egység első számú tartalékként várhatta a pekingi olimpiát. A kvalifikációs tornát követően a Yanovskaya, Lukács kettős nem versenyzett, az Európa-bajnokságra a magyar bajnok Ignateva Mariia,
Szemko Daniil jégtánckettős utazott ki. A magyar egység első felnőtt kontinensviadalán a 19. helyet szerezte meg. Az olimpia kezdetéig vártak egy esetleges visszalépésre,
végül a magyar kettős nem utazhatott Pekingbe. Így véglegessé vált, hogy csak páros
műkorcsolya-versenyszámban számolhatunk magyar résztvevőkkel a téli játékokon,
a kvótát kiharcoló, januári Európa-bajnokságon 6. helyezett Chtchetinina Ioulia, Magyar Márk kettős révén.
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Liu Shaolin Sándor csak egy kétséges bírói döntés miatt nem lett olimpiai bajnok
1000 méteren. Elsőként haladt át a célon, de utólag egy szabálytalanság miatt kizárták. 1500 méteren a pontszerző hatodik helyen végzett, ugyanezen a távon 4 évvel
ezelőtt is pontszerző volt az ötödik helyével, ami stabil formára utal. Fő számához, az
500 méterhez már nagyon fáradtan és mentálisan terhelten állt rajthoz, itt nem jutott
döntőbe.
John-Henry Krueger egyik egyéni számában sem jutott döntőbe, különösen 1000
méteren számítottunk nála kiemelkedőbb teljesítményre. A vegyes váltó eredménye
azonban őt is kárpótolta.
A férfi váltó egy elhibázott váltás miatt nem lett finalista. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a következő olimpiai ciklusban az egyik legkiemelkedőbb feladat a csapatkohézió erősítése. Az látszik, hogy szakmailag bőven van potenciál a csapatban
egy kiemelkedő eredmény elérésére négy év múlva is.
A lányoknál Jászapáti Petra 7. és 8. helyezése 500 és 1000 méteren nagyszerű teljesítmény. Abszolút látszik nála a fejlődési ív. A fent említett két számban nagyon nagy az
előrelépés az előző olimpiához képest. Érdekesség, hogy 1500 méteren 6. volt négy
éve, most viszont ebben a számában nem jutott döntőbe.
Kónya Zsófia egyéniben nem nyújtott maradandó teljesítményt, a váltó szereplése
viszont a bravúr kategóriába tartozik.
A vegyes váltó új versenyszámként most debütált az olimpián. A magyar csapat remek
versenyzéssel a kiemelkedő 3. helyen végzett. Ez eredmény hűen tükrözi a magyar
short track jelenlegi erejét.

Olimpiai szereplés: A történelmi kvalifikációs sikert követően a Chtchetinina, Magyar műkorcsolyapáros utazhatott a pekingi játékokra. Korcsolyaélezési hiba miatt a tervezettnél később, február 17-én ért ki a magyar egység a kínai fővárosba. A helyszíni
szigorú teszteléseket követően Márk reptéri tesztje inkonkluzív lett, majd az ismétlő
teszt pozitív mintát mutatott. Ez azt jelentette, hogy a magyar kettős nem állhatott
jégre Pekingben, vissza kellett lépniük, ezzel hosszú évek munkája veszett kárba.
A pekingi játékokon a médiafigyelem középpontjába került a műkorcsolya sportág
azzal, hogy a 15 éves aranyesélyes orosz tehetség Kamila Valieva december 25-i
doppingtesztje pozitív mintát mutatott. A hosszas jogi vita komoly morális kérdésekkel is párosult, amely következtében az olimpiai eszme és a kiskorú gyermek jogai
egyaránt sérültek. A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség és a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság feladata a jövőre nézve az ehhez hasonló események megelőzése és a sportolók védelmének biztosítása kell, hogy legyen.

MŰKORCSOLYA
Férfi versenyszám: egyéni
Női versenyszám: egyéni
Mix versenyszámok: páros műkorcsolya, jégtánc, csapatverseny
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Kvalifikáció: Műkorcsolyában az olimpiai kvalifikáció első állomása a 2021-es világbajnokság volt. Az olimpiai szerepléshez teljesíteni kellett a szükséges technikai pontszámot (TES). A világbajnokságról női és férfi egyéni versenyszámban 24 fő szerzett
kvótát az olimpiára, jégtáncban 19, míg páros versenyszámban 16 egység kvalifikált.
A Chtchetinina Ioulia, Magyar Márk alkotta páros 14. helyen végzett, a magyar egység
ezzel 66 év után szerzett páros versenyszámban olimpiai kvótát.

Rövid kitekintés a jövőre: A jövőre nézve műkorcsolyasportágban komoly változásokat idézhetnek elő a pekingi események. Az esetleges korhatáremelésről az idei
ISU-kongresszuson fognak dönteni, mely befolyásolhatja a kvalifikációs szabályzatot
is. Az új kvalifikációs folyamatokra egyelőre nem látunk rá, azonban a magyar esélyeket vizsgálva kijelenthető, hogy a 2026-os téli játékokra három versenyszámban is
lehet reális kvótaszerzési esélyünk. Jégtáncban, páros műkorcsolyában és női egyéni
versenyszámban is vannak fiatal, feltörekvő versenyzők, akik junior korosztályban már
bizonyítottak és potenciális kvótaszerzők a Milano-Cortinában megrendezésre kerülő
2026-os olimpiára.
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Versenyszámok: férfi és női csapat
Férfi versenyszám: férfi csapat
Kvalifikáció menete: A férfi jégkorongtornán 12 csapat vett részt 2022-ben is. Közvetlenül a 2019-es A-csoportos világbajnokság után kialakult a világranglista első 8
helyezettje, és a rendező jogán Kína automatikusan indulási jogot szerzett a pekingi
játékokra. A maradék 3 kiadó helyet négylépcsős kvalifikációs sorozatban lehetett
megszerezni. Magyarország a harmadik selejtezőkörben kapcsolódott be a küzdelmekbe. A magyar csapat 2020 februárjában Nottingham-ben az A-csoportos Nagy-Britanniát, valamint Romániát és Észtországot megelőzve bejutott a kvalifikációs sorozat
záró fordulójába. A világjárvány ezután átírta a kvalifikációs menetrendet. Az IIHF
2020 áprilisi döntése nyomán a záró kvalifikációs tornát egy évvel eltolták, így 2021.
augusztus 26-29. között kellett megküzdeni Rigában a kijutásért, ahol az A-csoportos
Lettország, Olaszország, valamint az elit csoportból 2020-ban kieső Franciaország
voltak az ellenfelek. A magyar válogatott 1 győzelemmel és 2 vereséggel a csoport 3.
helyén végzett. Csak a csoportelső jutott ki az olimpiára.
Női versenyszám: női csapat
Kvalifikáció menete: A 2022-es pekingi női jégkorongtornán 10 csapat vehetett
részt. A világranglista első 6 helyezettje automatikusan kvalifikált, ezenkívül a házigazda Kína volt automatikus résztvevője a tornának.
A maradék 3 helyről egy négylépcsős olimpiai selejtezőtorna döntött. A magyar válogatott csak az utolsó körben kapcsolódott be a kvalifikációs sorozatba. Ebben a fázisban 12 csapat küzdött meg egymással három négycsapatos csoportban, és a csoportgyőztesek vitték el a maradék 3 kijutó helyet. Az előzetes tervektől eltérően nem
2021 februárjában, hanem 2021 novemberében rendezték meg ezeket a tornákat.
A világranglista 8-15. helyezettjei és az első három kvalifikációs körből állva maradt
három csapat vett részt ebben a fázisban.
A magyar lányoknak a házigazda csehek mellett Norvégiával, és az egyik előző selejtezőkörből továbbjutó lengyel csapattal kellett megküzdeniük az olimpiai részvételért
2021. november 11. és 14. között a csehországi Pribramban. A magyar csapat a 2.
helyen végzett a csoportban, így nem jutott ki Pekingbe. Egy mérkőzésre voltak a lányok a kijutástól, és csak a jóval esélyesebb, a világranglistán előttük lévő csehektől
kaptak ki.
Mindkét válogatott esetében fejlődésként értékelhető, hogy az olimpiai kvalifikáció
utolsó köréig el tudtak jutni és ott mérkőzést is tudtak nyerni.
Olimpiai szereplés: nem volt kvótaszerzés.
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Rövid kitekintés a jövőre: A férfi csapatnak belátható időn belül nem lesz esélye az
olimpiai kijutásra, a nők viszont nyugodtan kitűzhetik célként ezt ebben az olimpiai
ciklusban. Folyamatos a szakmai fejlődésük, egy-egy meccsen múlhat megint a kiju-

tás. A sportág helyzetével kapcsolatban elmondható, hogy infrastrukturálisan és az
utánpótlás létszámában is nagyot lépett előre a jégkorong az elmúlt 10 évben. Ma
már az a legnagyobb kihívása a sportágnak, hogy a komfortosabb körülmények között is megőrizze azt a sportszakmai tüzet és szenvedélyt, amely ezt a sportágat ilyen
magasságokba repítette.

CURLING
Versenyszámok: férfi és női csapat, vegyes páros
Kvalifikáció: Curlingben az olimpiai kvalifikációs ranglista alapján osztják ki a nemzeteknek a kvótákat. Reális esély az olimpiai kvótaszerzésre vegyes páros versenyszámban mutatkozott az elmúlt évek világbajnoki eredményei alapján. 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 rendezték meg. A kvalifikációs vegyes páros világbajnokságot többszöri halasztás és helyszínváltoztatás után május 17. és 23. között a
skóciai Aberdeen-ben rendezték meg, amelyen a magyar színeket a Udvari-Palancsa
Dorottya, Kiss Zsolt páros képviselte a hazai válogató alapján. A magyar páros 6 vereséggel és 3 győzelemmel zárta a tornát, így közvetlenül a világbajnokságról nem
sikerült megszerezni az olimpiai kvótát. Az első hét helyezett, illetve Kína harcolta ki
az olimpiai részvételt. A pekingi kvótaszerzési remények a hollandiai Leeuwarden-ben
rendezett pótkvalifikáción éltek tovább. Azonban a hazai indulási jog megszerzéséhez
a két legerősebb magyar egységnek válogatón kellett bizonyítania. A többnapos kiélezett mérkőzéssorozatot – és ezzel a válogatási küzdelmeket – végül a Udvari-Palancsa
Dorottya, Kiss Zsolt kettős nyerte, megelőzve a Szekeres Ildikó, Nagy György párost.
A december 5–9. között megrendezett vegyes páros olimpiai kvalifikációs tornán további két kvótát osztottak még ki. A viadalon 14 páros küzdött az olimpiai részvételért,
a csoportmérkőzések után a magyar páros a 3. helyen állt a csoportjában, a kieséses
szakaszban Koreával csaptak össze. A kiélezett mérkőzésen a magyar egység alulmaradt a koreai párossal szemben, ezzel szertefoszlottak a pekingi álmok. A tornáról
Ausztrália és az Egyesült Államok térhetett haza kvótával.
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JÉGKORONG

Olimpiai szereplés: nem volt kvótaszerzés.
Rövid kitekintés a jövőre: A jövőre nézve továbbra is a vegyes páros a kiemelt szakág curlingsportágban hazánkban. A rutinos, világbajnokságokat megjárt egységek
mellett fiatal tehetségek is feltűntek, akik akár már a 2026-os, XXV. Téli Olimpiai
Játékok kvalifikációs folyamatában részt vehetnek. A magyar válogatottnak a következő olimpiai ciklusra nézve az előrelépés a cél. Az elmúlt években egyre nehezebbé
vált az olimpiai részvétel kiharcolása vegyes páros versenyszámban. Hazai szinten
egyre népszerűbb a sportág, egyre több városban szerveződik tömegbázis. A szűkös
infrastrukturális lehetőségek azonban komoly kihívás elé állítják a sportág képviselőit. A válogatott sportolók is pályahiánnyal és az edzés óraszámhiányával készülnek
a nemzetközi megmérettetésekre. A jövőben a létesítményhelyzet optimalizálása
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a hazai curlingsport eredményeinek stabilitását és az olimpiai kvótaszerzés esélyét
növelheti.

SÍFUTÁS
Férfi versenyszámok: 15km klasszikus stílusú, 15km + 15km síatlon, szabadstílusú
sprint, klasszikus csapatsprint, 4×10km váltó, 50km tömegrajtos, szabad stílusú
Női versenyszámok: 10km klasszikus stílusú, 7,5km + 7,5km síatlon, szabadstílusú
sprint, klasszikus csapatsprint, 4×5km váltó, 30km tömegrajtos, szabad stílusú
Kvalifikáció menete: a kétéves kvalifikációs időszakban kétféle módon lehetett a kvótákat megszerezni. Az egyik a nemzetközi ranglistás pontszerzési lehetőség, a másik
pedig az egyéni FIS-ranglista pontgyűjtés volt. A versenyeken 1 női és 5 férfi magyar
versenyző vett részt. A nemzetek közötti ranglistán a 21–30. helyek valamelyikét kellett volna elérni a kvótaszerzéshez. A magyar versenyzőknek csak a fennmaradó kvóták szétosztásánál maradt reális esélye a kvalifikációra. Ehhez azonban meg kellett
felelniük a versenyszámonként megszabott FIS-pont követelményeknek.
Az első időszakot a Covid nehezítette, viszont a 2021-es világbajnokságon a rutinos
és már olimpiát is megjárt Kónya Ádám, valamint a junior korosztályból épphogy
kilépő Pónya Sára is megfelelt ezeknek az alapfeltételeknek, teljesítették a kvóta
alapkritériumát, vagyis 300 FIS ponton belül síeltek. Ekkor már tudható volt, hogy
nagy valószínűséggel 1–1 magyar résztvevője lesz a pekingi olimpiának sífutásban.
A kvalifikációs időszak végére Kónya Ádám rövid és hosszú távon is megtartotta jó
FIS-pontjait és a kvótás helyét, míg Pónya Sára súlyos sérülés és az azt követő hosszú
rehabilitáció miatt lecsúszott a kvótát jelentő pozícióról. 2022 január közepén hosszú
kihagyás után a kvalifikációs időszak utolsó napjaiban 4 versenyen állt rajhoz, és sikerült bravúrosan indulási jogot szereznie Pekingre.
Olimpiai szereplés: Kónya Ádám három versenyszámban indult és mindegyikben
teljesítette a távot. A január eleji Covid-fertőzését követően legyengült, edzeni sem
tudott. Az olimpiai helyszínen kezdte visszaszerezni formáját. A csangcsiakoui pálya
tengerszint felett 1700–1800m magasan volt, ahol a komoly hideggel és széllel is
meg kellett küzdenie, ehhez képest sikerült minden számban maximálisan helytállnia. Sprintben 72. lett, a 15km-es klasszikus stílusú versenyszámban pedig 80. Az
utolsó sífutóversenyén az időjárás miatt 50km-ről 28,4km-re lerövidített királyszámban az 55. helyen ért célba. A nagy hideg és a viharos szél így is meglehetősen nehéz
körülményeket teremtett. Pónya Sárának a viszontagságos kvalifikáció után január
végén Covid-fertőzéssel kellett megküzdeni, ezért nem is tudott elutazni a csapattal,
csak egy héttel később. Az eredeti tervek és a kvalifikáció szerint is csak a 10km-es
klasszikus stílusú sífutásban indult volna el, végül a 97. helyen végzett. Sajnos az előzmények ismeretében több nem volt elvárható tőle, becsülettel teljesítette a távot.
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Rövid kitekintés a jövőre: a biatlonhoz hasonlóan az itthoni edzéslehetőségre egyre kevesebb az esély. A hóhiányos és enyhe telek a galyatetői magyar bázist is sújtják, így a sportági alapok megteremtése és az utánpótlás-nevelés is egyre nehezebb
helyzetben van. A mátrai létesítmény eleve nincs túl jó állapotban, jelentős felújításra

