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ELNÖKI KÖSZÖNT

Tisztelt Olimpikonok!
Kedves Sportbarátok!
Alig másfél évvel a felejthetetlen londoni olimpia, a bravúros magyar
szereplés után újra együtt a Magyar Csapat. A hagyományainknak, a lehetőségeinknek megfelelően jóval kisebb küldöttséggel készültünk és
utazunk Szocsiba, a XXII. Téli Olimpiára. Az elszántságunk, a munkába
és a tiszta versengésbe vetett hitünk azonban nem változott Londonhoz képest. Szeretnénk most is büszkék lenni sportolóinkra, az őket
felkészítő edzőkre, sportszakemberekre. Ezúttal természetesen nem
várhatunk aranyakat, már egy érem is lenyűgöző volna. Versenyzőink becsülettel készültek és egyértelműen érezhető az előrelépés. Ha valamennyien kihozzák magukból a maximumot és életük legjobbját nyújtják pályafutásuk talán legfontosabb állomásán,
akkor akár pontszerző helyen végezhetnek néhányan.
Ne felejtsük el, egy téli olimpián egészen más kell hogy legyen az elégedettség mértékegysége, mint egy nyárin. Figyelembe véve
a földrajzi adottságainkat már az is felemelő, ha szánkóban, snowboardban van magyar induló Szocsiban. Nem véletlen, hogy
korábban soha nem volt.
A Magyar Kormány már a londoni diadal előtt a sport mellé állt, felismerve a benne rejlő potenciált a nevelés, az egészségmegőrzés, a kultúra, a turizmus, a nemzettudat erősítése terén. Azok a milliárdok, amelyek a korábbi évekhez képest plusz forrásként
érkeznek a magyar sportba, óriási, nem túlzás, történelmi lehetőséget jelentenek, de egyben kihívást és felelősséget. A sportot
stratégiai ágazatként kezelő Kormánynak köszönhetően elindult az olimpiai sportágfejlesztési program, aminek a korcsolya is
része. Biztos vagyok benne, hogy a 2020-ig tartó első szakasz eredményeként a korcsolya valamennyi szakága fejlődni fog és
hamarosan lesz új Rotter Emíliánk, Szollás Lászlónk, Kékesy Andreánk, Király Edénk, Ruttkay Ivánunk, Nagy Mariannánk, Nagy
Lászlónk, Lőrincz Ferencünk, Almássy Zsuzsánk, Regőczy Krisztinánk, Sallay Andrásunk, Engi Klárink, Tóth Attilánk, Hunyady
Emesénk. Igen, a korcsolyának példaértékű múltja van Magyarországon, és az olimpiai sportágfejlesztési programnak köszönhetően a jövője is biztató.
Vancouver óta nem lettünk nagyhatalom az alpesi síben, de a szakemberek szerint minden idők legerősebb válogatottjával utazunk
az olimpiára és a csapat, elsősorban Miklós Edit képes lehet sporttörténetet írni.
Bár a magyar jégkorong-válogatott nem tudta kvalifikálni magát Szocsiba, fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy hokisaink is tagjai
a magyar olimpiai családnak. Hiszem, hogy annak az infrastrukturális fejlesztésnek, következetes építkezésnek és munkának hamarosan meglesz a gyümölcse, ami az elmúlt években a magyar jégkorongsportban történt. Szerencsére a források ott is adottak
a fejlődéshez, a hoki népszerűsége szintén biztosíték, tehetségekben pedig soha nem álltunk rosszul.
Nehezen tudom elképzelni, hogy az orosz szervezők Szocsiban nem alkotnak maradandót. Előre is gratulálok nekik, biztos vagyok
benne, hogy felejthetetlen olimpiát rendeznek! A magyar versenyzőknek, edzőknek, szurkolóknak pedig azt kívánom, hogy legalább olyan jól érezzék magukat február 23-án, mint 2012-ben a londoni olimpia zárásakor!

