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TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS  

A 2018. évi XXIII. Téli Olimpiai Játékokat a dél-koreai Phjongcshang rendezi 2018. február 9. és 25. között. 

A dél-koreai város már korábban is pályázott a játékokra, de a 2010-es és 2014-es olimpia megítélésénél 

is néhány szavazattal lemaradt a győzelemtől. 2011. július 6-án a dél-afrikai Durbanban viszont már az 

első körben megnyerte a szavazást (63 vokssal) München (25) és Annecy (7) előtt. Dél-Korea ezzel 

második olimpiáját, ebből is az első télit rendezheti meg februárban. Ázsiában korábban Japán adott 

otthont kétszer a téli ötkarikás játékoknak: Szapporo (1972) és Nagano (1998). 

A játékokon 18 nap alatt 15 sportág 102 versenyszámában avatnak bajnokot. 

2011. augusztus 15-én jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a Phjongcshang 2018 Koordinációs 

Bizottság létrehozását. A helyi szervezőbizottságot október 19-én hívták életre. A szervezőbizottság első 

feladata a játékokra vonatkozó fő terv elkészítése, valamint a helyszínek kijelölése volt. A NOB első 

szemléjét 2012 márciusában tartotta. 2013 februárjában a NOB akkori elnöke, Jacques Rogge először 

tekintette meg az építkezéseket. Azóta a szervezők megépítették a fővárost az olimpia városával 

összekötő gyorsvasútvonalat. Sikeres tesztversenyeket rendeztek az összes helyszínen. A játékok 

emblémáját 2013. május 3-án mutatták be.                                

A magyar sportolók 2 ezüst- és 4 bronzérmet szereztek az eddigi téli olimpiákon. Magyarország már 

1924-ben, az első téli olimpián is részt vett. Ekkor három sportolónk indult az északi sí számokban. Azóta 

is minden olimpián ott voltak sportolóink. Az első érmet, egy bronzot 1932-ben páros 

műkorcsolyázásban Rotter Emília és Szollás László nyerte. Ezt a teljesítményt 1936-ban megismételték. A 

világháború után, 1948-ban a Kékessy Andrea, Király Ede páros nyert ezüstérmet műkorcsolyázásban. Az 

1952-es és ’56-os játékokon a Nagy-testvérek, Mariann és László gondoskodott, hogy ismét állhasson 

magyar páros dobogóra, mindkétszer bronzérmesek lettek. Az eddigi utolsó olimpiai érmes a jégtáncos 

Regőczy Krisztina és Sallay András, akik ezüstérmesek lettek 1980-ban. Az utóbbi olimpiákon a 

rövidpályás gyorskorcsolyázók több értékes 4-6. helyezést értek el. Remélik, ez a sorozat 2018-ban 

érmekben is megmutatkozik. 

OLIMPIÁK SZÁMOKBAN 

 

Magyarország nem mondható téli sportnagyhatalomnak. Eddig 2 ezüst- és 4 bronzérmet szerzetek 

sportolóink. Minden érmet a korcsolyasport adott, most is tőlük várjuk a jó szereplést. Ha megnézünk 

néhány téli olimpiai sporthatalmat a számok tükrében, akkor megállapíthatjuk, míg Magyarország a nyári 

játékokon emelkedett ki éremtermésben, addig ezen országok a téli olimpiákon gyűjtögették érmeiket 

nagyobb mennyiségben. 

 



Egyes nemzetek éremgyűjteménye a nyári és téli olimpiákon 

 
 

 

 

 

 

 



SPORTÁGAK 
 
A phjongcshangi téli olimpián a 18 versenynap alatt 15 sportág 102 versenyszámában avatnak bajnokot. 
2015 júniusában a téli játékok programjába bekerült a curling vegyespáros, a hódeszka Big Air (ugrás), az 
alpesi sí csapat, valamint a gyorskorcsolya tömegrajtos versenyszám. Ugyanekkor lekerült a műsorról a 
hódeszka parallel műlesiklás versenye. 