lenne szükség a hóágyúzási lehetőség létrehozása mellett. Sífutás esetében is csak
külföldi felkészülésről és versenyeztetésről beszélhetünk. A sportági merítés nagyon
kicsi, a fiatal sportolók technikai felkészültségének alacsony szintje már a korosztályos
versenyeken látszódik. Koncentrált szakmai munka szükséges az előrelépéshez. Női
vonalon Pónya Sárán kívül egy-két versenyzővel kalkulálhatunk. A férfiaknál Kónya
Ádámhoz még 3–4 fő versenyző sorakozik fel a válogatott keretén belül, bár közülük
néhányan biatlonversenyeken is indulnak.
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SÍUGRÁS
Férfi versenyszámok: nagysáncos egyéni, normálsáncos egyéni, csapat
Női versenyszám: egyéni
Mix versenyszám: vegyes csapat (új versenyszám)
Kvalifikáció menete: A kvalifikációs szabály szerint 2020. július 1-től 2022. január
16-ig tartott a FIS pontszerzési időszaka, a név szerinti nevezés 2022. január 24-én zárult. Csak azok a síugrók vehettek 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
kvalifikálhatott összesen. Az egyéni versenyeken 4 sportoló indulhatott el egyazon
országból. A kvalifikációs időszak végén az olimpiai kvalifikációs ranglista első 40
helyezettje jutott ki a nőknél, figyelembe véve a maximális nemzeti kvótaszámokat
és a házigazdának járó 1 kvalifikációs helyet. Ugyanez az elv igaz a férfiakra is, azzal
a különbséggel, hogy az első 60 hely automatikus kijutást ért, viszont a maradék 5
hely esetében prioritást élveztek azok a nemzetek, akiknél egy síugró hiányzott ahhoz,
hogy csapatban is elindulhasson az adott ország. Az olimpiai kvalifikációs ranglistát
a nyári világkupák és a világkupa-ranglisták ötvözetéből számították ki.
A magyar versenyzők közül Vörös Virágnak volt reális esélye a kijutásra. A 2019/2020as szezonban többször végzett az első 30-ban, ezáltal pontszerző helyen a világkupaversenyeken. Fejlődése töretlen ívet írt le. Nehezítette a helyzetét, hogy 2020
márciusában súlyos térdsérülést szenvedett, a rehabilitációja nagyon hosszú ideig
tartott. A műtét jól sikerült, a 2020/2021-es téli szezont végigversenyezte, indult világkupákon és a világbajnokságon is. A vb-n normálsáncon épphogy lemaradt a 40
fős döntőről minimális pontkülönbséggel, 41. helyezést ért el, a nagysáncon pedig
48. lett. A korábbi nagyszerű formáját a 2021/2022-es szezonra se tudta visszanyerni, ráadásul folyamatos bizonytalanság lengte körül a szakmai stábjának összetételét.
Mindezeket mérlegelve 2021 novemberében visszavonult az élsporttól.
Olimpiai szereplés: nem volt kvótaszerzés.
Rövid kitekintés a jövőre: Magyarországon nincsenek meg ennek a sportnak a minimális infrastrukturális feltételei sem, Kőszegen sem nemzetközi szabványméretű a
sánc. Csak a sportág megismertetésére és az alapok elsajátítására alkalmas a létesítmény. Ennek következtében nagyon kicsi az utánpótlásbázis is, aki komolyan szeretné
űzni a síugrást, annak ki kell költöznie Szlovéniába vagy Ausztriába, vagy sokat kell
ingáznia. A sportág jövője Magyarországon teljesen kilátástalan jelenleg.

ALPESI SÍ
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Férfi versenyszámok: műlesiklás, óriás-műlesiklás, szuperóriás-műlesiklás, lesiklás,
alpesi kombináció
Női versenyszámok: műlesiklás, óriás-műlesiklás, szuperóriás-műlesiklás, lesiklás,
alpesi kombináció
Mix versenyszám: csapatverseny

Kvalifikáció: 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 gyorsasági számokban szigorúbbak az előírt ponthatárok (80 pont). A technikai számokban kedvezőbb szintet állapítottak meg (160 pont), bár ezekben a mezőny is sokkal
sűrűbb. A világkupa-sorozat versenyszámai szerinti legjobb 30 síző között is osztottak
szét kvótákat, de ebben magyar versenyző nem volt érintett.
A kétéves kvalifikációs időszak végén közel 150–150 kvóta talált gazdára az összes
alpesi számot tekintve. A magyar csapat sízői alapvetően juniorkorúak vagy épphogy
átléptek a felnőtt korosztályba, Kékesi Márton rangidős a maga 26 évével. A pandémia nehézségei ellenére a kvalifikációs eséllyel rendelkező 4–4 versenyzőből az előző
szezon során hatan is javítani tudtak korábbi FIS-pontjaikon. A nőknél Tóth Zita egyértelműen kimagaslott a hazai mezőnyből, így ő kaphatta meg a nemzeti kvótát. Két
technikai számban indulhatott el az olimpián a megszerzett FIS-pontjai alapján (műlesiklás: 32.03 FIS-pont, óriás-műlesiklás: 42.37 FIS-pont).
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Olimpiai szereplés: a jencsingi, részben épített pályarendszer adott otthont az alpesi
számoknak, amely mindenki számára ismeretlen volt. Kizárólag hóágyúval előállított
hóval, kemény és kompakt talajjal várta a versenyzőket, ahol még a nagy hideg és
a folyamatosan fújó erős széllel is meg kellett küzdeniük a sportolóknak és a rendezőknek is. Az olimpia előtt nem sokkal a sivatag felől érkező erős szél homokkal terítette be a pályákat, így a legfelső réteg havat újra kellett gyártani a felszerelések
és a versenyzők védelme érdekében. Tóth Zita, aki korábban EYOF-on és YOG-on is
indult, már az óriás-műlesiklásban az első futam elején kiesett. A műlesiklásban bátran versenyezve a 40. helyen zárt első olimpiáján, eredménye reális. Kékesi Márton
szintén volt ifjúsági olimpikon és az előző olimpián is részt vett már, ahol 5 egyéni
szám mellett a csapatversenyben is rajthoz álhatott. Az olimpiai ciklusban átesett egy
térdműtéten, amit hosszú rehabilitáció követett. Pekingben csak a technikai számokra

volt megfelelő FIS-pontja, így indulási lehetősége is. Óriás-műlesiklással kezdett, ahol
sűrű hóesés zavarta meg a versenyt, ezért a második futamot csak több óra késéssel
tudták megrendezni. A kemény talajra hirtelen nagy mennyiségű hó esett le, a pálya kiszámíthatatlanná vált. A 87 induló fele nem tudta befejezni a versenyt. Kékesi
Márton végül a 34. helyen végzett, amely egyben a legjobb magyar férfi olimpiai
óriás-műlesikló eredmény is. Sajnos a menetében több másodperc bent maradt, de
ez a körülmények számlájára is írható. Műlesiklásnál sokkal ideálisabb körülmények
várták a sízőket. Az első futam itt is megrostálta a mezőnyt. Márton itt is teljesítette a
két futamot, és 33. helyen zárt. Mindkét eredménye a realitást tükrözi, de FIS-ranglistapontok tekintetében nem túl erős eredményeket ért el.
Rövid kitekintés a jövőre: az edzés és versenyeztetés sajátosságai alapvetően határozzák meg a szakág jövőjét. Több versenyző életvitelszerűen él Ausztriában. A maroknyi, de viszonylag fiatal magyar csapatból többen is versenyezni fognak a következő
olimpiai ciklusban. Női versenyző sajnos nagyon kevés van, ők is inkább junior korosztályban versenyeznek nemzetközi szinten, és csak egy-egy síző jut el a felnőtt elit közé.
Tóth Zita fejlődése biztató, nagy reményekkel vághat neki a következő szezonoknak.
Technikai tudása megvan, de fontos feladat lesz a sportoló mentális megerősítése annak érdekében, hogy több versenyt tudjon sikeresen befejezni. A férfiaknál valamivel
jobb a helyzet, több juniorkorú vagy épphogy a felnőttkorba átlépő sízőre lehet építeni a magyar válogatott jövőjét (például: Úry Bálint, Trunk Tamás, Hozmann Rudolf).
FIS-pontok tekintetében egyre jobban teljesítenek műlesiklásban és óriás-műlesiklásban. A gyorsasági versenyszámoknál nem várható előrelépés a speciális és drága
edzéskörülmények miatt.
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A férfiaknál négyen maradtak versenyben a kvalifikáció végére (Úry Bálint, Trunk Tamás, Nagy Bence és Kékesi Márton). A hazai szövetség egy válogató versenysorozatot
tűzött ki a FIS-események keretein beül 2022 januárjában, 4 műlesikló és 4 óriás-műlesikló versenyt kijelölve. Nagy Bence lesérült az egyik versenyen, Trunk Tamás nem
állt rajthoz (inkább az EYOF-ra koncentrál), így Úry és Kékesi párharca maradt a legvégére. A sorozat lezárása után az előző olimpiát is megjárt rangidős Kékesi Márton
utazhatott Pekingbe, ahol szintén a két technikai számban versenyezhetett (műlesiklás: 42.95 FIS-pont, óriás-műlesiklás: 62.23 FIS-pont). Az előírt FIS-pontok alapján a
gyorsasági számokban és az alpesi kombinációban magyar versenyző nem volt érdekelt. A csapatversenyben szintén nem indulhatott magyar csapat, ennek egyik oka a
kvótaszerzők létszáma (1–1 fő). A csapatversenyre minimum 4, illetve maximum 6 fő
nevezhető.

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: vegyes csapat ugrás (új versenyszám)
Kvalifikáció menete: Pap Koppány részt vett a sí-cross kvalifikációban, FIS-versenyeken és Európa-kupasorozatban állt rajthoz, valamint indult a pandémia miatt Kínából
Svédországba áttett 2021-es világbajnokságon is. A több pontot adó világkupákon
viszont nem tudott rajthoz állni, így nem volt elegendő FIS-ranglistapontja a kvalifikációhoz, ezért nem került be a 32 kvótás közé. A többi szakágban nem volt magyar
érdekeltség, nincs magyar versenyző a nemzetközi elitben.
Olimpiai szereplés: nem volt kvótaszerzés.
Rövid kitekintés a jövőre: a szakágak speciális létesítményigényei miatt kizárólag
külföldön lehet felkészülni a nemzetközi versenyekre és az olimpiára is. A mogul, síakrobatika, félcső, sí-cross, slopestyle, big air versenyszámok közül csak sí-crossban indulnak magyar versenyzők. Jelenleg FIS-kóddal csak Pap Koppány rendelkezik.
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Férfi versenyszámok: parallel óriásműlesiklás, snowboard cross, félcső, slopestyle,
big air
Női versenyszámok: parallel óriásműlesiklás, snowboard cross, félcső, slopestyle,
big air
Mix versenyszám: cross vegyes csapat (új versenyszám)
Kvalifikáció: Fricz Botond részt vett az összes jelentős nagy eseményen, amelyek beleszámítottak a kvalifikációba. A világbajnokságon elért big air és slopestlye eredmények mellett big air-ben a legjobb 4, slopestyle-ban a legjobb 6 világkupa-eredményének összesítése számított. A világjárvány miatt elmaradt pár esemény – elsősorban
a déli féltekén –, ahol jobb ranglistapontokat lehetett volna elérni. A FIS a kvalifikációs
útvonalat 2021 nyarán módosította. 30-30 kvótát osztottak ki versenyszámonként,
Botond big air-ben volt a legközelebb a kvótához. Az akrobatikus trükkökkel tűzdelt
sportok komoly sérülési kockázatot hordoznak magukban. Sajnos Botond is megsérült, ebből fakadóan az utolsó világkupákon nem tudott elindulni, így a kvótaszerzés
meghiúsult. Kozuback Kamilla 2020-ban az ifjúsági olimpián még kanadai színekben
versenyzett, ahol három versenyszámban indult, egy 8., 9. és 14. helyezéssel gazdagodott. A Calgary-ban élő lány édesanyja magyar, így könnyen kapott magyar állampolgárságot, majd 2021-ben a FIS-nél is megtörtént az országcsere. A 2021/2022-es
szezon elején novemberben mutatkozott be „feketelóként” a felnőtt elit mezőnyben
a világkupákon, és sikerült kvótát szereznie a félcső versenyszámban. A többi versenyszámban, amelyek különálló alszakágként ismertek, a parallel óriás-műlesiklásban és
snowboard cross-ban nem volt magyar érdekeltség.
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SNOWBOARD

Olimpiai szereplés: Kozuback Kamilla egy versenyszámban (félcső) szerzett kvótát,
két másik versenyszámban tartalék volt. A helyszínen sérülések miatt visszalépések
történtek, így rajthoz állhatott slopestyle-ban és big air-ben is. Végül mindhárom versenyszámban elindult, és mindegyikben értékelhető eredménnyel zárt. Slope style
verseny előtt egy nappal értesült az indulási lehetőségről, így a pályán edzeni csak
a verseny napján tudott. A nehézségekről a sportági beszámolóban részletesebben
lehet olvasni. Elért eredménye a hibázások miatt reális, a 28. helyen zárt. Következett
a félcső, ahol szintén vétett hibákat, de alapvetően jól teljesített. A 19. hely reális a végeredményt tekintve. A big air-re szerencsére volt ideje felkészülni, mert hamarabb értesült az indulási lehetőségről. Ennek érdekében beköltözött a pekingi olimpiai faluba,
így többször is tudott gyakorolni az olimpiai pályán. A három ugrásából a másodikat
elrontotta, majd a harmadikra egy összetett ugrást bevállalva javítani tudott, végül
a 17. helyen zárt. A döntő 12 fős volt. Nagyon fiatal versenyzőről van szó, aki szépen
helytállt a sok rajthoz állás és a sűrű program ellenére is.
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Férfi versenyszámok: 10km sprint, 20km egyéni, 12,5km üldözőverseny, 15km tömegrajtos, 4×7,5km váltó
Női versenyszámok: 7,5km sprint, 15km egyéni, 10km üldözőverseny, 12,5km tömegrajtos, 4×6km váltó
Mix versenyszám: vegyes váltó (nők 2×6km, férfiak 2×7,5km)
Kvalifikáció: Pónya Sára, Panyik Dávid, Gyallai Soma, Büki Ádám vettek részt a kvalifikációban. A kvalifikációs szabályban felsorolt eseményeken (világkupák és IBU-kupák) lehetett értékes IBU-ranglista vagy kvalifikációs pontokat gyűjteni. A kvótákat
a nemzetközi ranglistán szereplő 1–20. ország kapta, a fennmaradó helyeket IBU-világranglista alapján osztották szét a többi nemzet között. A NOB által lecsökkentett
indulói létszám miatt nehezebb volt kijutni, mint az előző olimpiák alkalmával. Ettől
függetlenül a kvalifikációnak csekély esélye volt a férfiaknál. A nőknél Pónya Sára a sífutás mellett a biatlonnal is próbálkozott, és kicsivel nagyobb reményekkel futott neki
a kvótaszerzésnek, mint a férfiak. Bár őt egy komolyabb sérülés hátráltatta az utolsó
egy évben. Felépülését követően érthető módon csak egy szakágra koncentrált, így az
utolsó pillanatban sífutásban szerzett kvótát.
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BIATLON

Olimpiai szereplés: nem volt kvótaszerzés.
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Rövid kitekintés a jövőre: a snowboard három további szakágra bontható: snowboard cross, alpin és park&pipe (benne három versenyszám: a félcső, a slope style, és
a big air). Az első kettőben nincs nemzetközi szinten meghatározó magyar versenyző,
míg utóbbiban az olimpián sikeresen bemutatkozó fiatal Kozuback Kamilla és a magyar férfi versenyző Fricz Botond közvetlenül a világ élvonalába tartozik, ők a következő olimpiai ciklusban is folytatják pályafutásukat. A kanadai-magyar 17 éves Kamilla
három versenyszámos, alapvetően a tengerentúlon él és edz. Fejlődése töretlen, az
elmúlt hónapokban berobbant az élvonalba, remélhetőleg a következő pár szezonban
a közvetlen világelitbe fog már tartozni. Botond inkább csak a slope stlye-ban és a
big air-ben versenyez, és csak hosszabb utazásokkal tudja biztosítani a felkészülését.
2019-ben már nyert Európa-kupát is. Fiatal versenyzőről van szó, aki nem rég került
bele a világkupák körforgásába. A tudása megvan a világelithez való csatlakozáshoz,
de a legjobbakhoz történő felzárkózáshoz folyamatosan és stabilan kell magas szinten
teljesítenie. Mindkét versenyző előmeneteléhez a hazai szövetség megtesz mindent,
de a lehetőségei igen korlátozottak az alacsony támogatási összegek miatt, így elsősorban a családokat terheli a versenyzők felkészítése és versenyeztetetése. A közvetlen utánpótlást tekintve elmondható, hogy van pár tehetséges fiatal, de ők is csak
külföldön tudnak edzeni. Van, aki emiatt iskolai tanulmányait is külföldön végzi. A hazai pálya- és létesítmény-viszonyok javulnak, egyre több gyermek és amatőr versenyt
tudnak itthon megrendezni, amely nagyban hozzájárul a sportág népszerűsítéséhez,
de nem elég a világelithez történő felzárkózáshoz.