Borkai Zsolt
Elnök
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PRESIDENT’S GREETINGS

Dear Olympic Athletes,
dear Sports Fans,
The Hungarian Team is together again, a mere one and a half years after the unforgettable London Olympics and the splendid performance of the Hungarians. In accordance with our traditions and opportunities, we are training and traveling with a much smaller
entourage to Sochi, to the XXII Winter Olympics. Our dedication and faith in our work and clean competition has not changed since
London. We would like to continue to be proud of our sportsmen and sportswomen, their coaches and the experts working with
them. This time, we cannot expect gold medals; even one medal would be an amazing accomplishment. The competitors prepared
hard, and there is a definite advancement to be seen. If they bring out the maximum in their performance and do their best at what
might be the most important milestone in their carrier, some of them may even win points.
Let’s not forget that satisfying results mean different things at a winter than at a summer Olympics. Considering our geographical
location, it is uplifting even to see a competitor in snowboarding from Hungary. It is not by chance that we haven’t had such a thing
in the past.
The Hungarian Administration had stood by the cause of sports before the victories in London, seeing its potential for education,
culture, tourism and raising national awareness. The billions that are, compared to the past, arriving as extra source offer a huge,
historical opportunity, but at the same time, challenge and responsibility as well. The Administration, who considers sports as
an issue of strategic importance has already launched the Olympic sports development program with ice-skating as a part of it.
I am sure that as a result of the first phase until 2020, we will see developments in all branches of skating and soon have a new
Emília Rotter, László Szollás, Andrea Kékesy, Ede Király, Iván Ruttkay, Mariann Nagy, László Nagy, Ferenc Lőrincz, Zsuzsa Almássy,
Krisztina Regőczy, András Sallay, Klári Engi, Attila Tóth and Emese Hunyady. Yes, skating has an exemplary past in Hungary, and
thanks to this program, its future seems bright as well.
Since Vancouver, we have not became a defining power in skiing, but, according to our experts, the Olympics will see the strongest
team yet, and the team, mainly with Edit Miklós, will be able to write a new page in the history of sports.
Though our hockey team was unable to qualify to Sochi, I wish to emphasize that they, too, are part of the Hungarian Olympic family.
I do believe that the developments in infrastructure and the hard work of the past few years will be fruitful. Fortunately, the sources
to develop is at our disposal, just as the popularity of hockey; and, we have never been short of talents either.
I find it hard to imagine that the Russian organizers in Sochi would not create something abiding. I congratulate them in advance,
and I am sure that it will be an unforgettable Olympic event. To the Hungarian team, their coaches and supporters: I wish that they
have exactly as good a time on February 23 as at the closing event of the 2012 London Olympics.

Zsolt Borkai
President

6

7

8

ALPESI SÍ
ALPINE SKIING

Berecz Anna
lesiklás/DH, műlesiklás/SL, óriás-műlesiklás/GS, szuper
óriás-műlesiklás/SG, szuper kombináció/SC
1988. szeptember 4., Budapest

Anchorage, Alaszka, Egyesült Államok

174/73

Másfél évesen belekóstolt a síelésbe,
háromévesen már önállóan siklott a
lejtőkön. Felvételi nélkül került be
Ausztria egyik legkiemelkedőbb síközépiskolájába. Torinóba sérülés miatt nem jutott ki, Vancouverben mind az öt számban indult. Az ötkarikás játékok
után ösztöndíjjal az alaszkai Anchorage-be került, ahol az
egyetem mellett a helyi sícsapattal edz. Szocsiban egyértelmű célja, hogy túlszárnyalja a Vancouverben elért eredményeket, ezúttal a technikai számokra helyezi a hangsúlyt.
She first tried skiing when she was one and a half year old,
at the age of three she skied on the slopes all by herself.
She was admitted to Austria’s top ranking skiing school
without enrollment. She couldn’t race in Turin because of
an injury, but she participated in all the five events in Vancouver. After the Winter Olympic Games she received a
scholarship in Anchorage where she trains with the local
ski team in addition to university. Her obvious aim in Sochi is
to get above of his results in Vancouver as she focuses on
the technical events.