 
 
Alpesi sízés (11 versenyszám = 5 férfi + 5 női + 1 vegyes): férfi és női műlesiklás, óriás-műlesiklás, 
szuper-G, lesiklás, alpesi összetett és csapatverseny  
Szabadstílusú sízés (10=5+5+0): férfi és női Aerials, Moguls, Ski Cross, Ski Halfpipe, Ski Slopenstyle  
Snowboard (10=5+5+0): férfi és női Parallel Giant Slalom, Halfpipe, Snowboard Cross, Slopestyle, Big Air 
Biatlon (11=5+5+1): férfi: 20km, 15km tömegrajtos, 12.5km üldözéses, 10km sprint, 4x7.5km váltó 
női: 15km, 12.5km tömegrajtos, 10km üldözéses, 7.5km sprint, 4x 6km váltó, 
vegyes: 2x6km női + 2x7.5km férfi vegyesváltó 
Északi összetett (3=3+0+0): normálsánc/10km, nagysánc/10km, normálsánc/4x4,5km 
Sífutás (12=6+6+0): férfi 15km szabadstílus, 15km + 15km skiathlon, sprint klasszikus, sprint csapatváltó 
szabad, 50km tömegrajtos klasszikus, 4x 10km váltó 
női: 10km szabad, 7.5km + 7.5km skiathlon, sprint klasszikus, sprint csapatváltó szabad, 30km 
tömegrajtos, 4x 5km váltó 
Síugrás (4=3+1+0) férfi normál és nagysánc, csapat és női normálsánc 
Bob (3=2+1+0) férfi kettes, négyes, női kettes 
Szkeleton (2=1+1+0) férfi és női egyes 
Szánkó (4=2+1+1) férfi és női egyes, férfi kettes és csapat 
Curling (3=1+1+1) : férfi és női csapat, vegyespáros  
Gyorskorcsolya (14=7+7+0) férfi és női 500m, 1000m, 1500m, 5000m, tömegrajtos és üldözéses 
csapatverseny, férfi 10000m, női 3000m 
Műkorcsolya és jégtánc (5=1+1+3) férfi és női egyéni, páros, jégtánc és csapat 
Rövidpályás gyorskorcsolya (8=4+4+0): férfi és női 500m, 1000m, 1500m, 3000/5000m váltó 
Jégkorong (2=1+1+0) férfi és női csapat 
 
KVALIFIKÁCIÓ 
 
Magyarország első kvótáját a műkorcsolyázó Tóth Ivett szerezte 2017. március 31-én, a helsinki 
világbajnokságon. A kvóta a nemzetnek szól, Ivettel Medgyesi Fruzsina mérkőzött az olimpiai 
részvételért. A moszkvai Eb-n nyújtott teljesítménye alapján a hazai szövetség Tóth Ivett indulását hagyta 
jóvá. Nagy Konrád 1000 és 1500m-en ért el olyan időeredményt, hogy ezeken a távokon indulhat a 36 fős 
olimpiai mezőnyben. 
A sí számokban január 21-én zárult a kvalifikáció, január 22-én 14.00 órakor hozza nyilvánosságra a FIS az 
olimpiára nevezhető sportolók névsorát. Női alpesi sízésben a megsérült és így az olimpiától távol 
maradni kényszerülő Miklós Edit kvótája elveszett, női alpesi sízésben Hozmann Szonja képviselheti 
hazánkat, aki áprilisban tölti be 17. életévét. Három férfiversenyzőnk áll nevezhető ranglistás helyen, 
Kékesi Márton, Samsal Dalibor és Nagy Bence közül kerülhet ki az egyetlen magyar férfiinduló. Az IBU 
pénteki, nem hivatalos tájékoztatása szerint nem lesz magyar biatlonos induló, így Szőcs Emőke nem fog 
biatlonban rajthoz állni, sífutásban fog versenyezni. A férfiaknál Kónya Ádám már biztos olimpiai induló, 
még 2016-ban szerzett jogot az indulásra. 



Rövidpályás gyorskorcsolyában négy világkupa-verseny alapján dőlt el, hogy mindkét magyar váltó ott 
lehet az olimpián. A férfiak ötösfogata Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor, Burján Attila és 
Oláh Bence. A nők csapata: Keszler Andrea, Heidum Bernadett, Kónya Zsófia, Jászapáti Petra, Bácskai 
Sára Luca, ők utaznak az olimpiára. Hogy az egyes távokon ki indul az egyéniben, az majd a helyszínen 
derül ki, hiszen a válogatott már január 27-én elutazik Koreába és ott fejezi be a felkészülést az olimpiára. 
A férfiak esetében 500 és 1500m-en 3-3, 1000m-en 2 kvótával, a hölgyeknél minden távon 2-2 kvótával 
rendelkezünk. 
 