Rövid kitekintés a jövőre: az előző olimpiákon mindig volt egy-egy magyar biatlonos. Az idei kvalifikáció hiánya jól mutatja a szakág hazai állapotát. Sajnos az utánpótlás terén is komoly lemaradás tapasztalható. A hóhiányos telek a galyatetői magyar
bázist is sújtják, így a sportági alapok megszerettetése és az utánpótlás-nevelés is
egyre nehezebb helyzetben van. A galyatetői állapotokról a sífutásnál tettünk említést. Felnőtt és junior szinten pár sportoló versenyzik IBU-kupákon és világkupákon.
Ha marad a pekingi kvalifikációs rendszer négy év múlva, akkor ismét komoly kihívás
lesz a magyar versenyzőknek kijutni az olimpiára.

ÉSZAKI ÖSSZETETT
Férfi versenyszámok: egyéni normálsánc + 10km, egyéni nagysánc + 10km, csapat
nagysánc 4×5km
A szakág nem létezik Magyarországon, hagyományai sincsenek, ezért nincs magyar
versenyző sem, aki nemzetközi szinten versenyezne vagy a közvetlen világelitbe tartozna.

BOB
Férfi versenyszámok: kettesbob, négyesbob
Női versenyszámok: monobob (új versenyszám), kettesbob
35

SZKELETON
Versenyszámok: férfi egyéni és női egyéni
Egy-egy sportoló próbálkozik alapszinten a szakággal külföldi edzéshelyszíneken.
Nincs magyar versenyző egyelőre, aki nemzetközi szinten versenyezne vagy a közvetlen világelitbe tartozna. A létesítmény- és a speciális eszközigény alapvetően determinálja a sportág hazai létezését, működését.
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Jelenleg nincs magyar versenyző, a szakág nem létezik. A létesítmény és a speciális
eszközigény alapvetően determinálja a sportág hazai létezését, működését.

SZÁNKÓ
Férfi versenyszám: egyéni
Női versenyszám: egyéni
Mix versenyszámok: páros, és csapatváltó
Egy-egy sportoló próbálkozik alapszinten a szakággal külföldi edzéshelyszíneken.
Nincs magyar versenyző egyelőre, aki nemzetközi szinten versenyezne, vagy a közvetlen világelitbe tartozna. A létesítmény- és a speciális eszközigény alapvetően determinálja a sportág hazai létezését, működését.

A Magyar Csapat egyénenkénti sportolói teljesítményének értékelése
Az 1. számú mellékletben mind a 14 sportolót feltüntettük, akik több versenyszámban indultak, azokat többször is. A pekingi olimpián elért helyezések mellé szövegesen felsoroltuk azokat az objektív eredményeket vagy tényezőket, amelyek hatására
a sportolók olimpiai eredményei reálisan elemezhetőek sportágspecifikus szempontok alapján.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Magyar Csapat és eredmények
2. számú melléklet: Összes magyar eredmény 2002–2022 között, 6 téli olimpiáról
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A Magyar Olimpiai Bizottság életében nem volt még példa arra, hogy a nyári és a téli
olimpiai játékokra mindössze fél év különbséggel kerüljön sor, márpedig az egy évvel,
2021. nyarára halasztott tokiói olimpia után a pekingi téli olimpiát minden nehézség
és járványügyi komplikáció ellenére az eredetileg kitűzött időpontban, 2022. február
4–20. között megtartották.
Ám nemcsak a két olimpia közötti szűk rákészülési idő tette egyedivé az idei téli olimpiai játékokat, de az a tény is, hogy ez volt az egyetlen olyan olimpiai esemény, amelyre a Magyar Olimpiai Bizottság munkatársai egyetlen alkalommal sem tudtak kiutazni
helyszínlátogatásra. Az első hivatalos látogatást 2020. februárra terveztük, azonban
a kiérkezés előtt néhány nappal a kínai szervezők a járvány rohamos globális terjedése miatt a látogatást lemondták, nem sokkal később pedig Kína határait is lezárták
az állami hatóságok. A későbbre tervezett nyílt napok (Open Days), illetve az olimpia
előtt szokásos helyszíni csapatvezetői tájékoztató szintén törlésre került Kína belépési korlátozásai miatt, ezeket kizárólag online formában tették elérhetővé a résztvevő
nemzetek számára. Ez a lezárás az olimpia idejére sem enyhült, az olimpiai résztvevők
csak különleges szabályok betartásával és különleges engedéllyel léphettek be az ország területére.
A nemzeti olimpiai bizottságok szervezési nehézségeit fokozta, hogy a koronavírus
okozta 2020-as világméretű leállás a pekingi szervezőket is megtorpanásra késztette. Bár a hivatalos helyszíneken nem állt meg a munka, de a szabályzatok, részvételi
feltételek, szállások, akkreditáció és egyéb részletkérdések kidolgozása felfüggesztésre került. A pekingiek kivártak, majd a tokiói nyári olimpia tanulságait levonva és
a járványhelyzet hazai és nemzetközi alakulásának tükrében kezdték újra a tervezést
2021 őszén.
2021. novembertől kezdve felgyorsultak az események és egyre több információ érkezett mind a NOB, mind a Beijing 2022 részéről. Sajnos az olimpiáig hátralévő rövid idő,
valamint a pandémia kiszámíthatatlan globális alakulása (omikron vírus megjelenése)
miatt a részvétellel kapcsolatos dokumentáció részletes és végleges kidolgozása sok
akadályba ütközött. A szokásosnál kaotikusabb, késve érkező tájékoztatást kaptunk
minden területtel, de legfőképpen az utazási lehetőségekkel kapcsolatban.
Ahogyan az a tokiói olimpia bonyolításából már sejthető volt, a pekingi téli olimpia
is „buborékban” és szigorú keretek között került megrendezésre. Ahogy Japánban is,
Kínában is szinte minden nélkülözhető elemtől megfosztották az olimpiai játékokat.
A kínai kormányzat is szigorú intézkedéseket hozott a beutazásra és tartózkodásra vonatkozóan, miközben az egészségügyi hatóságok a felügyeletük alá vonták az összes
operatív terület működését, a különböző működési és eljárási szabályzatokat csak a jóváhagyásukkal lehetett életbe léptetni.
A tokiói olimpia különleges rendezéséből fakadó nehézségeket egyszer már leküzdő
nemzeti olimpiai bizottságok ezúttal már tudták, hogy mire, milyen körülményekre
és milyen jellegű problémákra készüljenek, ami nagy előnyt jelentett a nyári olimpiát megelőző kiszámíthatatlan, változékony és ismeretlenekkel teli időszakhoz képest.

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK A 2022-ES PEKINGI TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOKON
Az általában jellemző olimpiai környezethez képest az alábbi felsorolás tartalmazza
a legfontosabb változtatásokat, amelyek Pekingben is alapvetően befolyásolták az
olimpiai részvételünket:
• A „kísérői” akkreditációs kategória megszüntetésre került.
• Külföldi nézők, illetve akkreditációval nem rendelkező személyek beutazását
nem engedélyezték Kínába.
• Be- és elutazás kizárólag a kínai hatóságok által engedélyezett járatokkal történhetett, ezekre a helyfoglalás szigorú feltételekkel és a kínai fél ellenőrzése
mellett volt lehetséges. A repülőre az előzetesen megküldött akkreditációs
kártya és az akkreditációhoz használt útlevél birtokában lehetett jegyet vásárolni, illetve beszállókártyát kapni.
• Az olimpiai faluba történő belépést szigorúan korlátozták. Kizárólag azok léphettek be, akik ott laktak, vagy külső szálláson elhelyezett szakemberként közvetlenül a sportolók mellett dolgoztak. Az ún. vendégkört teljesen kitiltották
a faluból, beleértve a média munkatársait is.
• Akik kiutaztak az olimpiára, azok vállalták, hogy szigorú szabályoknak, adminisztratív kötelezettségeknek vetik alá magukat. Ezek minden akkreditált körre érvényesek voltak és funkciótól függetlenül be kellett tartani.
• Az olimpiára kiutazókat oltási kötelezettség terhelte. Akik egyáltalán nem,
vagy csak részlegesen vették fel a teljes oltottsághoz szükséges oltásokat,
azoknak 21 napos karanténkötelezettséggel kellett számolniuk, amelynek
költségeit a szervezőbizottság a résztvevőre terhelte.
• A Playbook hatálya alá 14 nappal kiutazás előtt került a résztvevő. Innentől
kezdve kerülni kellett a társas érintkezést, fokozottan figyelni kellett a higiéniára. Ajánlott volt a „My 2022” applikáció letöltése a telefonra, továbbá regisztrációs kötelezettség is terhelte a résztvevőket a Beijing 2022 Health Monitoring Systembe (HMS). A kiutazást megelőző 14 napon keresztül rögzíteni
kellett a hőmérsékletet a HMS-ben.
• Kiutazás előtt online felületeken keresztül különböző adatlapok kitöltésével
két QR-kódot kellett megszerezni a telefonra, ezeket az induláskor a reptéren
be kellett mutatni. A két QR-kód közül az egyik a repülőre való felszálláshoz,
a másik a pekingi reptéren az országba való beléptetéshez volt szükséges.
• Kiutazás előtt 96/72 órával 24 óra eltéréssel minden kiutazónak 2 PCR-tesztet
kellett csináltatni. Ennek eredményét fel kellett tölteni az alkalmazásba és kinyomtatva a repülőtéren is be kellett mutatni. A repülőtéren újabb PCR-tesztet csináltak közvetlenül a gépből való kiszállás után, aminek az eredményét
a szálláson kijelölt saját szobában kellett megvárni. Az eredmény megérkezéséig a szobát nem lehetett sem étkezés, sem egyéb célból elhagyni. Negatív
teszteredmény visszaigazolása esetén a résztvevő a továbbiakban szabadon
mozoghatott a buborékon belül. Pozitív teszteredmény esetén újabb megerősítő tesztet végeztek, majd annak eredményétől függően vagy karanténhotelbe szállították a pozitív tesztet produkáló személyt, vagy negatív eredmény
esetén elhagyhatta a szobáját és megkezdhette mindennapi tevékenységét.
• A kinntartózkodás alatt szigorúan meghatározott, szabályozott tevékenységeket lehetett csak folytatni, a mozgástér korlátozott volt itt is.
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2. BESZÁMOLÓ AZ OLIMPIAI SZERVEZÉSI FELADATOKRÓL
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Kiutazás előtt
A szervezők kötelezővé tették a regisztrációt egy hatósági felületre, a Beijing 2022
Health Monitoring Systembe (HMS), ahol a napi szintű egészségügyi adatokat, hőmérsékletet kellett rögzíteni. Két másik felületen pedig a beutazáshoz szükséges
egészségügyi megfelelést igazoló QR-kódot, illetve a repülőtéri beléptetéshez szükséges QR-kódot lehetett megszerezni.

Kiutazás
Kiutazni csak két negatív PCR-teszttel lehetett, amelyeket a Budapestről induló járat
indulása előtti 96 és 72 órán belül végeztek. A kiutazás előtti két darab PCR-teszt
elvégzésére a MOB a Nemzetközi Oltóközponttal működött együtt és a kiutazók tesztelését a MOB munkatársa koordinálta. A kiutazás feltétele volt még a két QR-kód rendelkezésre állása. Ezek megszerzéséhez mind az oltási igazolás, mind a negatív PCRteszt eredmény, mind a vízumként szolgáló még nem aktivált akkreditációs kártya és
az útlevél a kötelezően feltöltendő dokumentumok részét képezte.
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• A tömegközlekedés használatát tiltották, kizárólag a hivatalos szállítóeszközöket lehetett igénybe venni.
• Kerülni kellett a tömeget, zárt helyeket, FFP2 maszk használata végig kötelező
volt.
• Kizárólag az engedélyezett helyszínek látogatására volt lehetőség: a hivatalos
szállás és a hivatalos versenyhelyszínek között lehetett csak mozogni.
• Ezúttal sem volt lehetőség üzletek, éttermek látogatására, turisztikai látványosságok megtekintésére, városlátogatásra, egyéb kulturális és turisztikai
tevékenységekre.
• A versenyhelyszíneken korlátozták a férőhelyeket. A szervezők elképzelései
szerint csak tapsolni lehetett volna, kiabálni és énekelni nem. Az élet ebben az
esetben természetesen felülírta e képtelen, betarthatatlan rendelkezéseket.
• Végig monitorozni kellett az egészségügyi állapotot – az applikációra feltöltve
ezek eljutottak a megfelelő helyi hatóságokhoz is.
• Kötelező volt naponta PCR-tesztelésen megjelenni. Itt jóval szigorúbb körülmények között zajlott az azonosítás és mintavétel, mint Tokióban. A falu kijáratánál egy elektromos berendezés ellenőrizte minden kilépésnél, hogy az
akkreditációs kártya tulajdonosa eleget tett-e tesztelési kötelezettségének.
Amennyiben nem, úgy addig nem engedélyezték a kilépést, amíg nem pótolta mulasztását.
• Japántól eltérően Kínában nem határoztak meg kötött érkezési dátumokat,
azonban a sportolóknak és az őket kísérő szakembereknek a versenyek befejezését követően 48 órán belül el kellett hagyni Kínát.
• A pekingi olimpián nem engedélyezték a csapatok számára, hogy a szükséges
akklimatizációs időszakot olimpia előtti edzőtáborokban töltsék el. A reptéri
érkezést követően azonnal a buborékba szállították a résztvevőket.

Érkezés
A pekingi repülőtéren érkezéskor orrból és garatból vett PCR-tesztet kellett végezni,
amelynek eredményét a hotelben vagy az olimpiai faluban kijelölt saját szobában kellett megvárni. Az olimpiai résztvevőket szigorúan elkülönítették az egyéb utasoktól
és reptéri dolgozóktól, emiatt tilos volt az üzletek látogatása is. A reptéri procedúra
az adminisztrációs bonyodalmaktól és a beérkezők létszámától függően 2-4 órát is
igénybe vehetett.

A Playbook által megfogalmazott szabályok és kötelezettségek az olimpia
előtt és közben
Kinntartózkodás
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A pekingi szervezőbizottság Covid Liaison Officer (CLO) kinevezését kérte minden
nemzeti olimpiai bizottságtól, hogy az összes résztvevő fél számára biztonságos módon tudja megrendezni az ötkarikás játékokat.
A CLO-k feladata a koronavírus elleni védőintézkedések betartatása, megismertetése
volt a kiutazó nemzeti olimpiai csapatokkal, sportszövetségekkel, sportolókkal, szakemberekkel. A kínai szervezőkkel való kapcsolattartás és a feladatok elvégzése rengeteg adminisztratív feladattal járt, amelyeket a CLO-k végzetek el.
A Magyar Olimpiai Bizottság CLO-ja Tor Tamás volt.
A CLO-k feladatait, a kiutazókra vonatkozó betartandó szabálygyűjteményt a két kiadást megélt Playbookokban részletezték. A Playbookok mind tartalomban, mind
megjelenésben az előző nyári olimpiai kiadványok átdolgozott verziói voltak.
A tudós szakemberek, vezető egészségügyi szervezetek tanácsaira építkező szabálygyűjtemény pár legfontosabb előírása a résztvevők tartózkodásának kizárólag az olimpiai falura/egyéb szállásra és az edzés- és versenyhelyszínekre történő korlátozása,
a kötelező maszkviselés, a folyamatos fertőtlenítés, szellőztetés, távolságtartás, valamint a napi szintű tesztelés voltak.