Név
Name
Versenyszám
Event
Születési idő/hely
Date/place of birth
Lakhely
Home
Magasság (cm)/testsúly (kg)
Height/weight

Fogarasi Síiskola

Anyaegyesület
First club

MTK

Jelenlegi klubja
Current club

Kővári Enikő, BBTE

Vancouver (2010.)/szuperkombináció 27.

Nevelőedző/edző
First coach/coach
Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/result

vb/WC 27. (szuperkombináció, 2011.), Universiade-7. (ös�- Legjobb eredményei
szetett/overall, 2013.), magyar bajnok/Hungarian champion Best results
kempingezés, tűzrakás, medveetetés/
camping, fire building, bear feeding
a nővére és a biológia-pszichológia tanárnője/
her sister and biology-psychology teacher

Hobbi
Hobby
Példakép
Role model

top 30 Szocsiban, dobogós hely az amerikai egyetemi versenyen/
Cél
top 30 in Sochi and on the podium at the American Academic Competition Goal
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ALPESI SÍ
ALPINE SKIING

Név
Name
Versenyszám
Event
Születési idő/hely
Date/place of birth
Lakhely
Home
Magasság (cm)/testsúly (kg)
Height/weight

Farkas Norbert
műlesiklás/SL, óriás-műlesiklás/GS

1992. április 7., Budapest

Érd

178/75

Anyaegyesület
First club

Freestyle SE

Jelenlegi klubja
Current club

Rozmaring SE

Nevelőedző/edző
First coach/coach
Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/result
Legjobb eredményei
Best results
Hobbi
Hobby
Példakép
Role model
Cél
Goal

Budai Balázs/Armin Brunner, Zakariás Zsolt

vb/WC 47. (2013.), 11x magyar bajnok/
11x Hungarian champion/ifi-vb/junior WC 2. (2009.)
főzés, utazás, kerékpározás/
cooking, traveling, cycling
Felix Neureuther
Szocsiban a középmezőny elején végezni/
being at the front of middle-rank in Sochi

A jelen legeredményesebb magyar férfi alpesi sízője. „A felkészülésemből a chilei edzőtábort
és az iráni utat emelném ki,
ahol a négy versenyből három alkalommal sikerült javítani a pontszámaimat. Legfőbb célom,
hogy tapasztalatot szerezzek a jövőre nézve, mert
egyelőre kevés olyan élményben volt részem,
mint amilyet az olimpia jelent. Természetesen
nem a dobogóra hajtok, de szeretném, ha a versenyek után mindenki büszke lenne rám.”
Currently, he is the most successful male alpine
skier. „The most memorable things during my
training have been the training camp in Chile and
the trip to Iran, where I managed to improve my
score three times out of four races. My main goal
is to gain experience, since I have only been at a
few events like the Olympics. Naturally, I am to be
in the top three, but I would like everybody to be
proud of me after the games.”
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ALPESI SÍ
ALPINE SKIING

Miklós Edit
lesiklás/DH, óriás-műlesiklás/GS, szuper
óriás-műlesiklás/SG, szuper kombináció/SC
1988. március 31., Csíkszereda

Mogyoród

165/68

Valóságos megváltóként érkezett Magyarországra 2011-ben,
amikor megkapta az állampolgárságot, és régi álmát teljesítve
végre magyar színekben kezdhetett versenyezni.
„A pályától, a pillanatnyi formától, a lécektől
függően bárhogy alakulhat a verseny, de hiszek
benne, hogy első is lehetek. A realitás persze azt
diktálja, hogy top húszas helyezést tűzzek ki célul,
én azonban a legjobb akarok lenni.”
She came to Hungary in 2011 as a virtual messiah
after she had gotten her citizenship, she fulfilled
one of her oldest dreams and was able to compete under the Hungarian banner. „Depending on
the course, what equipment I get and what shape
I am in, the race can go either way, but I believe I
could come in first. Reality prompts, however, to
aim at the first 20 positions; nonetheless, I want
to be the best.

