
 
Az olimpiai kvalifikációs rendszer 

A téli olimpián a nőknél és a férfiaknál is 60-60 versenyző indulhat, a kvalifikáció során azonban nem személyes kvótákat szereznek, a 
jól teljesítő sportoló a nemzetének teremt indulási jogot, s az egyéni számok mellett váltóversenyeket is rendeznek. Egy-egy ország, az 
egyéni versenyszámokban 3-3 helyet szerezhet, amelyre maximum 3 főt nevezhet nemenként.  

Amennyiben sikerül az ország váltóinak is kivívni az indulási jogot, úgy az adott nemzeti szövetség nemenként öt versenyzővel 
képviseltetheti magát az ötkarikás játékokon, függetlenül az egyéniben elért eredményektől. A váltó tagjaiból kerülnek ki az egyéni 
indulók. A váltó egy futamában csapatonként négyen versenyeznek, az ötödik tartalék. 

Minden versenyzőnél a négy világkupa fordulóból a három legjobb eredményt veszik figyelembe, a sportolók az elért helyezéseiknek 
megfelelően pontszámot kapnak, amely alapján minden távon kialakul az olimpiai kvalifikációs ranglista. 500 és 1000 méteren a 
férfiaknál és a nőknél egyaránt 32 induló, míg 1500-on mindkét nem esetében 36 fő jut ki az olimpiára. Váltóban mindössze nyolc 
ország csapata mérheti majd össze az erejét Phjongcshangban, így a csapatok között különösen kiélezett lesz a verseny a kvalifikáció 
során. Amennyiben az olimpiát rendező ország váltója nem szerepelne a legjobb 8 között a végső ranglistán, a 8. helyen a rendező 
nemzet csapata versenyezhet. 

Az ISU 2017. december 10-ig tájékoztatja a nemzeti olimpiai bizottságokat és a nemzeti korcsolyázó szövetségeket a megszerzett 
kvótahelyekről, az olimpián indítható versenyzők számáról. Ezután a nemzeti szövetségek saját válogatási elvei alapján dönthetik el, 
kik utazhatnak ki az ötkarikás játékokra. 

 

A pontozás az alábbiak szerint alakul: 
 

 

A négy kvalifikációs világkupa dátuma: 
 
2017. szeptember 28- október 1, Budapest 
2017. október 5-8, Dordrecht 
2017. november 9-12, Shanghai 
2017. november 16-19, Szöul 
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1 10 000 16 352 31 14 
2 8 000 17 281 32 13 
3 6 400 18 225 33 12 
4 5 120 19 180 34 11 
5 4 096 20 144 35 10 
6 3 277 21 115 36 9 
7 2 621 22 92 37 8 
8 2 097 23 74 38 7 
9 1 678 24 59 39 6 

10 1 342 25 47 40 5 
11 1 074 26 38 41 4 
12 859 27 30 42 3 
13 687 28 24 43 2 
14 550 29 19 44 1 
15 440 30 15 45 1 