HELYSZÍNEK 
 
Két nagy körzetben: Pyeongchang Mountain Cluster-ben és Gangneung Coastal Cluster-ben rendezik a 
versenyeket. Utóbbiban lesznek a jeges események. A jégkorongtorna helyszíne a 10000 nézőt befogadó 
Gangneung Hockey Centre és a 6000 ezres Kwandong Hockey Centre. A Gangneung Curling Centre-ben 
lesznek a curling-versenyek, ide 3500 néző fér be. A gyorskorcsolya-versenyek a 8000 ezres Gangneung 
Oval, míg a műkorcsolya és jégtánc, továbbá a rövidpályás gyorskorcsolya-események helyszíne a 
Gangneung Ice Arena lesz. Itt 12 ezer néző fér el. A Pyeongchang Mountain Cluster a hegyi versenyek 
körzete. 
 
Alpensia Ski Jumping Centre: síugrás, északi összetett, snowboard (big air) 8500 férőhely (6300 ülő, 2200 
álló) 
Alpensia Biathlon Centre: biathlon 7500 férőhely (4500 ülő, 3000 álló) 
Alpensia Cross-Country Centre: északi sízés, sífutás, északi összetett 7500 férőhely (4500 ülő, 3000 álló) 
Olympic Sliding Centre: bob, szkeleton, szánkó 7000 férőhely (1000 ülő, 6000 álló) 
Yongpyong Alpine Centre: alpesi sízés (műlesiklás, óriás-műlesiklás) 6000 férőhely (2500 ülő, 3500 álló) 
Jeongseon Alpine Centre: alpesi sízés (lesiklás, szuper óriás-műlesiklás, kombináció) 6500 férőhely (3600 
ülő, 2900 álló) 
Itt épült fel az ideiglenes, 35 ezres Pyeongchang Olympic Stadium, ahol a nyitó- és záróünnepséget 
rendezik. A stadion 740 méterre a tengerszint felett 80.000 négyzetméteren terül el. A stadion mellett 
egy olimpiai kiállítási csarnok, valamint a hagyományos élelmiszerpiacok, egyéb látnivalók találhatók, 
köztük a medálpláza, ahol az éremátadást tartják. Mindkét körzetben lesz egy-egy olimpiai falu. 
Olimpiai falu/Gangneung Olympic Village: szobák száma 1405, ágyak száma 2340 (ebből 1 ágyas 470). 
Olimpiai falu/PyeongChang Olympic Village: szobák száma 1818, ágyak száma 3520 (ebből 1 ágyas 116). 
 
OLIMPIAI LÁNG 
 
Hagyományos ünnepség keretében 2017. október 24-én lobbant fel a téli olimpia lángja az ókori játékok 
helyszínén, Olümpiában. Görögföldön 2129 km-tett meg az olimpia jelképe, amely többek közt az 
Akropolisz lábánál is megpihent, majd október 31-én vették át a koreaiak a márványból készült 
Panathinaikó Stadionban, az 1896-os első modernkori játékok helyszínén.   
Koreában száz nap alatt 2018 km-t tesznek meg a lánggal, több mint 7500-an futnak vele 9 tartományon 
és 8 megyei jogú városon át. Február 9-én, a megnyitóünnepségen ér célba a játékok helyszínén, majd 
fellobban az olimpiai stadion kandeláberében. 
 
 
 
 
 



AZ OLIMPIA KABALAFIGURÁI 
 
 

 
Egy fehér tigris és egy ázsiai fekete medve a 2018-as phjongcshangi téli olimpia és paralimpia 
kabalafigurája. Az állatok a Szuhorang és a Bandabi nevet viselik. A Szuhorang a koreai védelem és tigris 
szavak összetételéből jött létre. A fehér tigrist a Koreai Köztársaságban szent állatként tisztelik, már az 
1988-as szöuli nyári játékoknak is tigris volt a kabalafigurája. Bandabi a paralimpia kabalája lesz, a 
szervezők szerint a név a bátorságot és az akaraterőt szimbolizálja. 
 