Név
Name
Versenyszám
Event
Születési idő/hely
Date/place of birth
Lakhely
Home
Magasság (cm)/testsúly (kg)
Height/weight

Fullsport SE

Anyaegyesület
First club

MTK

Jelenlegi klubja
Current club

Bónis Ferenc/Stark Márton
Vancouver (2010.)/Román Csapat tagjaként megsérült/
injured as the Member of the Romanian National Team
vb/World Championship 18. (2013.), vk/
World Cup 12. (2013.)
kerékpározás, túrázás/
cycling, hiking
Janica Kostelic
az első 6-ban végezni a szocsi téli olimpián/
being in the top 6 in Sochi

Nevelőedző/edző
First coach/coach
Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/result
Legjobb eredményei
Best results
Hobbi
Hobby
Példakép
Role model
Cél
Goal
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BIATLON
BIATHLON

Név
Name
Versenyszám
Event
Születési idő/hely
Date/place of birth
Lakhely
Home
Magasság (cm)/testsúly (kg)
Height/weight

Gombos Károly
10 km sprint, 20 km

1981. október 3., Budapest

Budapest

176/70

Anyaegyesület
First club

Gyöngyösi Vasutas SC

Jelenlegi klubja
Current club

Panoráma SE

Nevelőedző/edző
First coach/coach
Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/result

Édes János

-

Legjobb eredményei
Best results

Eb/EC 50. (2008.), vk/World Cup 87. (2012-13.),
IBU Cup 34. (2012.)

Hobbi
Hobby

koronglövészet, sítúrázás, hegyifutás/
clay pigeon shooting, ski touring, trail running

Példakép
Role model
Cél
Goal

Vincent Defrasne
olimpia után kertészmérnök, szőlész-borász szeretne lenni/
after Sochi he wants to be a horti- and viticulturist

Az édesapa sportlövőként 1994ben Európa-bajnok volt, és az
alma nem esett messze a fájától. „Huszonhárom évesen álltam először sífutólécen, és eleinte csupán az volt a
cél, hogy a stílusom úgy nézzen ki, mint egy sífutóé.
A szezon előtt Franciaországban borászkodom,
kerteket tervezek, túrákat vezetek. Szocsiban, ha a
lövészet összejön, talán az első hatvanba be tudok
kerülni, mert úgy érzem, jól sikerült a felkészülésem. Bátran akarok versenyezni.”

His father was a sports sniper European
champion in 1994 – like father, like son. „I
first stepped on skis when I was 23, and
initially, my aim was to have a style of a
ski-racer. Before the season, I make wine
in France, design gardens and organise
tours. In Sochi, I may get into the first sixty,
because I feel like my training went well. I
want to race bravely.”
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BIATLON
BIATHLON

Szőcs Emőke
7,5 km sprint, 15 km

„After the Olympics in Vancouver, we discussed the possibility of me competing under the
Hungarian flag – it is much more uplifting to
represent my own country, and people are fairer to me than in Romania. I was able to use
the support the HOC gave me for competing.
To get into the race I would like, I have to be
among the best sixty in sprint. My main goal
is to finish in the first 30.

Versenyszám
Event

1985. október 20., Csíkszereda

Születési idő/hely
Date/place of birth

Csikbánkfalva, Hargita megye

Lakhely
Home

161/53

„Miután a vancouveri olimpia
elúszott, szó esett arról, hogy
nem versenyeznék-e magyar
színekben. Sokkal lelkesítőbb a
saját nemzetem színeit képviselni, ráadásul itt igazságosabban bánnak velem, mint Romániában.
A felkészülésemet segítette, hogy a NOB-tól kapott
támogatást fel tudtam használni a versenyzésre.
Szeretnék bejutni az üldözéses versenybe, ehhez a
sprintben a legjobb hatvan közé kell kerülnöm.
A legfőbb célom, hogy az első harmincban végezzek.”

