Kvótahelyzet 100 nappal a phjongcshangi olimpia rajtja előtt
15 sportág 102 versenyszámában avatnak bajnokot a 2018-as téli olimpián.
Sportolóink 1 sífutó, 3 alpesi sí, 1 műkorcsolya kvótát már megszereztek Magyarországnak.
Jégkorong, curling és műkorcsolya sportágakban már lezárult az olimpiai kvalifikációk sora. A további
sportágakban 2016-ban, illetve 2017 második felében kezdődött meg a kvalifikációs versenyek sora.
Az alpesi sí és sífutás, a síugrás, az északi összetett, a szabadsíelés és a snowboard sportágak olimpiai
indulási jogai, azaz a kvóták hiteles forrása a nemzetközi szövetség, a FIS honlapján nyomon követhető.
( https://data.fis-ski.com/special/olympic-winter-games-2018-quotas-information.html )
Ennek alapján sportolóink közül sífutásban 1 férfi, alpesi sízésben 2 női és 1 férfi kvótával rendelkezünk.
Alpesi sízésben 5 férfi és 2 női sportolónk áll olimpiai indulási jogot érő ranglista helyen.

Sífutásban Kónya Ádám, aki 2017.11.01-től NOB ösztöndíjas szerzett jogot az olimpiai indulásra.

A sísportokban és biatlonban a kvalifikációs idő 2018. január 21-én zárul.
A biatlon, sífutás és a szabadsíelés is reálisan reménykedhet 1-1 kvóta újraelosztásban.

Akik még harcolnak a kvótaszerzésért:
Vörös Virág (síugrás), Swaney Elizabeth Marian (szabadsíelés, félcső), Gyarmati Anna (Snowboard,
Slopestyle), Szőcs Emőke vagy, helyett Pap Ildikó részesülhet indulási jogban biatlonban, és/vagy sífutásban.
Bob, szánkó és szkeleton sportágakban nincs magyar részvétel.
Műkorcsolyában egy női egyéni indulási jog biztos. Talán nem tűnik soknak, de Szocsihoz képest már ez
is előre lépés, mivel 3 ½ évvel ezelőtt Szocsiban egyetlenegy magyar induló sem volt műkorcsolyában. A
kvótát Tóth Ivett szerezte meg a Helsinki világbajnokságon a nemzetnek. Az olimpiai indulásért ő és
Medgyesi Fruzsina száll harcba.
Gyorskorcsolyában az elmúlt évben 1500m-en Nagy Konrád ideje a világ második legjobb teljesítménye
volt a világranglistán. A nemzetközi szövetség már nyilvánosságra hozta az egyes távok kvalifikációs
idejét. A Calgaryban készülő magyar gyorskorcsolyázó novemberben kezdi meg a világkupa versenyeken
való részvételt, s reményeink szerint 1000m, 1500m és a 16 körös tömegrajtos versenyszámban is sikerül
megszereznie az indulás jogát.
Az egyes versenyszámok kvalifikációs ideje:

A versenyszámokban indulható és egy nemzetből indítható sportolók létszáma:

Nagypályás gyorskorcsolyában a nemzetközi szövetség (ISU) várhatóan 2017. december 27. napján hozza
nyilvánosságra a világranglista állásán alapuló olimpiai kvótákat és ez alapján értesíti a tagországokat az
őket megillető indulási jogról. Ezért hitelesen valós indulási jogról csak dec. 27., azaz Karácsony után
beszélhetünk.

Rövidpályás gyorskorcsolyában eddig két világkupa versenyt rendeztek (Budapest, Dordrecht).
A magyar női 3000m váltó a 9., míg a férfi 5000m váltó az indulási jogot jelentő 7-8. helyen áll
holtversenyben az oroszokkal. Az első nyolc csapat indulhat az olimpián.
férfi 5000m váltó állása 2 verseny után

női 3000m váltó állása 2 verseny után

Az egyéni távokon maximum 3 korcsolyázó indulhat versenyszámonként.
Az olimpián 500m, 1000m-en 32, 1500m-en 36 versenyző szerepelhet.

Két verseny után
a férfiaknál
500m-en hárman állnak kvótahelyen

1000m-en ketten állnak kvótahelyen

1500m-en hárman állnak kvóta helyen

a nőknél
500m-en ketten állnak kvótahelyen

1000m-en ketten állnak kvótahelyen

1500m-en egy magyar áll kvótahelyen

Még két olimpiai kvalifikációs világkupa van hátra Sanghajban (nov. 9-12.) és Szöulban (nov.16-19.).
Ezután a négy versenyből a legjobb három eredményt számítva készül el a végeleges kvótalista.
A magyar olimpiai keret:
Férfiak: Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor, Burján Csaba, Oláh Bence, Varnyu Alex, Krüger
Cole William Isaac
Nők: Jászapáti Petra, Keszler Andrea, Heidum Bernadett, Kónya Zsófia, Bácskai Sára Luca, Sziliczei-Német
Rebeka

Az ISU várhatóan 2017. december 10.-én hozza nyilvánosságra a világranglista állásán alapuló olimpiai
kvótákat és ez alapján értesíti a tagországokat az őket megillető indulási jogról. Ezért hitelesen valós
indulási jogról dec. 10. után beszélhetünk.

Összefoglalva 100 nappal a 2018. évi Téli Olimpiai Játékok előtt 5, azaz öt magyar sportoló indulása
biztosra vehető, míg a rövid- és nagypályás gyorskorcsolyában 8-11 sportoló indulása joggal
elővételezhető.
A fentiek alapján a Magyar Olimpiai Csapat létszáma:

Alpesi sízés
Sífutás
Biatlon
Szabad síelés
Műkorcsolya
Rövidpályás gyorskorcsolya
Gyorskorcsolya
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A phjongcshangi olimpiát 2018. február 9 – 25 között rendezik
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