Az olimpiai faluban való tartózkodás során minden sportolónak és sportszakembernek naponta tesztelnie kellett. A tesztek garatból vett PCR-tesztek voltak.
A járványügyi intézkedésekkel foglalkozó részleg folyamatosan tájékoztatta a CLO-kat,
ha a negatívtól eltérő eredmény született, vagy közelikontakt-gyanú merült fel egy
résztvevőnél. Ilyenkor a CLO közvetített a szervezők és a csapattagok között a további
teendőkről.
Az érkezés utáni repülőtéri tesztelés során összesen 3 pozitív tesztet adtak a Magyar
Olimpiai Csapat tagjai. Ebből két esetben a megerősítő teszt szerencsére negatív
eredménnyel zárult, azonban a műkorcsolyázó Magyar Márk esetén a második teszt
után megerősítést nyert a fertőzöttség, ezért őt az érkezése utáni délelőtt a sportolók
számára kijelölt karanténhotelbe szállították át. Ide egyetlen személyt sem engedtek
belépni sem a csapatvezetés, sem a nagykövetség részéről. Márkkal kizárólag telefonon és e-mailben tudtuk a kapcsolatot tartani. Márk COVID-fertőzése azzal a drámai
következménnyel járt, hogy a műkorcsolya páros nem tudott elindulni a versenyén és
nevezésüket visszavonni kényszerültünk. A karanténhotelben a szervezők jó körülmé-
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saját jogon kvalifikált, visszaosztott kvóta nem került felajánlásra a Magyar Olimpiai
Bizottság részére.
A pekingi olimpiai játékokon 2 fő sportoló nevezését kényszerültünk visszavonni műkorcsolyában. A páros férfi tagja kiutazáskor COVID-fertőzöttként került azonosításra,
ezért versenyükön nem tudtak elindulni.
A kvótát szerzett 14 sportolón felül a Magyar Olimpiai Bizottság további 2 fő rövidpályás gyorskorcsolyázót utaztatott ki a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség kérésére, miután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a január 24-i nevezési határidő zárása
előtt 12 órával jóváhagyott és meghirdetett egy speciális tartalék-akkreditációt
sportolók részére. Ennek az akkreditációnak azért volt rendkívüli a jelentősége, mert
akkreditációval nem rendelkező tartaléksportolót a beutazási szabályok miatt nem lehetett Kínába utaztatni akklimatizációs céllal. Ugyanakkor a rövidpályás gyorskorcsolyában magas a sérülési kockázat, emiatt nagyon hasznos megoldást jelentett a csapatok számára, hogy a helyszínen tudhattak olyan tartaléksportolókat, akik a többiekkel
együtt tudtak akklimatizálódni és edzeni. A 2 fő tartalék rövidpályás gyorskorcsolyázó
becserélésére végül nem került sor, az eredetileg benevezett 7 fő sportoló összetétele
változatlan maradt.
Az olimpiai játékokra benevezett 14 sportoló az alábbi szám szerinti bontásban alkotta a Magyar Olimpiai csapatot:

Hazautazás
Hazautazás előtt minden hazautazónak kötelező volt egy kilépéshez szükséges QRkód repülőtéri bemutatása. Ezt a beutazáskor használt felületen a kilépési adatlap
kitöltésével lehetett a telefonon megjeleníteni. Ebben is minden elutazó számára
segítséget nyújtott a CLO.
Sportágak

Sportolók
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A szövetségek folyamatosan gondoskodtak a nevezések feltételeként elfogadott minimumkövetelményeknek való megfelelésről, ezt a MOB részéről a sportigazgatóság
ellenőrizte és koordinálta a szövetségekkel, a Magyar Antidopping Csoporttal és
a Sportkórházzal.
A kvalifikációs időszak 2022. január 16-án ért véget, majd néhány nap múlva, 2022.
január 24-én a nevezési határidő is lezárult.
A kvalifikációs időszak alatt megszerzett kvóták felhasználását szintén a szövetségekkel egyeztetve igazoltuk vissza a nemzetközi sportszövetségek és a szervezőbizottság
felé. A kvalifikációs időszak végére 5 sportágban összesen 14 sportolói kvótát sikerült
megszerezni direkt kvalifikáció útján. Érdekesség, hogy az idei olimpián mindenki

Sportoló

Sportoló összesen

Sportági szakemberek

1

2

2*

1

1

2

1

Rövidpályás gyorskorcsolya

5

2

7

7

Sífutás

1

1

2

2*

Snowboard

0

1

1

1

Sportolók összesen

8

6

14

13

AKKREDITÁCIÓ, NEVEZÉS
Az olimpiai játékok akkreditációs és nevezési szabályai alapján a részvétel minden
sportág számára a saját sportági kvalifikációs rendszerében meghatározott feltételekhez kötött. Kvótaszerzés esetén a sportolók akkor nevezhetőek, ha az előzetesen leadott akkreditációs listán (long list) is szerepelnek. Ezt a szabályt szem előtt tartva, az
érintett sportági szövetségekkel együttműködve összeállításra került az akkreditációs
adatbázis, amely a későbbiekben így a nevezési rendszer bázisául is szolgált.
A különböző akkreditációs kategóriák regisztrálása (long list) 2021. október 15-ig volt
lehetséges, ekkor zárták az akkreditációs rendszert. A kiutazó delegáció végleges listáját (short list) 2022. január 24-ig, a nevezési rendszer zárásáig lehetett megadni.
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nyeket, megfelelő étkezést biztosítottak számára. Márk sajnos a csapat hazautazásáig
hátralévő teljes időszakot itt töltötte, összesen 3 napot. Fennállt a veszély, hogy ha
továbbra is pozitív mintát ad, akkor nem fog tudni a csapattal hazautazni az eredetileg
kitűzött dátumon. Végül is egy negatív teszteredmény birtokában csatlakozni tudott
a hazautazó csapathoz és az eredeti repülőjegyével haza tudott jönni velünk.
Az olimpia ideje alatt egy esetben kaptunk értesítést, hogy egy csapattagunk az Isztambul-Peking járaton egy utólag COVID-fertőzéssel azonosított személy közelében
utazott, ezért néhány napra közelikontakt-személynek (close contact) minősítették.
A faluban kijelölt szobáját ebben az időszakban kizárólag mintaadás céljából hagyhatta el. Ételt, italt a csapatiroda tagjai hoztak számára. A folyamatos negatív eredménnyel záruló mintaadásoknak köszönhetően a karantént feloldották számára, így
onnantól akadálytalanul végezhette feladatát a csapat mellett.

Férfi

Nő

Alpesi síelés

1

Műkorcsolya

Sportágak mellé delegált orvosok (1 gyorskorcsolya/műkorcsolya, 1 alpesi sí/sífutás/snowboard)

2

Tartaléksportolók (rövidpályás gyorskorcsolya)

2

Csapatvezető

1

Csapatiroda

2

Elnök

1

Főtitkár

1

Sportigazgató

1

Sajtófőnök

1

Meghívott vendégek

1

Delegáció összesen (a média csapat nélkül)

38

* A két szakember közül egy az olimpiai faluban, egy a falun kívüli kijelölt hotelben került elszállásolásra.
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A végleges sportolói létszám alapján kalkulált kisérői kvóták száma korlátozott. A rendelkezésre álló kísérői akkreditációs kártyákat a MOB osztja szét a szövetségek között
az igényektől, sportági csapat nagyságától, illetve a sportág kvalifikációt szerző szakágainak diverzitása függvényében. Az akkreditációs kártyák felhasználóit a szövetségek jelölik ki az általuk regisztrációra kért (long listen szereplő) szakemberek közül.
A téli olimpián kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az olimpiai faluban elhelyezésre jogosító akkreditációs kártyákból az éremesélyes rövidpályás gyorskorcsolyázó
csapat a lehető legtöbbet kapja. A hét szakemberből mindössze egynek nem tudtunk
olyan akkreditációt biztosítani, amivel ágy és ellátás is járt a faluban, ezért neki külső
szálláson kellett volna az elhelyezését megoldanunk. A helyi ügyintézésnek köszönhetően a Magyar Olimpiai Bizottság ennek az egy főnek a falubeli elhelyezését és
ellátását is meg tudta oldani, mire a gyorskorcsolyázó csapat kiérkezett Pekingbe.

SZÁLLÁSFOGLALÁSOK (SZÁLLODÁK, FALU)
Falu
Sportágtól függően a csapatok 3 olimpiai faluban kerültek elhelyezésre: gyorskorcsolyázóink és a műkorcsolyázók a pekingi faluban, az alpesi síelőink Yanqing faluban,
míg a sífutóink és a snowboard csapatunk Zhangjiakou faluban kaptak elhelyezést.
A három falus elhelyezés leginkább amiatt okozott nehézségeket csapatvezetési és
egészségügyi ellátási szempontból, mert a távolságok jelentősek voltak, legfőképpen a legtávolabbi Zhangjiakou és Peking között. Szállásaink egyébként mindhárom
faluban kényelmesek, szépek, tágasak voltak, kifejezetten magas minőséget képviseltek. Pekingben például egy 220 m2-es apartmanban 4 fő kapott elhelyezést 4 db
egyágyas szobában. Minden faluban egyágyas szobákban helyezték el a résztvevőket,
hogy a COVID-fertőzés kockázatát ezzel is csökkentsék. Ez egyébként igazi ritkaságnak
számít, mert többnyire 2 ágyas szobák a megszokottak olimpia idején.

Hotelszobák
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A vendégek, állami vezetők, kommunikációs csapat és az olimpiai csapat szakemberei részére még 2020 szeptemberében meg kellett rendelni a szükséges szállodai
szobamennyiséget. Az olimpiát közvetlenül megelőző hónapok járványügyileg nem
alakultak kedvezően, így a delegáció csak a legszűkebb létszámmal tudott kiutazni.
A meghívott állami vezetők és vendégek sajnos szintén törölni kényszerültek a részvételüket. A lefoglalt minimális szobamennyiséget minden eshetőségre készen azért
fenntartottuk, ezeket lemondani a szigorú foglalási szabályok miatt egy idő után csak
úgy tudtuk volna, hogy pénzvisszatérítés nem járt volna a lemondás után. A szervezőbizottság egyébként résztvevői kategóriák szerint dedikálta a hoteleket a különböző
köröknek, így a médiacsapat, a nemzeti olimpiai bizottságok vezetői, a külső szálláson
elhelyezett szakemberek és a meghívott vendégek számára külön hoteleket jelöltek

ki. Ennek megfelelően Pekingben összesen három szállodában kaptak elhelyezést
a delegációnk azon tagjai, akik nem a faluban laktak. A két hegyvidéki faluban is foglaltunk egy-egy szobát azoknak a sportágak mellé delegált szakembereknek, akiket
külső szálláson kellett elhelyeznünk.

BÉRLEMÉNYEK
A falubeli és egyéb szolgáltatások, bérlemények még 2021 júliusában megrendelésre kerültek, és december végéig megtörtént a bérleti díjak kifizetése is. Bérleményeink az olimpiai csapat kényelmesebb elhelyezését, megfelelő ellátását célozták.
A legfőbb tételt a minden apartmanba és csapatirodai, illetve egészségügyi helyiségbe megrendelt, az olimpiai közvetítésre szolgáló zártláncú csatornával ellátott
televíziók képezték. Ezen kívül helyi SIM-kártyát, néhány bútort, hűtőgépet és két
gépkocsit, valamint ezekre behajtási és parkolási engedélyt rendeltünk. Szerencsére mind az apartmanok, mind a csapatiroda és az egészségügyi szolgálat elhelyezésére kijelölt helyiségek átlagon felüli felszereltséggel kerültek számunkra
átadásra, ezért csak nagyon kevés további asztal, szék, zárható szekrény bérlésére
volt szükség. A csapat számára biztosított három Toyota-gépkocsin felül további két
autót béreltünk. Ezek egyikét állandó használatra a rövidpályás gyorskorcsolyázók
tartaléksportolói kapták, akik az akkreditációjuk belépési jogosultságai alapján
külső szálláson kerülhettek csak elhelyezésre. A napi kétszeri edzés miatt a gyakori
ingázást a szállodájuk és a jégcsarnok között ezzel a gépjárművel kényelmesen és
jelentős időmegtakarítással tudták bonyolítani. Egy másik autót az alpesi síelők falujában feladatot teljesítő orvos rendelkezésére bocsátottuk, aki egyszemélyben látta
el a két hegyifalu sportágait. A másik 3 gépkocsit a pekingi faluban a rövidpályás
gyorskorcsolyázók egészségügyi ellátását biztosító orvos, csapatvezetés, valamint
a média csapat használta. A három falu közti átjárás a szervezők által biztosított
transzferbuszokkal szinte lehetetlen volt, annyira korlátozott menetrenddel és hos�szú menetidővel közlekedtek. A csapatkocsik hatalmas segítséget nyújtottak a médiacsapat munkájában, de olyan esetekben is, mint amikor a snowboardcsapatot
kellett minden felszerelésükkel együtt rövid időn belül leköltöztetni a legtávolabbi
faluból Pekingbe a Big Air-verseny előtt, vagy amikor a repülőtérre kellett kimenni
a hazautazó csapatok csomagfeladását, beszállását segíteni. A gépkocsihasználattal
kapcsolatban okozott némi kényelmetlenséget, hogy a kínai hatóságok nem engedélyezték a csapatok számára a járművek önálló vezetését, kizárólag helyi sofőrök
vezethettek. Ez mind a nyelvi korlátok, mind a gépjármű rendelkezésre állását tekintve nehézkessé tette a működést. Azonban néhány nap alatt kialakítottunk egy
olyan rendszert, amelyben előrelátó tervezéssel viszonylag jól tudtuk menedzselni
a csapat körül felmerülő igényeket.
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Kísérők