Név
Name

Magasság (cm)/testsúly (kg)
Height/weight

Csíkszeredai Sportiskola

Anyaegyesület
First club

Halihó SE

Jelenlegi klubja
Current club

Marton Simon/Ureche Mihaela

vk/World Cup 47. (2013.), IBU Cup 8. (2010.), ifi vb/
junior WC 8. (váltó/relay, 2003.)
utazás/traveling

Szocsiban a legjobb 40 között végezni/
being in the top 40 in Sochi

Nevelőedző/edző
First coach/coach
Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/result
Legjobb eredményei
Best results
Hobbi
Hobby
Példakép
Role model
Cél
Goal
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SÍFUTÁS
CROSS-COUNTRY SKIING

Név
Name
Versenyszám
Event
Születési idő/hely
Date/place of birth
Lakhely
Home
Magasság (cm)/testsúly (kg)
Height/weight

Szabó Milán Gábor
sprint, 15 km

1990. december 28., Vác

Gyöngyös

183/76

Anyaegyesület
First club

Honvéd Zalka

Jelenlegi klubja
Current club

Mátra Biatlon és Sífutó Egyesület

Nevelőedző/edző
First coach/coach
Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/result

Szabó Gábor

-

Legjobb eredményei vb/WC 19., Ek/European Cup 6., (2013.), nyári Eb/summer EC 3.
Best results (összetett/overall, 2011.), 14x magyar bajnok/Hungarian champion
Hobbi
Hobby
Példakép
Role model
Cél
Goal

kerékpározás, olvasás, mobiltelefonok, autók/
cycling, reading, mobiles, cars
minden versenyző, aki racionális marad az eredményei mellett/
every contestant who stays rational after his success
Szocsiban a legjobb 60 között végezni/
being in the top 60 in Sochi

„Ebben a szezonban már profibb
tréningeken vehettem részt, egy
osztrák edzővel készülök, ami
mindenképp örömteli. Tudom,
hogy kívülről úgy tűnik, nem éri meg pénzt ölni
belénk, mert nincsenek kiemelkedő eredményeink, de ha nem kapunk támogatást, akkor soha
nem is lesznek. Most úgy érzem, két-három éves
megfelelő felkészülés után mi is odaérhetünk a
legjobb harminc környékére. Szocsiban reális célként a hatvanba kerülést lehet megfogalmazni.”

„In this season, I was able to take part in more
professional training and have an Austrian coach. I know it may look like, from the outside,
that we are not worth spending money on, because we have not excelled yet, but if we don’t
get support, we never will. Now, after two or
three years, I feel like we could be among the
best 30 – in Sochi, a more realistic goal is to
get into the first sixty.”

14

SÍFUTÁS
CROSS-COUNTRY SKIING

Simon Ágnes
sprint

1974. 09.23 - Kolozsvár

Felsőtárkány

171/66

Kolozsvárról települt át 2000ben Magyarországra. Tájfutóként
kezdte, majd sítájfutó versenyeken indult. Szenior korosztályban
sítájfutó világbajnok (2009 és 2011). „Nagy álmom
volt, hogy kijussak az olimpiára, tudtam, hogy nehéz
lesz beverekedni magam a magyar csapatba. Szeretnék példát mutatni a gyerekeimnek, őket a sport
szeretetéra nevelni. Mindhárman sportolnak, a legidősebb szinkronúszó, a két fiatalabb atléta.”

Simon relocated from Kolozsvár to Hungary
in 2000. She began as a runner, then switched
to ski-racing and became senior champion in
2009 and 2011. „My dream was to compete in
the Olympics and I knew that it would be a hard
fight to get in to the Hungarian team. I would
like to set a good example for my children and
raise them to love sports. All three of them do
sports already; the oldest does synchronized
swimming, the two younger are athletes.”