DOPPINGELLENES KÜZDELEM 
 
A Magyar Olimpiai Bizottság a zéró tolerancia elvét követi. Ezért sportolóink indulásának feltétele két 
vizsgálat, mindkétszer negatív mintával. A második vizsgálatnak közvetlen az utazás előtti mintának kell 
lennie, továbbá minden sportolón drogtesztet is végeztek. A NOB döntése értelmében központilag 
szervezett doppingvétség miatt (Szocsi, 2014) az orosz sportolók nemzeti színekben nem, csak kiemelten 
szigorú vizsgálatok után és „csak” az olimpiai zászló alatt indulhatnak a téli játékokon. A sportolók 
„Olimpiai Sportoló Oroszországból" (OAR) megjelöléssel szerepelhetnek. Ez a jelzés található majd az 
öltözékükön, aranyérem esetén pedig az Olimpiai Himnuszt játsszák el nekik. Az eltiltások hátterében a 
Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által megbízott kanadai jogászprofesszor, Richard 
McLaren vezette független vizsgálóbizottság jelentése áll, mely az oroszok államilag támogatott, 
rendszerszintű doppingolását tárta fel. A jelentés szerint az orosz doppingellenőrző szervek 2011 és 2015 
között harminc sportágban mintegy ezer sportoló vizsgálati mintáját manipulálták, illetve pozitív 
teszteredményeket titkoltak el. 
 
 
 
 



BIZTONSÁG 
 
Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke a végrehajtó bizottság limai ülésén 
megerősítette, hogy a közelgő téli olimpia biztonságát a feszült koreai helyzet nem veszélyezteti. 
„Kapcsolatban vagyunk különböző kormányokkal, és semmi kétségünk sincs az olimpia februári 
megrendezését illetően. Semmilyen jele nincs, hogy bármilyen fenyegető árnyék jelenne meg a játékok 
felett" – mondta Bach. 
Az elnök álláspontját korábban Lee Hee-Beom, a szervezőbizottság vezetője is megerősítette. A 
sportvezető szerint az olimpiát „tökéletes biztonságban" tudják majd megrendezni, és megismételte azt 
is, hogy nincs B-tervük. 
Bach a közelmúltban levelet küldött a nemzeti olimpiai bizottságoknak – közte a magyarnak (MOB) is –, 
amelyben a német sportdiplomata jelezte, hogy a phjongcshangi téli olimpia „a béke és barátság 
jegyében változatlanul és az eredeti terveknek megfelelően" zajlik majd. 
A MOB, követve a NOB ajánlásait és megfelelve a NOB előírásainak, az erőforrásain, lehetőségein és a 

vonatkozó jogszabályi kereten belül gondoskodik a magyar olimpiai csapattagok, sportolók részvételéről, 

szoros és közvetlen kapcsolatban áll a Szöuli Magyar Nagykövetséggel és az illetékes biztonsági 

szolgálatokkal, ennek megfelelően követi a magyar állampolgárok biztonságára irányuló konzuli 

tájékoztatás, ajánlást. A MOB a magyar olimpiai küldöttség tagjai részére a konzuli védelemi regisztrációt 

elvégzi. 

Eldőlt, hogy Észak-Korea három sportág öt versenyszámában 22 sportolóval vesz részt a játékokon, 

amelynek megnyitóján a két Korea csapata közösen vonul fel.  

Az ENSZ tagállamai – 2017 novemberében, New York-ban – olimpiai fegyver- és tűzszüneti határozatot 

fogadtak el, amelyek megfelelően tűzszünetre irányuló felhívással fordultak a nemzetekhez. A 

kongresszuson részt vett Thomas Bach NOB-elnök. 

UTAZÁS 
 
A téli olimpiára elsőként, január 27-én a csapatiroda, az egészségügyi csapat és a rövidpályás 
gyorskorcsolyázók utaznak el. 
Az iroda és az egészségügyi csapat rendezi be a két olimpiai faluban a magyarok szálláshelyét. A 
rövidpályás gyorskorcsolyázók Szöulban maradnak, és ott készülnek a játékokra egészen február 1-ig, 
amikor továbbutaznak és elfoglalják szállásukat Gangneungban, az akkor megnyíló olimpiai faluban. 
 