UTAZTATÁS
Kína határainak lezárása és az extrém szigorú belföldi járványügyi szabályok nagy
kihívások elé állították a Beijing 2022 szervezőbizottságát, az olimpiai résztvevőket
ugyanis a világ minden tájáról be kellett valahogy juttatni az országba. Az országba
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ezen az osztályon. Az amszterdami tranzit idejére a teljes rövidpályás gyorskorcsolyázó csapat részére business lounge belépőt vásároltunk, hogy a várakozási időt kényelmesen tudják eltölteni.
A kiutazás előtti hetekben világszerte terjedő és igen fertőző omikronvírus miatt a magyar csapatban is előfordult kiutazás előtti pozitív teszteredmény, ezért öt fő esetében
az eredetileg megvásárolt repülőjegyeket későbbi dátumra kellett módosítani, vagy
új jegyet kellett vásárolni. Itt a csapatiroda és a csapatorvos folyamatosan tartotta
a kapcsolatot az érintett szövetségekkel, és amint sikerült a fertőzött csapattagnak
megfelelő számú negatív teszteredményt produkálnia, azonnal intézkedtünk a lehető
legkorábbi kiutazáshoz szükséges repülőjegy biztosításáról. További két fő esetén kiutazás előtti megbetegedés miatt a részvétel teljesen meghiúsult, az ő repülőjegyük
törlésre került. Helyettesítésük megoldására egyrészt a már kint tartózkodó sportági
szakember elutazását halasztottuk egy későbbi dátumra, másrészt az érintett faluban
praktizáló orvos kiutazását előbbre hoztuk. A másik esetben egy új szakember kiutazásához kellett repülőjegyet biztosítani. Szintén módosítani kellett a két fős snowboardcsapat elutazási időpontját, mert Kozuback Kamilla ugyan egy számban kvalifikált
csak a pekingi olimpiára, de szerencsés véletlenek folytán helyben úgy alakultak
a dolgok, hogy végül is mindhárom freestyle snowboardszámban el tudott indulni.
Szintén új, előbbre hozott repülőjegyet kellett vásárolnunk a műkorcsolyázó páros női
tagjának hazautazásához, miután párja a kiérkezéskor COVID-fertőzöttként került azonosításra és nem tudott részt venni a versenyen.
Végül sürgősen közbe kellett lépnünk új repülőjegyek biztosításával akkor is, amikor
a snowboardosok járata 3 órás késéssel indult el hazafelé Pekingből és Dohában lekésték a csatlakozó járatukat.
A repülőtéri procedúra nehézkessége miatt a csapatiroda minden esetben személyesen segítette az elutazásokat és fizette az extra felszerelések költségeit.
A járvány nagyon sok aspektusból befolyásolta a pekingi téli olimpiát, de bátran kijelenthető, hogy az egyik legbizonytalanabb, legnehezebben tervezhető terület az utaztatás volt. A fentiekből látszik, hogy szervezési szempontból mekkora terhet rótt ez
a feladat a nemzeti olimpiai bizottságokra. Másrészt pénzügyi szempontból sem átlagos terhet jelentett, mert a speciális feltételekkel indított járatok egy zárt kört szolgálhattak csak ki, emiatt az egy utasra vetített költségek is jóval magasabbak voltak, mint
a szokásos. Elmondható, hogy még a tokiói repülőjegyáraknak is többszöröse volt az
átlag jegyár turista osztályon. Az adott utazási napon rendelkezésre álló járatok korlátozottsága miatt a turista osztályra szóló retúrjegy ára 995.200 – 1.905.800 Ft között
mozgott. Igaz, ebben az árban légitársaságtól függően különböző, de mindenképpen
viszonylag nagy feladható csomagmennyiség is benne foglaltatott, ezért cargo-szállítmány indítására nem volt szükség. A csapat számára szükséges teljes felszerelést,
beleértve a sportfelszereléseket is, légi utasforgalom keretében ki tudtuk szállítani.
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érkeznek ugyan menetrend szerinti járatok korlátozott számban, de Kína eleve kizárta,
hogy az olimpiai résztvevők és a helyi lakosság bármilyen módon érintkezzen, ezért
a menetrend szerinti járatokra betiltotta a jegyvásárlást. Csak nagyon lassan körvonalazódott részükről az, hogy milyen megoldást tudnak javasolni az olimpiai utaztatáshoz. Az nyilván nem volt minden nemzet számára megoldás, hogy saját charterjáratot
indítsanak, bár a nagyobb csapatokkal érkezők érthetően ezt a megoldást részesítették előnyben. 2021 novemberében kaptunk előszőr konkrét információt arról, hogy a
Beijing 2022 korlátozott számban engedélyezte néhány légitársaság számára, hogy
kontinensenként pár nagyobb városból ideiglenes járatokat indíthassanak Pekingbe
és vissza. Ezekre a járatokra kizárólag akkreditációval rendelkező olimpiai résztvevők
vásárolhattak jegyet, szigorú feltételekkel, egy zárt rendszeren keresztül, a kínai fél
ellenőrzése mellett. A repülőre az előzetesen megküldött akkreditációs kártya és az
akkreditációhoz használt útlevél birtokában lehetett jegyet vásárolni, illetve beszállókártyát kapni.
Nem csak a nemzeti olimpiai bizottságok próbáltak kétségbeesetten valamilyen
lehetőséget találni a csapatuk utaztatására, de az érintett légitársaságok ugyanilyen kétségbeesetten próbálták a kínai légügyi hatóságtól és szervezőbizottságtól
megkapni azokat az információkat és előírásokat, amelyek alapján megkezdhették
a jegyeladásokat. A rendszer csak nagyon nehezen állt fel, és többhetes várakozás
után 2021 decemberében sikerült az első visszaigazolt foglalásokat megkapnunk a
KLM-től. Európából Isztambulból (Turkish), Párizsból (Air France), Amszterdamból
(KLM) és Milánóból (Air China) indultak ideiglenes járatok. A menetrend kialakítását
Peking a légitársaságokra bízta, így a KLM például az olimpia alatt mindössze két járatot indított ki és ugyanennyit vissza. A Turkish ugyan naponta indított Isztanbulból
Pekingbe járatot, azonban a jegyvásárlási lehetőséget csak januárban nyitotta meg
számunkra.
Az ideiglenesen engedélyezett járatok korlátozott száma csak egy volt a nehézségek
közül, amivel meg kellett küzdenünk az utazások szervezésekor. A legnagyobb problémát valójában az jelentette, hogy ezeket a járatokat Budapestről nagyon nehéz, akár
lehetetlen volt elérni. Ennek következtében a kevés rendelkezésre álló járat közül is
kirostálódott jó néhány, hiszen aznap vagy nem volt budapesti csatlakozás, vagy akkor ért ki, amikor a pekingi gép már elment. Az Air China járatait szintén képtelenség
volt Budapestről elérni, ott eleve repteret is kellett váltani és a csomagokat is újra fel
kellett volna adni Milánóban. Az elérhető járatkombinációk sajnos nem mindig párosultak ideális átszállási idővel, jó néhány esetben ez 6–12 órás várakozást jelentett
a tranzitban.
Végül sikerült megoldanunk minden sportág számára az általuk preferált kiutazási
dátumokon az utaztatást, azonban nem mindig sikerült ideális megoldást találni.
A Magyar Olimpiai Bizottság utazási szabályainak megfelelően igyekeztünk az előző
olimpián, illetve az utolsó világbajnokságon aranyérmet szerző sportolókat business
class osztályon utaztatni, ahogyan ezt tettük a tokiói olimpia esetén is. Sajnos az öt fős
férfi rövidpályás gyorskorcsolya váltó tagjai közül csak két fő később kiutazó sportoló
részére tudtunk business class jegyet biztosítani a kiutazáshoz. A gyorskorcsolyázók
csapata által kért kiutazási dátumon elérhető egyetlen európai járatra (KLM) kizárólag
economy class helyet nyitott meg Magyarország számára a légitársaság, miközben az
összes business class helyet saját nemzeti csapatuk részére tartotta fenn. Kéthónapos
folyamatos próbálkozás és KLM-mel történő egyeztetés után sem szabadult fel hely

Biztosítás
A kiutazó csapat biztosítását az olimpiai mozgalom legújabb TOP-partnerével, az Allianzzal kötöttük. A korábbiakban megszokott módon prémiumkategóriás utasbiztosítást nyújtottunk minden akkreditált csapattag számára.
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BEIJING 2022 TÉLI OLIMPIAI CSAPATRUHÁZAT TÉTELESEN
FÉRFI
Ssz

A Pekingbe utazó csapatnak 41 tételből álló ruházati csomagot biztosítottunk, kicsivel
több mint bruttó 1.000.000 Ft/fő értékben.
A ruházat mennyisége nagyjából a négy évvel korábbi, phjongcshangi felszerelésnek
felelt meg, de funkció szempontjából sikerült a pekingi körülmények között jobban
használható, speciális téli termékeket beszerezni.
A felszerelés alapját az Adidas általános nemzeti kollekció adta. Az Adidas 2010 óta
nem fejleszt a téli olimpiára külön kollekciót a magyar csapatnak, mivel a csapat létszáma ehhez túl kicsi, az egyedi fejlesztés és gyártás pedig nagyon munkaigényes
és drága. A gyakorlat az, hogy az általános nemzeti termékeket a nyári olimpia után
körülbelül egy éven belül új dizájnra cserélik, azonban ez a világjárvány és a 2020-as
olimpia 2021-re történő halasztása miatt elmaradt. Ezért a csapatot a 2017 óta forgalomban lévő nemzeti kollekció darabjaival láttuk el.
A téli olimpián szükséges speciális ruházatot – meleg aláöltözőket, dzsekiket, vastag
kabátokat – a Helly Hansentől szereztük be, mivel az Adidas normál katalógusában
lévő termékeket nem tartottuk megfelelőnek.
A téli csapat ruházatát – Tokióhoz hasonlóan – Magyarock-termékekkel egészítettük ki,
amelyek természetes, pamut alapanyagúak.
A pekingi csapatnak elegáns formaruhát ezúttal nem gyártottunk, több okból. A nyári és a téli olimpia közötti rendkívül kevés idő nem tette lehetővé, hogy tervezéssel,
alapanyagbeszerzéssel, méretvétellel, ruhapróbával, gyártással együtt megfelelő minőségben formaruha készüljön, és a csapat létszáma és összetétele is gyakorlatilag az
utolsó pillanatig nagyon bizonytalan, nehezen tervezhető volt. A pekingi szervezőbizottság által előre nem látható módon, folyamatosan meghozott szigorító intézkedések jó része jelentős többletkiadásokkal járt, ami miatt a tervezett költségvetésünkben hátrébb kellett sorolnunk bizonyos tételek fontosságát. Ezen túlmenően a 4 évvel
ezelőtti tapasztalataink azt mutatják, hogy a téli csapat esetében ennek a ruházatnak
alig van funkciója, hiszen az elegáns öltözet nem alkalmas hosszú ideig kültéren való
tartózkodásra, így az olimpiai nyitó- és záróünnepségen való bevonulásra.
A ruházat átadására 2022. január 18. és 23. között került sor a Larus rendezvényközpontban.

Márka

Termék név

Funkció

Szín

1

Helly Hansen

Lifa merino lightweight crew

aláöltőzö felső, vékony

fekete

2

Helly Hansen

Lifa merino lightweight pant

aláöltőző alsó, vékony

fekete

3

Helly Hansen

Lifa merino midweight crew

aláöltöző felső, vastag

világosszürke + narancs

4

Helly Hansen

Lifa merino midweight pant

aláöltöző alsó, vastag

sötétszürke

5

Helly Hansen

Daybreaker fleece jacket

midlayer zipzáras felső, fleece

világosszürke + narancs

6

Helly Hansen

Daybreaker fleece pant

midlayer nadrág, fleece

fekete

7

Helly Hansen

Lifa loft hybrid insulator jac

midlayer

fekete

8

Helly Hansen

Paramount softshell jacket

dzseki, külső vagy midlayer

fekete

9

Helly Hansen

Mono material insulator

dzseki, külső vagy midlayer

fekete

10

Helly Hansen

Active long winter parka

hosszú kabát, vastag

fekete

11

Helly Hansen

Alpine sock warm

vastag, meleg, hosszú szárú technikai zokni, unisex

fekete

12

Adidas

Terrex nadrág

outdoor nadrág

fekete

13

Adidas

Zokni, 3 pár/csomag

általános sportzokni, unisex, 3 pár/csomag

fekete, fehér

14

Adidas

Kesztyű

vékony technikai kesztyű, unisex

fekete

15

Adidas

Supernova edzőcipő

általános sportcipő, unisex

fehér-fekete-narancs

16

Adidas

Terrex ax4 bakancs

outdoor bakancs

fekete-sötétszürke

17

Adidas

Nemzeti podium melegítőfelső

podium melegítő, zipzáras kapucnis felső

sötétnarancs

18

Adidas

Nemzeti podium melegítőnadrág

podium melegítő, nadrág

sötétzöld

19

Adidas

Nemzeti jogging felső

pamut melegítő, pulóver, unisex

fehér

20

Adidas

Nemzeti jogging felső

pamut melegítő, pulóver, unisex

sötétnarancs

21

Adidas

Nemzeti jogging nadrág

pamut melegítő, nadrág, unisex

sötétzöld

22

Adidas

Nemzeti póló

technikai (érzetű) rövidujjú póló, unisex

világoszöld

23

Adidas

Nemzeti póló

pamut (érzetű) rövidujjú póló, unisex

sötétnarancs

24

Adidas

Nemzeti teniszing

galléros póló, technikai

fehér

25

Adidas

Trolley xl

nagy kerekes táska

sötétzöld

26

Adidas

Trolley cabin size

kis kerekes táska

sötétzöld

27

Adidas

Hátizsák

hátizsák

sötétzöld

28

Magyarock

Podium jacket

outdoor dzseki, podiumra

fehér

29

Magyarock

Signature zip hoodie

pamut zipzáras, kapucnis felső, unisex

fehér

30

Magyarock

Pique póló

pamut póló, galléros

fekete

31

Magyarock

T-shirt

pamut póló

világoszöld

32

Magyarock

T-shirt

pamut póló

fehér

33

Magyarock

Kötött sapka

kötött sapka, bevonulásra és podiumra is, unisex

sötétzöld-világoszöld mintás + fehér

34

Magyarock

Kötött sál

kötött sál, bevonulásra is, unisex

világoszöld-fehér

35

Magyarock

Kötött kesztyű

kötött kesztyű, bevonulásra is, unisex

sötétzöld-világoszöld

36

Magyarock

Baseball sapka

egyenes sildes baseball sapka, unisex

fekete

37

Magyarock

Baseball sapka

egyenes sildes baseball sapka, unisex

fehér

38

Magyarock

Törölköző

nagy méretű fürdőtörölköző

sötétzöld

39

Magyarock

Papucs

klasszikus műanyag papucs, unisex

fekete-színes

40

Magyarock

Gym bag

tornazsák

fekete

41

Magyarock

Gym bag

tornazsák

fehér-színes
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53

NŐI
Ssz

Márka

Termék név

Funkció

Szín

1

Helly Hansen

W lifa merino lightweight crew

aláöltőző felső, vékony

világosszürke + narancs

2

Helly Hansen

W lifa merino lightweight pant

aláöltőző alsó, vékony

világosszürke + narancs

3

Helly Hansen

W lifa merino midweight crew

aláöltöző felső, vastag

világosszürke + narancs

4

Helly Hansen

W lifa merino midweight pant

aláöltöző alsó, vastag

világosszürke + narancs

5

Helly Hansen

W daybreaker fleece jacket

midlayer zipzáras felső, fleece

fehér

6

Helly Hansen

W daybreaker fleece pant

midlayer nadrág, fleece

fekete

7

Helly Hansen

W lifaloft hybrid insulator ja

midlayer

fekete

8

Helly Hansen

W paramount softshell jacket

dzseki, külső vagy midlayer

fekete

9

Helly Hansen

W mono material insulator

dzseki, külső vagy midlayer

fekete

10

Helly Hansen

W tundra down coat

hosszú tollkabát, vastag

fekete

11

Helly Hansen

Alpine sock warm

vastag, meleg, hosszú szárú technikai zokni, unisex

fekete

12

Adidas

Terrex nadrág

outdoor nadrág

fekete

13

Adidas

Zokni, 3 pár/csomag

általános sportzokni, unisex, 3 pár/csomag

fekete, fehér

14

Adidas

Kesztyű

vékony technikai kesztyű, unisex

fekete

15

Adidas

Supernova edzőcipő

általános sportcipő, unisex

fehér-fekete-narancs

16

Adidas

Terrex ax4 bakancs

outdoor bakancs

fekete-szürke

17

Adidas

Nemzeti podium melegítőfelső

podium melegítő, zipzáras kapucnis felső

sötétnarancs

18

Adidas

Nemzeti podium melegítőnadrág

podium melegítő, nadrág

sötétzöld

19

Adidas

Nemzeti jogging felső

pamut melegítő, pulóver, unisex

fehér

20

Adidas

Nemzeti jogging felső

pamut melegítő, pulóver, unisex

sötétnarancs

21

Adidas

Nemzeti jogging nadrág

pamut melegítő, nadrág, unisex

sötétzöld

22

Adidas

Nemzeti póló

technikai (érzetű) rövidujjú póló, unisex

világoszöld

23

Adidas

Nemzeti póló

pamut (érzetű) rövidujjú póló, unisex

sötétnarancs

24

Adidas

Nemzeti teniszing

galléros póló, technikai

fehér

25

Adidas

Trolley xl

nagy kerekes táska

sötétzöld

26

Adidas

Trolley cabin size

kis kerekes táska

sötétzöld

27

Adidas

Hátizsák

hátizsák

sötétzöld

28

Magyarock

Podium jacket

outdoor dzseki, podiumra

fehér

29

Magyarock

Signature zip hoodie

pamut zipzáras, kapucnis felső, unisex

fehér

30

Magyarock

Pique póló

pamut póló, galléros

31

Magyarock

T-shirt

32

Magyarock

33

A COVID-korlátozások, PCR tesztelési kötelezettségek és a Pekingbe történő beutazás
nehézségei miatt a sportolóknak különösen vigyázniuk kellett, hogy elkerüljék a megfertőződést az utazás előtt. A teljes korcsolyaválogatott a MOKSZ döntése értelmében
elővigyázatosságból egy szállodában, buborékban tartózkodott az olimpia előtti hetekben, amit csak az edzések idejére hagytak el.
A rendkívüli körülményekre tekintettel lemondtunk az olimpiai eskütétel megszervezéséről.
2022-es pekingi téli olimpiai játékokhoz kapcsolódó MOB-események:
• Tájékoztató a 2022-es pekingi téli olimpiai játékokra készülő szövetségeknek
(2021. november 3., MOB Tanácsterem)
• MOB doppingellenes tájékoztató (2021. december 8., online)
• Tájékoztató a Playbookban foglalt adminisztratív és egyéb kötelezettségekről,
alapelvekről (2022. január 12., online, rögzített)
• Tájékoztató a 2022-es pekingi téli olimpiai játékokra készülő sportolóknak és
szakembereknek (2022. január 14., online, rögzített)
• Olimpiai felszerelés-átadás (2022. január 18–23., Larus rendezvényközpont)