Név
Name
Versenyszám
Event
Születési idő/hely
Date/place of birth
Lakhely
Home
Magasság (cm)/testsúly (kg)
Height/weight

Honvéd Zalka SE

Anyaegyesület
First club

Honvéd Zalka SE

Jelenlegi klubja
Current club

dr Nagy Árpád/Gál Ágota/Bata Tamás

-

vb/WC 67. (2011. 10 km)
sport, tájfutás, kerékpár, olvasás/
sports, orienteering, cycling, reading
Ole Einar Björndahlen

Nevelőedző/edző
First coach/coach
Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/result
Legjobb eredményei
Best results
Hobbi
Hobby
Példakép
Role model

olimpia részvétel megszerzése, gyermekeinek sportra nevelése/ Cél
qualification for the Olympics, sports education for her children Goal

15

SÍ SPORTÁG
SKIING TEAM

Név
Name

Kálomista Gábor

Dr. Kaszó Klára

Sportág

sí/
ski

sí/
ski

Státusz
Status

szakági vezető/
discipline leader

szakági vezetőhelyettes (ESF elnöke)/
deputy head of branch (ESF president)

1964. május 5., Gyöngyös

1962. január 8., Budapest

Révfülöp

Budapest

183/110

170/78

Filmproducerként és a Thália Színház ügyvezető igazgatójaként a kézilabda és a nyári sportok mellett a téli
havas sportágak elhivatott rajongója, sportvezető. Két
év megszakítással 2005 óta tölti be a Magyar Sí Szövetség elnöki tisztét, s már a harmadik téli olimpián kíséri
a csapatot. A Magyar Olimpiai Bizottság tagja.

A Magyar RTL Klub vezető jogásza, a Magyar Sí Szövetség első női elnöke, már 2005 óta irányítja a szövetség
szakmai munkáját, jelenleg ügyvezető elnök. A Nemzetközi Sí Szövetség Jogi és Biztonsági, PR és Média,
valamint Európai Bizottságának tagja, a Nemzetközi
Biatlon Szövetség Jogi Bizottságának tagja. Az Európai
Sí Szövetség elnöke 2012 óta. Vezetésével a szövetség
munkája és anyagi helyzete jelentősen javult, ami ma
már az eredményekben is kezd megmutatkozni.

As a film producer, sports leader and as the executive
director of the Thália theatre, a dedicated fan of handball and winter sports. Has been the president of the
Hungarian Skiing Federation for seven years, and will be
escorting the Hungarian team for the third time. Member
of the HOC.

Chief legal officer of the Hungarian RTL Klub channel,
the first woman president of the Hungarian Skiing Federation, she has been coordinating the federation’s work
since 2005, currently as executive chairman. Member of
ISU’s legal and safety, PR and marketing, and European
commission and also member of the International Biathlon Association’s Legal committee. President of the
ESF since 2012. With her leadership the work and financial status of the federation has improved significantly,
which has stated to show in results as well.

Születési idő/hely
Date/place of birth
Lakhely
Home
Magasság (cm)/testsúly (kg)
Height/weight
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SÍ SPORTÁG
SKIING TEAM

Kovács Barnabás

Név
Name

sí/
ski

Sportág

szövetségi kapitány/
head coach

Státusz
Status

1946. július 8., Budapest

Budapest

180/95

Születési idő/hely
Date/place of birth
Lakhely
Home
Magasság (cm)/testsúly (kg)
Height/weight

A magyar sísport doyenje, 40 esztendeje edző. Öt nemzeti válogatottal (magyar, ausztrál, chilei, holland, új-zélandi) eddig öt téli olimpián és tizenkét világbajnokságon vett részt. Reaktiválását követően 2008 óta ismét a Magyar Sí Szövetség szövetségi kapitánya, segíti az öt olimpiai sportág felkészülését. Több
neves magyar síelő eredménye köthető nevéhez, köztük lánya, Mónika naganói összetett 21. helyezése, de Kékesi Márton ifjúsági világbajnoki győzelmét
is nagymértékben elősegítette.
He has been a coach for 40 years as the doyen of Hungarian skiing. He has participated at five Winter Olympic Games and 12 World Championships with five
different nations (Hungary, Netherlands, Australia, Chile, New Zealand). Since his reactivation in 2008 he is the head coach of the Hungarian Skiing Federation
and helps with the preparations of the five sports. His name can be linked with several famous Hungarian skiers’ successes, including his daughter’s 21st
place in Nagano, or Márton Kékesi’s youth world champion title.

