XXIV. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK, PEKING 2022
SPORTÁGAK, SZAKÁGAK KVALIFIKÁCIÓJA

Bevezető
Kevesebb, mint két esztendővel a pekingi téli olimpia előtt a Magyar Olimpiai
Bizottság áttekintette a kvalifikációs folyamatokat és összesítette a kvótaszerzésben
részt vevő magyar sportolók listáját. Két sportágban már elindultak a kvalifikációs
versenyek, de a legtöbb szakágban az idei év második felében kezdődik el a
kvalifikációs időszak.
A Magyar Olimpiai Bizottság figyelembe vette a pekingi játékok versenyprogramját,
az aktuális és hivatalosan publikált olimpiai kvalifikációs szabályokat, az eddigi
kvalifikációs versenyek eredményeit, az aktuális olimpiai- és világranglistákat, a
szövetségi szakmai és felkészülési programokat, és sportági konzultáción elhangzott
információkat.

Az

összesítésben

külön

kiemeltük

az

új

téli

olimpiai

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

kvalifikációs

folyamatokról

és

az

érintett

sportolókról.

A

kvalifikáció

előrehaladtával szeretnénk folyamatos utánkövetést is végezni az alábbi szempontok
és struktúra segítségével. A Pekingi Olimpia megnyitója előtt egy évvel vagy a
következő téli versenyszezon végén szeretnénk majd szólni a