OLYMPIC SOLIDARITY SPORTOLÓI ÖSZTÖNDÍJAK
A Magyar Olimpiai Bizottság által benyújtott pályázatok alapján 2019. november 1.
és 2022. február 28. között 6 sportág összesen 12 sportolója kapott Olympic Solidarity egyéni sportolói ösztöndíjat a pekingi olimpiai felkészüléséhez. A teljes program
összesen 405.000 USD összegben juttatta felkészülési támogatáshoz sportolóinkat.
Sportág

Név

Olimpiai részvétel

1

Snowboard

Fricz Botond István

nem

2

Alpesi sí

Hozmann Szonja Katalin

nem

világoszöld

3

Sífutás

Kónya Ádám

igen

pamut póló

világoszöld

4

Műkorcsolya

Láng Júlia

nem

T-shirt

pamut póló

fehér

Magyarock

Kötött sapka

kötött sapka, bevonulásra és podiumra is, unisex

sötétzöld-világoszöld mintás + fehér

5

Alpesi sí

Nagy Bence

nem

34

Magyarock

Kötött sál

kötött sál, bevonulásra is, unisex

világoszöld-fehér

6

Rövidpályás gyorskorcsolya

Nógrádi Bence Márk

igen

35

Magyarock

Kötött kesztyű

kötött kesztyű, bevonulásra is, unisex

sötétzöld-világoszöld

7

Biatlon

Panyik Dávid

nem

36

Magyarock

Baseball sapka

egyenes sildes baseball sapka, unisex

fekete

8

Sífutás

Pónya Sára

igen

9

Rövidpályás gyorskorcsolya

Somodi Maja Dóra

nem

10

Műkorcsolya

Tóth Ivett

nem

11

Alpesi sí

Tóth Zita

igen

12

Síugrás

Vörös Virág

nem

37

Magyarock

Baseball sapka

egyenes sildes baseball sapka, unisex

fehér

38

Magyarock

Törölköző

nagy méretű fürdőtörölköző

sötétzöld

39

Magyarock

Papucs

klasszikus műanyag papucs, unisex

fekete-színes

40

Magyarock

Gym bag

tornazsák

fekete

41

Magyarock

Gym bag

tornazsák

fehér-színes
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ESKÜTÉTEL

BEIJING 2022 TÉLI OLIMPIAI CSAPATRUHÁZAT TÉTELESEN

Helyezések

72. hely, 80. hely, 55. hely

6. hely

97. hely

40. hely
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Sportág

Név

Olimpiai részvétel

1

Curling

Kiss Zsolt

nem

2

Curling

Palancsa Dorottya

nem

Helyezések

ÖSSZEGZÉS
A 2021-es tokiói olimpiai játékok után már nem okozott meglepetést mindaz, ami
Pekingben várt az olimpiai csapatra. Nem volt könnyű egyik sem, de mindkettő másképp volt rendhagyó.
A kínai szervezők részéről talán nem volt olyan szívélyes és közvetlen a viszony, mint
japán kollégáiknál tapasztaltuk, de mindent megtettek azért, hogy egy jól szervezett,
magas színvonalú olimpiát rendezzenek a nehéz körülmények ellenére is. A kínai
egészségügyi hatóságok sokkal szigorúbb és rugalmatlanabb rendszert működtettek
már az olimpiát megelőző időszakban is, és az előkészítés időszakában is elsőrendű
szempontként tekintettek arra, hogy az országban a COVID-fertőzések tekintetében
zéró toleranciát hirdettek. Ennek köszönhetően a hatóságok minden operatív terület
működése felett felügyeleti és jóváhagyási joggal rendelkeztek, ami jelentősen lassította, időnként akadályozta a szervezőbizottság munkáját.
A kínai szervezők rengeteget tanultak a tokiói nyári olimpia tapasztalataiból, ennek
köszönhetően jó néhány terület sokkal szervezettebben működött.
Hatalmas köszönet illeti Magyarország Pekingi Nagykövetségének munkatársait.
A nagykövetség hosszú hónapokon át szorosan együttműködött a Magyar Olimpiai
Bizottsággal, az előkészületek minden fázisában. Mivel a MOB személyes látogatást
nem tehetett az olimpiai helyszíneken, a nagykövetség képviselt bennünket helyben
azokon az eseményeken, ahova a diplomáciai testületeket beengedték, illetve rendkívül értékes információkat szolgáltattak számunkra mindvégig. Szerencsére asszisztenciájukra az olimpia alatt nem volt szükség, mert nem történt semmilyen különleges esemény, de hálásan köszönjük, hogy mindvégig szorosan követték a csapat
körüli eseményeket és folyamatosan rendelkezésre álltak.
Végezetül meg kell említeni, hogy nagyon büszkék vagyunk a csapatunk által elért
eredményekre, de talán még annál is inkább az alkalmazkodásukra, arra, hogy minden nehézség ellenére a legjobbat adták magukból a versenyeken és azon kívül is. Az
együttműködésük, az alázatuk nélkül nem tudtunk volna ilyen problémamentes részvételt magunk mögött hagyni. Rengeteg szabálynak és adminisztratív kötelezettségnek kellett megfelelni, és sportolók és szakemberek nap mint nap szó nélkül vetették
alá magukat a legkellemetlenebb procedúrának is. Szívből köszönjük mindenkinek!

3. SPORTEGÉSZSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ
A kiutzó egészségügyi csapat összetételét elsősorban a szövetségek igénye alapján
állítottuk össze. Fontos alapelvünk volt, hogy azon kollégák is ki tudjanak utazni, akik
sportolóikat rendszeresen elkísérik a nemzetközi versenyekre. A korábbiakhoz képest
a többféle sportot képviselő delegációt 2 csereakkreditációval 4 orvos, illetve két terapeuta tervezte segíteni, de sajnos végül dr. Fülöp Gábor COVID-fertőzése miatt nem
volt kiutazásra képes állapotban. A nagy távolságok ellenére is az egészségügyi csapat létszáma véleményünk szerint megfelelő volt, szinte valamennyi eseményen jelen
tudott lenni orvos és/vagy terapeuta. A snowboard sportág mellett Jeremy Kozuback
édesapa/edző státusz mellett terapeutaként is funkcionált – ő 2018-ban a magyar
short track válogatott mellett volt segítőterapeuta Phjongcshangban.
Az utazási előkészületek során sportegészségügyi szempontból ismételten figyelembe
vettük a korábbi Nemzetközi Olimpiai Bizottság haladó sportorvosi kurzusán hallottakat
is. Az idei téli olimpiai játékokra való előkészületek során a várható hideg és szeles viszonyokra való felkészülés mellett a pandémia jelentette a legnagyobb kihívást.
A sportolók szűrését a kiutazás előtt az OSEI ismét kiváló időzítéssel kezdte, rendben
lezajlott, de voltak nehézségek időnként a munkatársakat is érintő COVID-megbetegedések miatt. A sportolók összességében jó állapotban érkeztek az olimpiára. Egy
olyan súlyosabb sérült, kvalifikációra esélyes sportolónk volt, akiknek a sérülését azóta már műtétileg megoldottuk. Több olyan éremszerzésre is esélyes sportolónk volt,
akik kiutazás előtt betegedtek meg, illetve lettek pozitívak. Örvendetes módon mindannyian kijutottak – volt, aki olimpiai aranyat is nyert –, tisztességesen helytálltak. Az
ő segítésükben az átmenetileg otthon maradt COVID-19 pozitív kollégáink vállaltak
kimagasló szerepet. Sajnálatos módon egy sportolónk volt, aki kiérkezés után vált pozitívvá, és nem is tudott elindulni az olimpián.
A csapat valamennyi résztvevője védettséggel rendelkezett a COVID-19 vírussal
szemben.
A minimumfeltételeknek megfelelően lezajlottak az előirt doppingvizsgálatok is.
Az idei évben ismét nagy hangsúlyt fektettünk a prevencióra. Ennek megfelelően speciális maszkot viseltek versenyzőink a hosszú utazás során, ezzel sikeresen el tudtuk
kerülni, hogy az összesen kb. 14–16 repülőben töltött óra alatt a – nem COVID-19 miatt - felső légúti bántalmakban szenvedő utastársaiktól bármilyen fertőzést elkapjanak. A kényelmesen viselhető maszkot minden sportoló fegyelmezetten viselte.
Az előkészület másik fontos része az volt, hogy az utazás előtt kb. 1–2 héttel minden
versenyző probiotikumot kezdett szedni, amelynek igazoltan van olyan hatása, hogy
az ún. utazási hasmenés kialakulásának kockázata jelentősen csökkenthető. A várt hatást sikerült elérni, gyomor-bélrendszert érintő megbetegedés nem fordult elő.
Az átállás, a „jet lag” problémájának minimalizálása is mindig fontos feladat. Az előzetes javaslatunkat több sportoló megfogadta, már Magyarországon elkezdték az alvás
és ébredés, valamint az edzések időpontját a pekingi időzónának megfelelően kialakítani. Ezen versenyzők arról számoltak be, hogy relatív könnyen át tudtak állni. Az
utazás során, valamint az érkezést követő első napokban egyre több sportoló használt
enyhe altatókat, ezek hatása is jótékonyan segítette az átállást.
Az utazás és az olimpiai játékok teljes ideje alatt mind az egészségügyi stáb, mind
a szervezők számtalanszor figyelmeztették az utazó csapatot, hogy használják az előre
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Egy másik program keretében szintén pekingi olimpiai felkészülési támogatást kapott
egy curling vegyespáros. Ők 2019. november 1. és 2021. december 31. közötti időszakban összesen 65.000 USD támogatásban részesültek.
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4. MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS BESZÁMOLÓ
SPORTOLÓI FOTÓZÁS, CSAPATKÖNYV
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A tokiói gyakorlatot folytatva a sportolókról igyekeztünk egy sokféleképpen felhasználható, komplex fotóanyagot készíteni, amely ismét nagyon hasznosnak bizonyult.
A fotózást külső stúdióban, két részletben bonyolítottuk le. A korcsolyázókat sikerült
még 2021 decemberében lefotózni, a havas sportágak képviselőire 2022 januárjában
került sor. A képeket, illetve az azokból készült látványos, extra kreatívokat a csapatkönyvben, a Magyarock téli olimpiai image-kampányában, a Metro Galéria kiállítási
anyagában és az olimpia alatti közösségimédia-kommunikációnkban használtuk fel.
(Fotós: Nagy-Weiner Attila).
A pekingi olimpia kvalifikációs időszaka a világjárvány miatt meglehetősen feszítettre
sikerült, a végleges csapat összetétele nagyon későn derült ki. Ezért úgy döntöttünk,

hogy a csapatkönyvet a honlapunkon elérhető, digitális formában készítjük el, amelyben az esetleges változások azonnal átvezethetők, és nyomtatott formában, kordokumentum jelleggel csak az olimpia után adjuk ki. Mint ismert, a csapat összetétele
sajnos még a helyszínen is változott, nem minden sportolónk tudott elindulni a versenyeken. (Csapatkönyv grafikai munkák és nyomdai előkészítés: Széki András).

MAGYAROCK
Image-kampány
A nyári olimpiai játékokhoz hasonlóan a téli csapat népszerűsítése céljából is folytattunk digitális image-kampányt 2022 februárjában, online bannerhirdetésekkel (6
millió megjelenítés) és közösségimédia-hirdetésekkel (2,5 millió megjelenítés, közel
700.000 elérés és 200.000 reakció), valamint két printmegjelenésünk is volt a Marie
Claire és a Forbes magazinokban.
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kiosztott, illetve a helyszíneken kikészített dezinficiáló spray-ket. Szintén a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kurzusán hangzott el egy felmérés eredménye, amely szerint az
intézkedésnek kiváló prevenciós hatása van.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság Orvosi Bizottsága néhány naponta különböző témában Zoom-szimpóziumokat tartott, sportáganként speciális kérdésekről, mozgásszervi ultrahang-vizsgálatokról, sürgősségi ellátásról is esett szó. Az évek óta rendszeresen
alkalmazott sérülés- és betegségregiszter most is működött, érdekes módon a korábbi
online rendszer ismét papíralapúra váltott. A korábbi adatokból megtudtuk, hogy az
olimpikonok 10-14%-a számíthat az olimpia ideje alatt sérülésre és 6–10 %-a megbetegedésre.
Az olimpia ideje alatt a COVID-19-cel kapcsolatos intézkedések dominálták az egészségügyi kérdéseket. A naponkénti minta leadása nem volt kellemes. Tokióhoz képest
jobban volt kontrollálva, hogy a minta valóban a vonalkódnak megfelelő egyéntől
származott-e. Továbbra is, Tokióhoz hasonlóan – doppinghoz hasonlóan „b” minta
hiányában – probléma lehetett volna annak igazolása, hogy valóban a vizsgált egyén
a COVID-os, nem pedig labor hiba történt-e.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság összegzése alapján lényegesen magasabb arányban
találtak pozitív eseteket, mint Tokióban. A teljes magyar delegáció több tagjának volt
pozitív az első, repülőtéren elvégzett tesztje, majd a következő 2 teszttel negatívvá
váltak.
Az olimpia alatt jelentős sérülés és megbetegedés nem történt. A poliklinikán diagnosztikus és terápiás célzatú megjelenés nem volt. Kórházi ellátásra nem volt szükségünk.
A csapat ellátásához megfelelő mennyiségű gyógyszert, kötszert, rögzítőt, terápiás
és diagnosztikus eszközt hoztunk magunkkal. Ezek részben már a MOB tulajdonai
voltak, részben a MOB közreműködésével kerültek beszerzésre. Nagyszerű rendelőt
sikerült kialakítani, a tágas rendelő mellett kezelő- és gyógytornahelyiségeket is
üzemeltettünk.
Összességében elmondható, hogy nagyon jól szervezett, Magyarország szempontjából az eddigi legsikeresebb téli olimpián vettünk részt.

Metro Galéria
Megismételtük a nyári olimpiai kampányunkból már ismert metrókiállítást is, amely
az M2, M3 és M4-es vonalakon közlekedő metrókocsikban volt látható egy hónapon
át, a pekingi téli olimpia teljes időtartama alatt. Mivel a téli csapat létszáma jóval kevesebb a nyárinál, a kiállítás volumene azonban ugyanaz maradt, így minden egyes
téli sportolót meg tudtunk jeleníteni, biztosítva azt, hogy a fővárosi közönség minél
jobban megismerje a pekingi olimpikonokat.

Freeze Budapest
A pekingi téli olimpia utolsó napjaiban, február 18 és 20. között került megrendezésre
a Városligeti Műjégpályán a Freeze Budapest télisportfesztivál, a Magyarockkal, mint
névadó partnerrel. A rendezvény elsődleges célja az volt, hogy a nagyközönséggel
megismertessük, megszerettessük a különböző téli sportokat és egyben felhívjuk a figyelmet a magyar csapat sikeres olimpiai szereplésére.