További indulások: 
január 31.: sífutók és Nagy Konrád gyorskorcsolyázó 
február 5.: alpesi sízők 
február 7.: Tóth Ivett műkorcsolyázó (Svájcból) 
 
Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár február 20. és 23. között lesz jelen a téli játékokon; Szabó 
László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke február 9. és 13. között. A Magyar Országos Korcsolyázó 
Szövetség vezetése (Kósa Lajos elnök, Orendi Mihály ügyvezető igazgató, dr. Bathó Ferenc alelnök, Sallak 
György nemzetközi igazgató és Engi Klára pontozásos szakági igazgató) február 16-24-ig vesz részt az 
olimpián. 
A játékok idején a helyszínen tartózkodik Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke, Vékássy Bálint főtitkár; 
továbbá a csapat vezetője, dr. Nagy Zsigmond és a sajtóattasé, Molnár-Bánffy Kata. 
A Magyar Téli Olimpiai Csapat együtt érkezik Budapestre 2018. február 25-én, 11.40-kor. 



 



 
HELYSZÍNEK 
 
 

 
 
 
 
 



A TÉLI OLIMPIA MAGYAR VONATKOZÁSÚ PROGRAMJA 
(magyar idő szerint) 
Február 9. (péntek)  
Megnyitó 12.00-14.00  
Február 10. (szombat) 
Short-track, 11.00-13.50, 1500m férfidöntő, 500m selejtezők és 3000m váltó elődöntő, nők 
Sífutás 08.15-09.20 7.5km + 7.5km skiathlon, nők 
Február 11. (vasárnap) 
Alpesi sízés 03.00–05.10 lesiklás, férfiak 
Sífutás 07.15-09.10 15km + 15km skiathlon, férfiak 
Február 12. (hétfő) 
Alpesi sízés 02.15 03.55 05.45–07.25 óriás-műlesiklás, nők 
Február 13. (kedd) 
Alpesi sízés 03.30–05.00 07.00–08.10 szuperkombináció, férfiak 
Sífutás 09.30-10.45 12.00-14.00 sprint egyéni, férfiak és nők 
Short track 11.00-13.30 500m nők döntő, 1000m selejtezők és 5000m váltó elődöntő, nők 
Gyorskorcsolya 12.00-13.50 1500m, férfiak 
Február 14. (szerda) 
Alpesi sízés 02.15-03.50 05.45–06.55 műlesiklás, nők 
Február 15. (csütörtök) 
Alpesi sízés 03.00–05.10 szuper-G, férfiak 
Sífutás 08.30-09.15 10km szabad stílus, nők 
Február 16. (péntek) 
Sífutás 07:00-08:50 15km szabad stílus, férfiak 
Február 17. (szombat) 
Alpesi sízés 03.00–05.10 szuper-G, nők 
Short track 11:00-13:55 1500m döntő, nők, 1000m döntő, férfiak 
Február 18. (vasárnap) 
Alpesi sízés 02.15–04.15, 05.45–07.25 óriás-műlesiklás, férfiak 
Február 20. (kedd) 
Short track 11:00-13:00 1000m selejtezők, nők, 500m selejtezők, férfiak, 3000m váltó, nők  
Február 21. (szerda) 
Alpesi sízés 03.00–05.10 lesiklás, nők  
Műkorcsolya 02.00-06.30 egyéni rövidprogram, nők 
Február 22. (csütörtök) 
Alpesi sízés 02.15–03.30 05.45–07.25 műlesiklás, férfiak 
Short track 11.00-13.45 500m férfiak, 1000m nők, 5000m váltó, férfiak 
Február 23. (péntek) 
Alpesi sízés 03.00–04.30 06.30-07.45 szuperkombináció, nők 
Műkorcsolya 02.00-06.15 egyéni kűr, nők 
Gyorskorcsolya 11.00-12.35 1000m, férfiak 
Február 24. (szombat) 
Sífutás 06.00-09.05 50km tömegrajtos klasszikus stílus, férfiak 
Február 25. (vasárnap) 
Záróünnepély 12.00-14.00  