pontosabb

kvótaszerzési esélyekről is.
A világjárvány már módosítja néhány sportágban a kvalifikáció folyamatát, ezekről
az érintett sportágaknál külön szólunk. A nemzetközi szövetségek várhatóan kisebbnagyobb mértékben meg fogják változtatni a pekingi kvalifikációs szabályokat.
Ezeket a változásokat az előrehaladás során át fogjuk vezeti.
Az adatgyűjtést, és a módosított kvalifikációs szabályokra vonatkozó információkat
2020. május 22-i dátummal zártuk le.
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Gyorskorcsolya
Férfi versenyszámok: 500m, 1000m, 1500m, 5000m, 10000m, Csapat, Tömegrajtos
Női versenyszámok: 500m, 1000m, 1500m, 3000m, 5000m, Csapat, Tömegrajtos
Kvalifikáció menete: 2021. július 1-től 2022. január 16-ig tart a kvalifikációs időszak.
ISU világkupa pontok és ISU világkupa időeredmények alapján felállított két
ranglista szerint osztják majd ki a versenyszámonként meghatározott kvótákat (83
női, 83 férfi). A gyorskorcsolya szakágban szűk a merítési lehetőség az olyan
válogatott sportolók közül, akiket a felnőtt nemzetközi mezőnyben is meg lehet
mérettetni. 2019-2020-as versenyszezonban három férfi sportoló versenyzett felnőtt
világkupákon. A világkupa-sorozat jelenlegi állása szerint az előző két olimpián részt
vevő Nagy Konrád 500m-en és 1000m-en a mezőny végén, 1500m-en a mezőny
harmadik harmadában foglal helyet. Mintegy két évvel a pekingi olimpia előtt
ezekből az eredményekből még nem célszerű messzemenő következtetést levonni
főleg úgy, hogy a sportoló a világkupa-sorozat néhány állomásán indult csak el
(1000m-en ötből három, 500m-en nyolcból három versenyen állt rajthoz). A még
utánpótláskorú Bejczi Botond 2019 novemberében debütált a felnőtt nemzetközi
mezőnyben, ahol Dékány Bencével egyetemben a tömegrajtos versenyszámban álltak
rajthoz. Ők ketten vívták ki a 2020 januárjában megrendezett Európa-bajnokságon
való indulási jogot. A jelenlegi ranglistás helyezések és a nemzetközi porondon való
megmérettetések számából adódóan egyrészt az érzékelhető, hogy több mint egy
évre vagyunk még a kvalifikációs időszaktól, másrészt pedig az, hogy a
versenyzőknek „bele kell erősödniük” a nemzetközi mezőnybe, hogy esélyük legyen
az olimpiára való kijutásra. A nőknél jelenleg nincs felnőtt nemzetközi mezőnybe
tartozó sportolónk.
Kvalifikációban részt vevő magyar sportoló(k): Nagy Konrád, Bejczi Botond,
Dékány Bence, Dieterle Fabian.
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Rövidpályás Gyorskorcsolya
Férfi versenyszámok: 500m, 1000m, 1500m, Csapat: 5000m váltó
Női versenyszámok: 500m, 1000m, 1500m, Csapat: 3000m váltó
Mix versenyszám: Vegyes csapat váltó (új versenyszám)
Kvalifikáció menete: 2021-ben szeptember és december között négy kvalifikációs
eseményt (VK) rendeznek. A versenyzőket, csapatokat a négy világkupán elért
három legjobb eredményük alapján rangsorolják minden versenyszámban. Kivételt
képez ez alól a vegyes csapat versenyszám, ahol a kvótaszerzésre egy világkupán
lesz lehetősége a nemzeti válogatottaknak. Nemzetenként és nemenként a
maximálisan megszerezhető kvóták száma 8-8, amelyből 5-5 sportoló a váltó révén,
3-3 pedig az egyéni versenyszámokban megszerzett kvótákkal szerez indulási jogot.
Csapatváltó-versenyszámban a nyolc legmagasabban rangsorolt csapat kap kvótát, a
vegyes csapat váltóban pedig 12 csapat mérheti össze erejét az olimpián. Fontos
megjegyezni, hogy az előző olimpiához képest módosítottak a kvótaszámon a
csapatváltó létszámát illetően. Országonként és nemenként 8 egyéni kvóta
megszerzése esetén képviselheti 5 sportoló a nemzeti váltót, minden más esetben
csak 4 fő alkothatja a csapatot. A magyarok esetében, főleg a nőknél ennek erősen
meg van a veszélye. Ez a helyzet komoly feladat elé állíthatja majd a magyar
csapatot. A 2019-20-as idényben a világkupákon elért eredmények és a jelenlegi
világranglista helyezések alapján joggal mondható, hogy a rendkívül erős
nemzetközi mezőnyben Magyarország két évvel az olimpia után is a világ
élvonalában szerepel. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy férfi és női
versenyzőink minden versenyszámban értékes világranglista helyezéseket tudnak
felmutatni. 1500m-en négy magyar női sportoló áll a ranglista első harminc helyének
valamelyikén, 500m-en hárman vannak 51-ben, 1000m-en pedig négyen 36-ban. A
nőknél Jászapáti Petra két versenyszámban is (500m, 1500m) a legjobb magyarként
áll a világranglista 8. és 18. helyén, 1000m-en pedig 32. A női váltó jelenleg 11. a
ranglistán, de a világkupa-sorozat hat állomásából csak négy versenyen indult el a
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váltó. A férfiaknál Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang egyéni teljesítménye, valamint
a csapatváltó eredményei kiemelkedőek. Shaolin vezeti az 500m-es világranglistát,
1000m-en 13., Shaoang pedig mindkét távon az előkelő 6. helyet foglalja el. A
csapatváltó negyedik hellyel büszkélkedhet a nemzetek rangsorában. 1500m-en
jelenleg a ranglista első harminc helyezettje között három magyar versenyző van,
500m-en pedig szintén hárman vannak a legjobb 24-ben. A vegyes csapat váltó
kilencedik. Az egyes versenyszámok maximum kvótaszámainak ismeretében - ha ez
az eredményességi tendencia megmarad - elérhető cél lehet mind a férfiaknál, mind
pedig a nőknél a maximális kvótaszerzés (5-5 fő csapat, 3-3 egyéni, vegyes csapat
váltó).
Kvalifikációban részt vevő magyar sportolók: Bácskai Sára Luca, Jászapáti Petra,
Deanna Lockett, Sziliczei-Német Rebeka, Kónya Zsófia, Somogyi Barbara, Liu
Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Krueger John-Henry, Krueger Cole, Varnyú Alex,
Burján Csaba, Oláh Bence, Sziklási András, Bontovics Balázs, Talabos Attila.