KOMMUNIKÁCIÓ
A pekingi téli olimpia alkalmával folytattuk a tokiói játékok alatt megkezdett kommunikációs utat, az akkor kialakított csapattal. Ezúttal is kiemelt célunk volt az olimpiai mozgalom, a MOB, a sportolók, a Magyar Olimpiai Csapat és a Magyarock-márka értékeinek
képviselete, azok saját tartalmakon keresztül történő markáns megjelenítése. Ennek
eszközeként intenzíven használtuk a 2021-ben kialakított, 7 platformból álló portfóliócsomagunkat: olimpia.hu és magyarock.hu, Magyarock-Instagram, Magyarock-Facebook, Magyarock-TikTok, Magyarock-Youtube, valamint MOB-LinkedIn felületeinket.
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A szervezők a játékok előtt a Playbookokban tették közzé a járványügyi szabályozásokat, korlátozásokat; a szigorú protokoll miatt csekély létszámú magyar médiacsapat
utazott a kínai fővárosba. Az űrt a MOB saját erőforrásból igyekezett pótolni. Az MTVA,
MTI, a Nemzeti Sport és a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, valamint a MOB
kommunikációs csapata képviselte a magyar sajtót.
A játékok megnyitójának napján megjelent az online csapatkönyv lapozható formában, amely az olimpia.hu-n és a magyarock.hu-n is elérhető volt; a kreatív és image
stúdiófotókkal színesített kiadvány a tervek szerint kis darabszámban, nyomtatásban
is megjelenik.
A játékok előtti médiaakkreditációs folyamatot a MOB kommunikációs egysége koordinálta, mely az olimpia előtt és alatt megerősített párbeszédet folytatott az érintett
sportági szakszövetségek sajtómunkatársaival és a magyar média szereplőivel. Tájékoztató információkat, meghívókat küldtünk számukra, a helyszínen eleget tettünk a
sajtóigények kielégítésének. A rövidpályás gyorskorcsolyázók sikere után Teams-meeting keretében sajtótájékoztatót szerveztünk, amelyhez több mint 40-en csatlakoztak.
Az újságírók az olimpiai falun kívül lettek elszállásolva, napi, garatból vett tesztelésen
estek át. A szigorú buborékrendszerű lebonyolítás során a versenyhelyszínekre korlátozás nélkül eljuthattak, az olimpiai faluba azonban nem léphettek be, a sportolókkal
a futamok után a vegyes zónákban találkozhattak rövid ideig, interjút ezen felül telefonon készíthettek. Mindezek behatárolták a lehetőségeket.
Nem volt célunk a hírversenybe beszállni, az MTI-vel, vagy más kinti médium képviselőjével versenyezni; cél a saját ötlet alapján készült tartalmak előállítása volt. A magyarock.hu rendszeres és hiteles forrássá vált a távirati iroda és/vagy más médium/
szövetség tartalmaihoz.
Az egyes platformokat az elemzések során érdemes a saját kontextusukban vizsgálni.
A Magyarock közösségi médiaoldalai igen aktívak voltak a játékok teljes időtartama
alatt. A belső gyártású tartalmak valamennyi felületen illeszkedtek az adott platform
sajátosságaihoz, amelynek hatására jelentős követőtábor-növekedést produkált az
összes általunk gondozott oldal. Az eredményeket az olimpiát megelőző felvezető időszakot és az utókommunikációt is figyelembe véve vizsgáltuk, így a számok a január
28. és február 27. közötti intervallumot foglalják magukba. A tokiói játékokhoz képest
Pekingben nagyobb hangsúlyt és erőforrást biztosítottunk a rövid, képes posztok mellett a hosszabb, szöveges tartalmak gyártására is.
A Magyarock Facebook-oldalának követőbázisa ezen ciklusban több mint 2000 új felhasználóval 38 196-re gyarapodott. A vizsgált időszakban összesen 2 327 752 felhasználót ért el a platformon létrehozott többszáz bejegyzés. A legnépszerűbb tartalom
elérés alapján a vegyes váltó bronzérmes gratulálósablonja volt, amely 772,8 ezer felhasználóhoz jutott el. A legtöbb reakciót Liu Shaoang aranyérmes gratuláló sablonja
kapta, amely saját felületünkön több mint 5600, az 1598 megosztással együtt 50,5
ezer reakciót váltott ki. A legnépszerűbb videó a rövidpályás gyorskorcsolyázók hazaindulásáról készített anyagunk volt, amely 317 ezer felhasználóhoz jutott el, több mint
104 000-en tekintették meg, és több mint 6700 like érkezett rá. Összességében több
mint 170 bejegyzést tettünk közzé Facebook-oldalunkon, ebből 17 videós anyag volt.
Az összes vizsgált platformunk közül a legnagyobb mértékű növekedést a Magyarock
Instagram-oldalán tapasztaltuk, amely csaknem 7 ezer új felhasználóval 39 ezer követőt számlál jelenleg. Az Instagram-tartalmaink 871 716 emberhez jutottak el összesen
(ez több mint a tokiói olimpia 787 893-as összelérése). A legnépszerűbb bejegyzés
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elkészítése, és azok platformjainkon történő minél gyorsabb megjelenítése is.
Az olimpia utolsó hétvégéjére esett a Freeze Magyarock Budapest télisport-fesztivál.
A MOB sajtócsapata a Városligeti Műjégpályán rendezett eseménynek a kommunikációs támogatásában (sajtó mozgósítása, beharangozók, promóciós interjúk szervezése, képes beszámoló készítése) is részt vett. A rendezvényen Gyulay Zsolt MOB-elnök
mellett megjelent a pekingi olimpikonok közül Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor és
Kékesi Márton.
A short track-esek köszöntésére a hazai szövetség (MOKSZ) rendezett sajtótájékoztatóval egybekötött eseményt, amin a MOB elnöke, főtitkára és sportigazgatója is részt
vett. Az olimpiát követő napokban több alkalommal tettünk eleget a sajtó igényeinek
vezetői nyilatkozatokkal.
A MOB kiküldött munkatársai: Gundel Takács Gábor sajtóattasé, Barát Kornélia, Szántó Ruben és Vasvári Ferenc újságíró, Molnár Ádám és Szalmás Péter fotós; a pekingi
csapatiroda tagja volt Bodaki Márk, aki a kommunikációs feladatokból is jelentősen
kivette részét. A hátországot a budapesti MOB-irodában állandó kollégaként Balássy
László biztosította, a tevékenységet 3 külsős, alkalmi újságíró segítette, akik munkája
mindkét honlapra kiterjedt.
A MOB-on keresztül akkreditált 3 újságíró (Spiller István/MTI, Kohán Gergely/Nemzeti
Sport és Kovács Erika/MOKSZ) valamint 2 fotós (Kovács Tamás/MTI, Árvai Károly/Nemzeti Sport); a NOB-on keresztül akkreditált MTVA (M1, M4, Kossuth Rádió) televíziós
és rádiós stábja 10 főt számlált.
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Liu Shaolin öröme volt testvére győzelme után, amely 145 ezer felhasználónál jelent
meg összesen, valamint 16273 lájkot gyűjtött be. A január 28-tól február 27-ig terjedő
időszakban több mint 220 bejegyzést, videót és történetet tettünk közzé Instagramon.
A Magyarock Tiktok-oldala szintén jelentős követőszám-emelkedést produkált: 30,5
ezerről 35,5 ezerre nőtt a bázis. A videókra összesen 182 ezer kedvelés érkezett, a
legtöbb megtekintést az olimpiai falu rejtélyes hangjai hozták, 426 ezer lejátszást
generálva, míg a szkeleton sportágbemutató videó lájkokban bizonyult elsőnek, 31,3
ezer kedvelést gyűjtve. A platformra 20 exkluzív videós tartalom került ki a téli olimpia időszakában.
A Magyarock YouTube-oldalán a vizsgált időszakban 7 videó ment ki, amelyek közül
számos interjú többtízezres megtekintést jegyez. A Liu Shaoanggal az olimpiai bajnoki
címe után készített anyagunk a legnépszerűbb, amely már több mint 50 000 lejátszást
és 1600 like-ot számlál. A téli olimpiai időszakban 783 feliratkozóval 29 945-re bővült
a csatorna, videóink 246 589 megtekintést és 18 100 óra nézési időt generáltak.
A teljesen megújult magyarock.hu 76 104 oldalmegtekintést és 63 959 egyedi
oldalmegtekintést gyűjtött a vizsgált periódusban. Legnépszerűbb írásos tartalmunk a Knoch Viktorral, Kozuback Kamilláról és Liu Shaoangról készült cikkünk volt,
amelyre 5149-en kattintottak. A 2022-es pekingi téli olimpia időszakában több mint
50 hosszabb, írásos, képes bejegyzést és közel 30 fotógalériát tettünk közzé megújult weboldalunkon. A saját tartalmak (képes beszámoló, interjú, színes hír, blog,
napló) jelentős részét a kint tartózkodó kollégák a saját megélt élményeik és interjúk
alapján jegyezték. Ez napi minimum 2, de többször 4–5, saját képpel, montázzsal,
vagy grafikával készült írást is jelentett. A cikkek zömét a Magyarock Facebook-oldalán megosztottuk. Ez jelentős előrelépés Tokióhoz képest, hiszen akkor az oldal nem
frissült, a MOB újságírót nem delegált erre a feladatra.
Az olimpia.hu (intézményi honlap) főoldalán minden nap felkerült a napi versenyek
időrendje rajtlistákkal, a verseny végeztével azonnal a sportoló által elért eredmény.
Menüpontokban megjelent az összes magyar érdekeltségű esemény, valamen�nyi sportág hivatalos eredménye, jegyzőkönyve. Vezettük az éremtáblát és az 1–6.
helyezéseket feldolgozó ponttáblázatot, a magyar csapat dicsőségtábláját. A magyarock.hu honlapra a saját írott tartalmak mellett felkerültek a napi összefoglalók
és a képgalériák is. Ezek a felületek elérhetők voltak az olimpia.hu-ról átirányítva.
LinkedIn-oldalunk alapvetően az intézményi kommunikáció felülete, de úgy gondoltuk, az olimpia időszakában a sikereinket ezen a felületen is megmutatjuk. Kevésbé a
cikkeinket, inkább az érmes képeinket, grafikáinkat jelenítettük meg. Túlszárnyaltuk
a tokiói rekordot jelentő Szilágyi Áron olimpiai bajnoki posztot, és a követőink száma
is jelentősen nőtt. Az új rekordot Liu Shaoang olimpiai győzelmének képes grafikája
hozta: több mint 245 ezer elérést és mintegy 6000 kedvelést. Követőinket a folyamatos és aktuális, gyors jelenlétünkkel – a tokiói 3000-hez képest – sikerült 4000 fölé
feltornázni, ami látványos fejlődés.
Az olimpiai időszak egyik sarkalatos pontja volt a Magyar Olimpiai Bizottság új elnökének kommunikációja is. Gyulay Zsoltot a játékok megnyitója előtt alig egy héttel
választották meg, így nem volt meglepő, hogy a tisztújítás utáni napokban is jelentős
médiaérdeklődés övezte. Ezen interjúk koordinálása részben a kint lévő sajtócsapat
feladata volt, mint ahogy a saját elnöki tartalmak legyártása is. Az elnöki kommunikációt a szervezeti honlapon és a LinkedIn-oldalunkon jelentettük meg.
A kommunikációs feladatokhoz hozzátartozott a grafikák, képmontázsok napi szintű
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Sportág
Alpesi sí

Versenyszám
műlesiklás

Nem
férfi

Sportoló neve
Kékesi Márton

Helyezés
33.

Rövidpályás
Megjegyzés

2. olimpiája, 2018-ban 30. helyezést ért el. 2012-ben indult
a YOG-on. 2011-ben indult EYOF-on.
2. olimpiája, 2018-ban 42. helyezést ért el (előzőn 5 egyéni

Alpesi sí

óriás-műlesiklás

férfi

Kékesi Márton

34.

versenyszámban és a csapatversenyben is elindult). 2012ben indult a YOG-on. 2011-ben indult EYOF-on.

Alpesi sí

műlesiklás

nő

Tóth Zita

40.

Alpesi sí

óriás-műlesiklás

nő

Tóth Zita

Sífutás

sprint

férfi

Sífutás

15 km, klasszikus

Sífutás

50 km

Sífutás

Snowboard

10km, klasszikus

slope stlye (SS)

1. olimpiája. 2020-ban indult a YOG-on, 2019-ben 9. lett a

Snowboard
Rövidpályás
gyorskorcsolya
Rövidpályás
gyorskorcsolya
Rövidpályás
gyorskorcsolya
Rövidpályás
gyorskorcsolya
Rövidpályás
gyorskorcsolya
Rövidpályás
gyorskorcsolya
Rövidpályás
gyorskorcsolya
Rövidpályás
gyorskorcsolya
Rövidpályás
64

gyorskorcsolya

félcső (HP)
big air (BA)
500m

Rövidpályás
gyorskorcsolya
Rövidpályás
gyorskorcsolya
Rövidpályás
gyorskorcsolya

szarajevói téli EYOF-on.

Rövidpályás

DNF

1. olimpiája. 2020-ban indult a YOG-on.

gyorskorcsolya

Kónya Ádám

72.

2. olimpiája, előzőn 64.

Rövidpályás

férfi

Kónya Ádám

80.

2. olimpiája, Pjongcsangban szabad stílusban lett 85.

gyorskorcsolya

2. olimpiája, ebben a versenyszámban most indult először

Rövidpályás

férfi

Kónya Ádám

55.

olimpián (a rendkívüli hideg időjárás miatt 28.4km-re

gyorskorcsolya

rövidítették a távot).

Rövidpályás

1. olimpiája, COVID-pozitivitása miatt később tudott

gyorskorcsolya

kiutazni.

Rövidpályás

1. olimpiája, a mindössze 17 éves versenyző a téli olimpiák

gyorskorcsolya

első magyar snowboardosa, cseh társával egyetemben

Rövidpályás

nő

nő

Pónya Sára

Kozuback Kammila

97.

28.

az első nők, akik a hódeszka mindhárom szabadstílusú
szakágában indultak az olimpián.

Snowboard

gyorskorcsolya

nő
nő
nő

Kozuback Kamilla
Kozuback Kamilla
Kónya Zsófia

19.
17.
21.

1. olimpiája, eredetileg ebben a számban szerzett kvótát.
1. olimpiája, tartalékként végül ebben a számban is sikerült
rajthoz állnia
3. olimpiája, de ezen a távon most állhatott először rajthoz.

gyorskorcsolya
Rövidpályás
gyorskorcsolya
Rövidpályás
gyorskorcsolya
Rövidpályás
gyorskorcsolya

1000m

nő

Kónya Zsófia

29.

3. olimpiája, de ezen a távon most állhatott először rajthoz.

Rövidpályás
gyorskorcsolya

1500m

nő

Kónya Zsófia

PEN

3. olimpiája, a negyeddöntőben kizárták.

Rövidpályás
gyorskorcsolya

vegyes váltó

nő

Kónya Zsófia

3.

3. olimpiája, új versenyszám.

Versenyszám

Nem

Sportoló neve

1000m

férfi

Liu Shaolin Sándor

YC

1500m

férfi

Liu Shaolin Sándor

6.

3. olimpiája, ezen a távon 2014-ben 20., 2018-ban 5.

vegyes váltó

férfi

Liu Shaolin Sándor

3.

3. olimpiája, új versenyszám.

férfi váltó

férfi

Liu Shaolin Sándor

6.

3. olimpiája, 2018-ban aranyérmes.

1000m

nő
nő

Jászapáti Petra
Jászapáti Petra

7.

500m

8.

férfi

Liu Shaoang

1.

3. olimpiája, elsőként ért célba, de sárga lappal kizárták,
2014-ben 16., 2018-ban 8.

később tudott kiutazni Pekingbe. 2016-ban a YOG-on 9.
lett.
2. olimpiája, 2018-ban kizárták ezen a távon, így eredmény

1000m

férfi

Liu Shaoang

3.