Műkorcsolya
Férfi versenyszám: Egyéni
Női versenyszám: Egyéni
Mix versenyszámok: Páros műkorcsolya, Jégtánc, Csapatverseny
Kvalifikáció menete: Az első kvalifikációs állomás műkorcsolyában a 2021-es
világbajnokság. Egyéni versenyszámokban 24 fő szerez kvótát az olimpiára,
jégtáncban 19, páros versenyszámban 16 egység kvalifikál a világbajnokságon
keresztül. A további helyeket a 2021 őszén rendezendő olimpiai kvalifikációs tornán
szerezhetik meg a sportolók. A tornán női és férfi egyéni számban 6 versenyző,
jégtáncban 4, párosban további 3 pár szerezhet kvótát a nemzetének. Az olimpiai
szerepléshez továbbá teljesíteni kell a szükséges technikai pontszámot (TES). A
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megmaradt kvótákat 2021. december 21-ig osztják ki. A nemzetközi erőviszonyok, az
eredmények és a sportági szakmai koncepciók alapján reális kvalifikációs esélyt női
egyéni és páros versenyszámban látunk, jégtánc szakágban minimális az esély az
olimpiai kvóta megszerzésére.
Kvalifikációban részt vevő magyar sportolók: Tóth Ivett, Schermann Regina, Láng
Júlia, Krizsanovszki Lili, Medgyesi Fruzsina és Szigeti Bernadett (női egyéni);
Chtchetinina Ioulia – Magyar Márk (páros); Dozzi Leila – Valdez Michael, Monaghan
Emily – Fourati Iliász, Yanovskaya Anna – Lukács Ádám (jégtánc)

Jégkorong
Férfi versenyszám: férfi csapat
Kvalifikáció menete: A férfi jégkorongtornán 12 csapat vesz részt 2022-ben is.
Közvetlenül a 2019-es A csoportos világbajnokság után kialakult világranglista első 8
helyezettje, és a rendező jogán Kína automatikusan kvalifikált a pekingi játékokra. A
maradék 3 kiadó helyet négylépcsős kvalifikációs sorozatban lehet megszerezni.
Magyarország

(jelenleg

21.

a

világranglistán)

a

harmadik

selejtezőkörben

kapcsolódott be a küzdelmekbe. A magyar csapat 2020. február 6-9. között
Nottingham-ben az A csoportos Nagy-Britanniát, valamint Romániát és Észtországot
megelőzve bejutott a kvalifikációs sorozat záró fordulójába. Eredetileg 2020.
augusztus 27. és 30. között Rigában került volna megrendezésre a kvalifikációs torna,
ahol az A csoportos Lettország (világranglista 10. helyezett), Olaszország
(világranglista 16. helyezett), valamint az elit csoportból tavaly kieső Franciaország
(világranglista 13. helyezett) lettek volna az ellenfelek. A világjárvány azonban átírta
a kvalifikációs menetrendet. Az IIHF április végi döntése alapján a tornát egy évvel
eltolták, így 2021. augusztus 26-29. között kell megküzdeni Rigában a kijutásért, ahol
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a csoportbeosztás változatlan lesz. A csoport első helyezettje jut ki Pekingbe. A
kvalifikáció megszerzése az abszolút bravúr kategóriába tartozna.
Kvalifikációban részt vevő magyar sportolók: felnőtt férfi válogatott.

Női versenyszám: női csapat
Kvalifikáció menete: A 2022-es pekingi női jégkorongtornán 10 csapat vehet részt. A
világranglista első 6 helyezettje automatikusan kvalifikál, ez a sorrend a 2020-as
elmaradt A csoportos világbajnokság után vált volna véglegessé. A nemzetközi
szövetségnek most más módszertan alapján kell befagyasztani a világranglistát és
dönteni a kijutó csapatokról és az olimpiai kvalifikációs tornák alapjául szolgáló
világranglista helyezésekről, feltéve, ha szeretnék tartani az eredeti menetrendet.
A házigazda Kína biztos résztvevője a tornának, a maradék 3 helyről pedig egy
négylépcsős olimpiai selejtezőtorna dönt. A magyar válogatott mindenképpen az
utolsó körben kapcsolódik be a kvalifikációs sorozatba. Ebben a fázisban 12 csapat
küzd három négycsapatos csoportban, és a csoportgyőztesek viszik el a maradék 3
kijutó helyet. Az előzetes tervektől eltérően mégsem 2021 februárjában rendezik meg
a női kvalifikációs tornákat. A megmérettetés az IIHF Council májusi döntése alapján
szintén 2021. augusztusában lesz várhatóan Csehországban, ahol a világranglista 815. helyezettjei és az első három kvalifikációs körből állva maradt három csapat vesz
részt. A magyar lányoknak a házigazdák mellett Norvégiával és egy előző
selejtezőkörből továbbjutó csapattal kell megküzdenie az olimpiai részvételért. A
magyar csapat jelenleg a 12. a világranglistán, az olimpiára való kijutás történelmi
csodával lenne egyenértékű.
Kvalifikációban részt vevő magyar sportolók: felnőtt női válogatott.
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Curling
Versenyszámok: Férfi és Női csapat, és Vegyes-páros
Kvalifikáció menete: Curling sportágban az olimpiai kvalifikációs ranglista alapján
osztják ki a nemzeteknek a kvótákat. Reális esélyt az olimpiai kvótaszerzésre vegyespáros versenyszámban látunk az elmúlt évek világbajnoki eredményei alapján.
Eredetileg a ranglista pontokat a 2020-as és 2021-es világbajnokságon lehetett volna
szerezni. A kvalifikáció szempontjából már az idei világbajnokságon elindult volna a
pontgyűjtés, azonban a világjárvány miatt törölték az eseményt és később sem kerül
lebonyolításra. A WCF áprilisi döntése értelmében a világranglisták nem változnak
egy évig, de a kvalifikációs folyamat átalakul és a speciális helyzetre való tekintettel a
2021-es VB több csapattal kerül majd megrendezésre. Az új kvalifikációs szabályzat
kidolgozása folyamatban van.
Kvalifikációban részt vevő magyar sportolók: Palancsa Dorottya - Kiss Zsolt /
vegyes páros; Szekeres Ildikó – Nagy György / vegyes páros

Sífutás
Férfi versenyszámok: 15 km klasszikus stílusú, 15 km + 15 km síatlon, Szabadstílusú
sprint, Klasszikus csapatsprint, 4x10 km váltó, 50 km tömegrajtos, szabad stílusú
Női versenyszámok: 10 km klasszikus stílusú, 7,5 km + 7,5 km síatlon, Szabadstílusú
sprint, Klasszikus csapatsprint, 4x5 km váltó, 30 km tömegrajtos, szabad stílusú
Kvalifikáció menete: A kvalifikációs szabály szerint 2020 novemberétől indul a
nemzeti ranglista pontszerzési időszaka, 2021 januárjától pedig az egyéni FIS
ranglista pontgyűjtés. A kvalifikációs időszak 2022. január 16-án, a név szerinti
nevezés 2022. január 24-én zárul. A magyar kvótaszerzéshez két kvalifikációs szabály
részt szükséges figyelembe vennünk.

Egy kvóta megszerzéséhez 21-30. helyen

szükséges szerepelni a nemzetek közötti ranglistán. A fennmaradó kvótákat pedig
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szétosztják a ranglista alapján, de ehhez a sportolóknak szükséges megfelelni a
versenyszámonként

megszabott

FIS

pont

követelményeknek.

Kónya

Ádám

rutinosabb versenyző, Pónya Sára junior korosztályból lépett át a felnőttek közé és
biatlonban is versenyez.
Kvalifikációban részt vevő magyar sportoló(k): Kónya Ádám, Pónya Sára

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 16ig tart a FIS pontszerzési időszaka, a név szerinti nevezés 2022. január 24-én zárul.
Csak azok a síugrók vehetnek részt az eseményen, akik a pályafutásuk során
legalább egy pontot szereztek világkupán, nyári világkupán vagy a kvalifikációs
időszak során a kontinentális kupa versenyen. A síugró versenyekre 65 férfi és 40 női
versenyző kvalifikálhat összesen. Az egyéni versenyeken 4 sportoló indulhat
egyazon országból.
A kvalifikációs időszak végén az olimpiai kvalifikációs ranglista első 40 helyezettje
jut ki a nőknél, figyelembe véve a maximum nemzeti kvótaszámokat és a
házigazdának járó egy kvalifikációs helyet. Ugyanez az elv igaz a férfiakra is, azzal a
különbséggel, hogy az első 60 hely automatikus kijutást ér, viszont a maradék 5 hely
esetében prioritást élveznek azok a nemzetek, akiknél pont egy síugró hiányzik
ahhoz, hogy csapatban is indulhasson az adott ország. Az olimpiai kvalifikációs
ranglistát a nyári világkupák és a világkupa ranglisták ötvözetéből számítják ki.
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A magyar versenyzők közül Vörös Virágnak reális esélye van a kijutásra. A
2019/2020-as szezonban többször végzett az első 30-ban, valamint pontszerző helyen
a világkupa versenyeken. Fejlődése töretlen ívet ír le. Nehezíti a helyzetét, hogy 2020.
márciusában súlyos térdsérülést szenvedett, a rehabilitációja hosszú ideig fog tartani.
A műtét jól sikerült, a 2020/2021-es téli szezont versenyzéssel tudja kezdeni.
Kvalifikációban részt vevő sportolók: Vörös Virág