1500m

férfi

Liu Shaoang

4.

2. olimpiája, Pjongcsangban 20.

vegyes váltó

férfi

Liu Shaoang

3.

2. olimpiája, új versenyszám.

férfi váltó

férfi

Liu Shaoang

6.

2. olimpiája, 2018-ban aranyérmes.

500m

férfi

John-Henry Krueger

17.

1000m

férfi

John-Henry Krueger

14.

1500m

férfi

John-Henry Krueger

11.

vegyes váltó

férfi

John-Henry Krueger

3.

férfi váltó

férfi

John-Henry Krueger

6.

férfi váltó

férfi

Nógrádi Bence

6.

férfi

Varnyú Alex

Rövidpályás

nélkül zárt. 2016-ban a YOG-on 3. lett.

1. olimpiája magyar színekben, 2018-ban 25. helyezett volt
USA színeiben.
1. olimpiája magyar színekben, 2018-ban 2. helyezett volt
USA színeiben.
1. olimpiája magyar színekben, 2018-ban 19. helyezett volt
USA színeiben.
1. olimpiája magyar színekben, új versenyszám.
1. olimpiája magyar színekben, 2018-ban 5. helyezett volt
USA színeiben.
1. olimpiája.
Férfi váltó tagja volt, COVID-pozitivitás miatt később tudott
kiutazni, nevezése végig élt, de nem került becserélésre.

2. olimpiája, 2018-ban 13. helyen végzett. 2016-ban
a YOG-on 2. lett.

Megjegyzés

2. olimpiája, Pjongcsangban 19. COVID-pozitivitása miatt

gyorskorcsolya
500m

Helyezés
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Sportág

Pekingi Téli Olimpia 2022, Sportszakmai beszámoló 1. számú mellékelte
Magyar Csapat: sportolók, sportágak, versenyszámok, eredmények

1. olimpiája, 2022-es EB-n 6., 2021-ben VB 14. helyezett.
Műkorcsolya

páros műkorcsolya

nő

Chtchetinina Ioulia

WD

Párja COVID-pozitív lett a verseny előtti napon, a páros
ezért nem indulhatott az olimpián.

2. olimpiálja, 2018-ban 24. lett. 2016-ban a YOG-on 4. lett.

1. olimpiája, 2022-es EB-n 6., 2021-ben VB 14. helyezett.
1500m

nő

Jászapáti Petra

22.

2. olimpiája, az előző olimpián 6. helyezést ért el.

vegyes váltó

nő

Jászapáti Petra

3.

2. olimpiája, új versenyszám.

500m

férfi

Liu Shaolin Sándor

13.

3. olimpiája, ezen a távon 2014-ben 18., 2018-ban 5.

Műkorcsolya

páros műkorcsolya

férfi

Magyar Márk

WD

COVID-tesztje pozitív lett a verseny előtti napon, a páros
ezért nem indulhatott az olimpián.

Rövidpályás
gyorskorcsolya
Rövidpályás
gyorskorcsolya

nő
férfi

Sziliczei-Német
Rebeka
Tiborcz Dániel

Hivatalos tartalék, nem került becserélésre.
Hivatalos tartalék, nem került becserélésre.
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Év

Név

Versenyszám

Év

Versenyszám

Helyezés

Alpesi sí
Helyezés

Alpesi sí

66

Név

2018

Hozmann Szonja Katalin

műlesiklás

DNF

2018

Hozmann Szonja Katalin

óriás-műlesiklás

49

2002

Vastagh Regős Márta

műlesiklás

DNF

2018

Hozmann Szonja Katalin

vegyes csapat

9

2002

Vastagh Regős Márta

óriás-műlesiklás

44

2018

Kékesi Márton

kombináció

35

2002

Vincze Péter

műlesiklás

33

2018

Kékesi Márton

lesiklás

53

2002

Vincze Péter

óriás-műlesiklás

56

2018

Kékesi Márton

műlesiklás

30

2002

Vincze Péter

szuperóriás-műlesiklás

34

2018

Kékesi Márton

óriás-műlesiklás

42

2006

Marosi Attila

műlesiklás

42

2018

Kékesi Márton

szuperóriás-műlesiklás

DNF

2006

Marosi Attila

óriás-műlesiklás

38

2018

Kékesi Márton

vegyes csapat

9

2006

Tuss Réka

műlesiklás

49

2018

Maróty Mariann Mimi

műlesiklás

53

2006

Tuss Réka

óriás-műlesiklás

41

2018

Maróty Mariann Mimi

óriás-műlesiklás

DNF

2010

Bene Márton Zoltán

műlesiklás

DNF

2018

Maróty Mariann Mimi

vegyes csapat

9

2010

Bene Márton Zoltán

óriás-műlesiklás

71

2018

Samsal Dalibor

kombináció

32

2010

Berecz Anna

kombináció

27

2018

Samsal Dalibor

műlesiklás

DNF

2010

Berecz Anna

lesiklás

35

2018

Samsal Dalibor

óriás-műlesiklás

44

2010

Berecz Anna

műlesiklás

45

2018

Samsal Dalibor

vegyes csapat

9

2010

Berecz Anna

óriás-műlesiklás

42

2022

Kékesi Márton

műlesiklás

33

2010

Berecz Anna

szuperóriás-műlesiklás

DNF

2022

Kékesi Márton

óriás-műlesiklás

34

2010

Döme Zsófia

műlesiklás

44

2022

Tóth Zita

műlesiklás

40

2010

Döme Zsófia

óriás-műlesiklás

DNF

2022

Tóth Zita

óriás-műlesiklás

DNF

2010

Döme Zsófia

szuperóriás-műlesiklás

36

2014

Berecz Anna

kombináció

21

2014

Berecz Anna

lesiklás

35

2002

Bekecs Zsuzsanna

15km

65

2014

Berecz Anna

műlesiklás

35

2002

Bekecs Zsuzsanna

7,5km sprint

67

2014

Berecz Anna

óriás-műlesiklás

48

2002

Szöllősi Ivett

15km

58

2014

Berecz Anna

szuperóriás-műlesiklás

28

2002

Szöllősi Ivett

7,5km sprint

71

2014

Farkas Norbert

műlesiklás

DNF

2002

Tagscherer Imre

10km sprint

75

2014

Farkas Norbert

óriás-műlesiklás

50

2002

Tagscherer Imre

20km

70

2014

Miklós Edit

kombináció

16

2006

Gottschall Zsófia

15km

80

2014

Miklós Edit

lesiklás

7

2006

Gottschall Zsófia

7,5km sprint

82

2014

Miklós Edit

óriás-műlesiklás

34

2006

Tagscherer Imre

10km sprint

74

2014

Miklós Edit

szuperóriás-műlesiklás

15

2006

Tagscherer Imre

20km

77
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Pekingi Téli Olimpia 2022
Sportszakmai beszámoló 2. számú melléklete
Magyar sportolók és eredményeik a téli olimpiákon 2002–2022

Biatlon

67

Név

Versenyszám

Helyezés

Név

Biatlon

Versenyszám

Helyezés

Gyorskorcsolya

2010

Tagscherer Imre

10km sprint

80

2014

Nagy Konrád

1500m

26

2010

Tagscherer Imre

20km

82

2018

Nagy Konrád

1000m

21

2014

Gombos Károly

20km

86

2018

Nagy Konrád

1500m

29

2014

Gombos Károly

10km sprint

77

2014

Szőcs Emőke

15km

68

2014

Szőcs Emőke

7,5km sprint

69

Bob

Műkorcsolya
2002

Sebestyén Júlia

egyéni

8

2002

Tóth Zoltán

egyéni

25

2006

Pavuk Viktória

egyéni

23

2002

Frankl Nicholas

négyes bob

23

2006

Sebestyén Júlia

egyéni

18

2002

Gyulai Márton

négyes bob

23

2006

Tóth Zoltán

egyéni

24

2002

Pallai Péter

négyes bob

23

2006

Hoffmann Nóra

jégtánc

17

2002

Pintér Bertalan

négyes bob

23

2006

Elek Attila

jégtánc

17

2002

Zsombor Zsolt

négyes bob

23

2010

Sebestyén Júlia

egyéni

17

2002

Kürti Éva

kettes bob

13

2010

Hoffmann Nóra

jégtánc

13

2002

Strehli Ildikó

kettes bob

13

2010

Zavozin Maxim

jégtánc

13

2006

Gyulai Márton

négyes bob

24

2018

Tóth Ivett

egyéni

23

2006

Kürtösi Zsolt

négyes bob

24

2022

Chtchetinina Ioulia

páros műkorcsolya

WD

2006

Margl Tamás

négyes bob

24

2022

Magyar Márk

páros műkorcsolya

WD

2006

Pintér Bertalan

négyes bob

24

2006

Gyulai Márton

kettes bob

29

2006

Pintér Bertalan

kettes bob

29

Freestyle sí
2018

Elizabeth Swaney

félcső

24

Gyorskorcsolya

68

Év
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Év

Rövidpályás gyorskorcsolya
2002

Knoch Balázs

1000m

20

2002

Knoch Balázs

1500m

24

2002

Knoch Balázs

500m

18

2002

Lajtos Szandra

1000m

19

2002

Lajtos Szandra

500m

28

2002

Nagy Mariann

1000m

25

2002

Baló Zsolt

1000m

31

2002

Nagy Mariann

1500m

23

2002

Baló Zsolt

1500m

30

2002

Nagy Mariann

500m

26

2002

Baló Zsolt

500m

31

2002

Szabó Krisztián

500m

23

2002

Egyed Krisztina

1000m

24

2002

Szántó Kornél

1000m

21

2002

Egyed Krisztina

1500m

23

2002

Szántó Kornél

1500m

23

2002

Egyed Krisztina

500m

27

2002

Farkas Éva

1500m

25

69

Név

Versenyszám

Helyezés

Év

Név

Rövidpályás gyorskorcsolya

Versenyszám

Helyezés

Rövidpályás gyorskorcsolya

2006

Darázs Péter

1000m

12

2014

Knoch Viktor

1500m

34

2006

Darázs Péter

1500m

11

2014

Knoch Viktor

500m

12

2006

Darázs Péter

500m

10

2014

Kónya Zsófia Lilla

1500m

30

2006

Darázs Rózsa

1000m

21

2014

Kónya Zsófia Lilla

3000m váltó

6

2006

Darázs Rózsa

1500m

20

2014

Lajtos Szandra

3000m váltó

6

2006

Darázs Rózsa

500m

22

2014

Liu Shaolin Sándor

1000m

16

2006

Huszár Erika

1000m

11

2014

Liu Shaolin Sándor

1500m

20

2006

Huszár Erika

1500m

4

2014

Liu Shaolin Sándor

500m

18

2006

Huszár Erika

500m

13

2018

Bácskai Sára Luca

1500m

DSQ

2006

Knoch Viktor

1500m

5

2018

Bácskai Sára Luca

3000m váltó

4

2010

Darázs Péter

1500m

19

2018

Burján Csaba

1500m

30

2010

Darázs Péter

500m

22

2018

Burján Csaba

5000m váltó

1

2010

Darázs Rózsa

1500m

DSQ

2018

Heidum Bernadett

3000m váltó

4

2010

Darázs Rózsa

3000m váltó

5

2018

Jászapáti Petra

1000m

24

2010

Heidum Bernadett

1000m

9

2018

Jászapáti Petra

1500m

6

2010

Heidum Bernadett

1500m

23

2018

Jászapáti Petra

3000m váltó

4

2010

Heidum Bernadett

3000m váltó

5

2018

Jászapáti Petra

500m

13

2010

Huszár Erika

1000m

DSQ

2018

Keszler Andrea

1000m

17

2010

Huszár Erika

1500m

6

2018

Keszler Andrea

3000m váltó

4

2010

Huszár Erika

3000m váltó

5

2018

Keszler Andrea

500m

10

2010

Huszár Erika

500m

19

2018

Knoch Viktor

5000m váltó

1

2010

Keszler Andrea

3000m váltó

5

2018

Knoch Viktor

500m

28

2010

Knoch Viktor

1000m

32

2018

Kónya Zsófia Lilla

3000m váltó

4

2010

Knoch Viktor

1500m

30

2018

Liu Shaoang

1000m

DSQ

2010

Knoch Viktor

500m

25

2018

Liu Shaoang

1500m

20

2014

Béres Bence

1000m

26

2018

Liu Shaoang

5000m váltó

1

2014

Béres Bence

1500m

33

2018

Liu Shaoang

500m

19

2014

Darázs Rózsa

3000m váltó

6

2018

Liu Shaolin Sándor

1000m

8

2014

Heidum Bernadett

1000m

DSQ

2018

Liu Shaolin Sándor

1500m

5

2014

Heidum Bernadett

1500m

9

2018

Liu Shaolin Sándor

5000m váltó

1

2014

Heidum Bernadett

3000m váltó

6

2018

Liu Shaolin Sándor

500m

5

2014

Keszler Andrea

3000m váltó

6

2022

Kónya Zsófia

500m

21

2014

Keszler Andrea

500m

28

2022

Kónya Zsófia

1000m

29

2014

Knoch Viktor

1000m

18

2022

Kónya Zsófia

1500m

PEN
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70

Év

71

Név

Versenyszám

Helyezés

Év

Név

Rövidpályás gyorskorcsolya

Versenyszám

Helyezés

Sífutás

2022

Kónya Zsófia

2000m vegyes váltó

3

2010

Tagscherer Zoltán

15km szabadstílus

81

2022

Jászapáti Petra

500m

7

2010

Viczián Vera

10km szabadstílus

74

2022

Jászapáti Petra

1000m

8

2014

Simon Ágnes

10km klasszikus

66

2022

Jászapáti Petra

1500m

22

2014

Simon Ágnes

sprint

65

2022

Jászapáti Petra

2000m vegyes váltó

3

2014

Szabó Milán Gábor

15km klasszikus

78

2022

Liu Shaolin Sándor

500m

13

2014

Szabó Milán Gábor

sprint

73

2022

Liu Shaolin Sándor

1000m

YC

2018

Kónya Ádám

15km szabadstílus

85

2022

Liu Shaolin Sándor

1500m

6

2018

Kónya Ádám

sprint klasszikus

64

2022

Liu Shaolin Sándor

2000m vegyes váltó

3

2018

Szőcs Emőke

10km szabadstílus

77

2022

Liu Shaolin Sándor

5000m váltó

6

2022

Kónya Ádám

sprint

72

2022

Liu Shaoang

500m

1

2022

Kónya Ádám

15km klasszikus

80

2022

Liu Shaoang

1000m

3

2022

Kónya Ádám

50km

55

2022

Liu Shaoang

1500m

4

2022

Pónya Sára

10km klasszikus

97

2022

Liu Shaoang

2000m vegyes váltó

3

2022

Liu Shaoang

5000m váltó

6

2022

Krueger John-Henry

500m

17

2022

Kozuback Kamilla

slope style (SS)

28

2022

Krueger John-Henry

1000m

14

2022

Kozuback Kamilla

félcső (HP)

19

2022

Krueger John-Henry

1500m

11

2022

Kozuback Kamilla

big air (BA)

17

2022

Krueger John-Henry

2000m vegyes váltó

3

2022

Krueger John-Henry

5000m váltó

6

2022

Nógrádi Bence

5000m váltó

6
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Év

Snowboard

Sífutás

72

2002

Gottschall Zsófia

1,5km sprint

54

2002

Gottschall Zsófia

5km klasszikus

70

2002

Holló Mátyás

1,5km sprint

59

2002

Holló Mátyás

10km klasszikus

75

2002

Tagscherer Imre

1,5km sprint

47

2002

Tagscherer Imre

10km klasszikus

74

2002

Tagscherer Zoltán

1,5km sprint

39

2002

Tagscherer Zoltán

30km szabadstílus

66

2006

Gyenesei Leila

10km klasszikus

69

2006

Tagscherer Zoltán

1,5km sprint szabadstílus

44

2006

Tagscherer Zoltán

15km klasszikus

76

73

BEVEZE TÉS

74