Alpesi sí
Férfi versenyszámok: Műlesiklás, Szuperóriás-műlesiklás, Óriás műlesiklás, Szlalom,
Alpesi összetett
Női versenyszámok: Műlesiklás, Szuperóriás-műlesiklás, Óriás műlesiklás
Szlalom, Alpesi összetett
Mix versenyszám: Csapatverseny
Kvalifikáció menete: A kvalifikációs szabály szerint 2020 júliusától indul a FIS
pontszerzési időszaka. A kvalifikációs időszak 2022. január 16-án, a név szerinti
nevezés 2022. január 24-én zárul. Az úgy nevezett alap, nemzeti kvóta, vagyis egyegy férfi vagy női kvóta megszerzéséhez a sportolóknak szükséges megfelelni a
versenyszámonként megszabott FIS pont követelményeknek. Az előző olimpiák
gyakorlatához hasonlóan a gyors számokban szigorúbbak az előírt pontok, a
technikai számokban kedvezőbb szintet állapítottak meg, bár ezekben a számokban a
mezőny is sokkal sűrűbb. A Világkupa sorozat versenyszámai szerinti legjobb 30
sízői között is osztanak kvótákat, de ebben magyar versenyző egyelőre nem érintett.
Csapatversenyben 22 nemzeti csapat vehet részt. A világkupa sorozat legjobb 16
csapata automatikusan indulási jogot kap, a további helyeket a világranglista alapján
osztják szét. A csapatot alkotó versenyzőknek rendelkezniük kell a fentiekben már
említett FIS pontokkal. A magyar csapat sízői alapvetően junior korúak vagy
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épphogy átlépetek a felnőtt korosztályba. Kékesi Márton rangidősnek számít a maga
25 évével.
Kvalifikációban részt vevő magyar sportolók: Tóth Zita, Hozmann Szonja, Úry
Bálint, Trunk Tamás, Kékesi Márton, Nagy Bence. Hozmann és Kékesi a térdsérülés
rehabilitáció után újra edzésbe álltak, 2020 nyarán térhetnek vissza.

Freestyle sí
Férfi versenyszámok: Mogul, Síakrobatika, Félcső, Sí cross Slopestyle, Big air (új
versenyszám)
Női versenyszámok: Mogul, Síakrobatika, Félcső, Sí cross, Slopestyle, Big air (új
versenyszám)
Mix versenyszám: Vegyescsapat-ugrás (új versenyszám)
Kvalifikáció menete: A kvalifikációs szabály szerint 2020 júliusától indul a FIS
pontszerzési időszaka. A kvalifikációs időszak 2022. január 16-án, a név szerinti
nevezés 2022. január 24-én zárul. Magyar érintettség a sí cross szakágban lehet, ahol
32 sportoló kaphat kvótát, melyből egy automatikusan a rendező országot illet meg.
A 2022. január 17-i világranglista alapján 80 FIS ponttal kell rendelkezni, emellett
alapkövetelményként el kell indulni legalább egy világkupán a kvalifikációs
időszakon belül, vagy a 2021-es VB-n, és ezen sportolói körből kerülhet ki az
olimpián indulók köre. Pap Koppány Európa Kupa sorozatokban már rajthoz állt,
szereplése biztató a jövőre nézve.
Kvalifikációban részt vevő magyar sportoló(k): Pap Koppány
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Snowboard
Férfi versenyszámok: Parallel óriás szlalom parallel óriásműlesiklás,
Snowboardcross, Félcső, Slopestyle, Big Air
Női versenyszámok: Parallel óriás szlalomparallel óriásműlesiklás, Snowboardcross,
Félcső, Slopestyle, Big Air
Mix versenyszám: Cross vegyescsapat (új versenyszám)

Kvalifikáció menete: A kvalifikációs szabály szerint 2020 júliusától indul a FIS
pontszerzési időszaka. A kvalifikációs időszak 2022. január 16-án, a név szerinti
nevezés pedig 2022. január 24-én zárul. Magyar érintettség a férfi Slopstyle-ban és
Big Air versenyszámokban van, ahol 30 sportoló kaphat kvótát. A Big Air és
Slopestyle versenyszámokban egy közös lista van, a kettőben együtt 30 fő kaphat
kvótát, melyből egy automatikusan a rendező országot illeti meg. A magyar
versenyzőnek reálisan Slopestyle versenyszámban lehet kvótaszerzési esélye. A 2022.
január 17-i FIS világranglista alapján 50 FIS ponttal kell rendelkezni, és a
kvalifikációs

időszakon

belül

legalább

egy

világkupán

vagy

a

2021-es

Világbajnokságon az első 30-ban kell végeznie. A Világbajnokságon elért Big Air és
Slopestlye eredmények mellett Big Air-ben a legjobb 4 világkupa eredmény,
Slopestyle-ban a legjobb 6 világkupa eredményének összesítése számít. Ez alapján
kalkulálják az ’Olimpiai Kvóta Allokációs Listát’, amely alapján a 30 kvóta
szétosztásra kerül.
Kvalifikációban részt vevő magyar sportoló(k): Fritz Botond
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Biatlon
Férfi versenyszámok: 10 km sprint, 20 km egyéni, 12,5 km üldözőverseny, 15 km
tömegrajtos, 4x7,5 km váltó
Női versenyszámok: 7,5 km sprint, 15 km egyéni, 10 km üldözőverseny, 12,5 km
tömegrajtos, 4x6 km váltó
Mix versenyszám: Vegyes váltó /Nők – 2x6 km Férfiak – 2x7,5 km/
Kvalifikáció menete: A kvalifikációs szabályban felsorolt eseményeken lehet kvótát
szerezni 2020 novemberétől induló időszakban egészen 2022. január 16-ig bezárólag,
illetve szintén ezen időszak és versenyek alatt lehet értékes IBU ranglista vagy
kvalifikációs pontokat gyűjteni. A kvótákat nemzeti ranglistán szereplő 1-20. ország
között osztják szét, de a fennmaradó helyeket a 2022. január 17-i IBU világranglista
alapján osztják szét a többi nemzet között. Utóbbi esetben legfeljebb két kvóta
szerezhető meg nemzetenként. Magyarország esetében a kvóta megszerzéséhez nagy
valószínűséggel a nem ranglistás út lesz járható.
Kvalifikációban részt vevő magyar sportoló(k): Panyik Dávid, Gyallai Soma, Pónya
Sára.

Északi összetett
Férfi versenyszámok: Egyéni normálsánc + 10 km, Egyéni nagysánc + 10 km, Csapat
nagysánc 4x5 km
Nincs magyar versenyző egyelőre, aki nemzetközi szinten versenyezne vagy a
közvetlen világelitbe tartozna.
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Bob
Férfi versenyszámok: Kettesbob, Négyesbob. Női versenyszámok: Monobob (új
versenyszám), Kettesbob
Nincs magyar versenyző egyelőre, aki nemzetközi szinten versenyezne vagy a
közvetlen világelitbe tartozna.

Szkeleton
Versenyszámok: Férfi egyéni és Női egyéni
Nincs magyar versenyző egyelőre, aki nemzetközi szinten versenyezne vagy a
közvetlen világelitbe tartozna.

Szánkó
Férfi versenyszám: Egyéni; Női versenyszám: Egyéni. Mix versenyszámok: Páros,
és Csapat váltó
Nincs magyar versenyző egyelőre, aki nemzetközi szinten versenyezne vagy a
közvetlen világelitbe tartozna.

Budapest, 2020. május 22.
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