Versenyzőink közül Miklós Edittől várhatunk jó eredményt, de a hó már csak olyan, hogy el lehet rajta csúszni. Edit egyébként bármire képes lehet,
ha úgy alakulnak az események, az első húsz hely bármelyikén végezhet. Azt viszont ne felejtsük el, hogy ez technikai sport, márpedig ő nem jut
hozzá a legjobb felszereléshez – ez látszott az első két vk-versenyen is, amikor hiába ment jól technikailag, a sílécei csapnivalók voltak. Val d’Isére-ben kapott egy használt sít, amely elkezdett alatta menni, ő pedig 12. lett – ilyen apróságokon múlhat a siker. Berecz Anna több versenyszámban
is kvalifikálta magát, de tőle sem lehet arra számítani, hogy beleszól az élen folyó csatába.
We can expect good results from Edit Miklós, who could be capable of finishing at either one of the first twenty positions. Let’s not forget, however, that his
is a technical sports, and she does not have access to the best equipment. This was obvious at the first world cup races where she did well, but her skis
were of bad quality. In Val d’Isére she got a second-hand ski, and she came in 12th - success can depend on such small things. Anna Berecz has qualified
herself in several events, but we cannot expect her to influence where the top places go.
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SÍ SPORTÁG
SKIING TEAM

Név
Name

Dietmar Josef Thöni

Sportág

alpesi sí/
alpine skiing

Státusz
Status

edző/
coach

Születési idő/hely
Date/place of birth

1968. január 19., Leins (Ausztria)

Lakhely
Home

Leins

Magasság (cm)/testsúly (kg)
Height/weight

184/89

Kilenc éven át volt sikeres tagja az osztrák alpesisí-válogatottnak, legjobb helyezését szuper óriás-műlesiklásban érte el Kvitfjellben,
ahol 3. lett. Sérülés miatti visszavonulását követően síversenyzők felkészítésével foglalkozik. A legnagyobb világkupasztárok is szívesen
fordulnak hozzá technikájuk csiszolása érdekében. így például Reinfried Herbst, korábban Kilian Albrecht. Miklós Editet ettől a szezontól
segíti edzőként.
He was a successful member of the Austrian alpine skiing team for nine years, reached his best performance in giant slalom at Kvitfjell, where he
was third. After his unfortunate retirement, due to an injury, he started dealing with the preparation of skiers. Even the biggest World Cup stars ask
for his help like Reinfried Herbst, formerly Kilian Albrecht. He currently helps Edit Miklós as coach.

Egy célt már elértünk Miklós Edittel a Val d’Isère-i pontszerzéssel, sőt a 12. hellyel túl is szárnyalta az elvárást. Bár néha két-három év is kell ahhoz,
hogy egy edző és versenyzője összecsiszolódjon, Szocsi már itt van a küszöbön, az olimpiának márpedig világos céllal kell nekivágnunk. Fontos,
hogy Edit ne csak ott legyen, hanem jól is teljesítsen, de irreális lenne éremálmokról beszélni. Felkészülésünk kissé nehézkes volt, bár volt néhány
jó tréningünk, az időjárás összességében nagyon változékonyan alakult. Az amerikai vk-versenyeken valószínűleg kicsit túlerőltette a síelést, túl
nagy nyomás alá helyezte magát, mert az edzéseken például ott is gyors volt.
We have already reached one of our goals with Edit Milós and her getting points at Val d’Isère, she even surpassed expectations with the 12th
place. Sometimes, you need two or three years for coach and trainee to get used to each other. Sochi is here and we need to have clear goals for
this Olympics. It is important that Edit should not only be there, but do well - though it would be unrealistic to dream about winning medals. Our
preparations had some obstacles and the weather kept changing. During the American tournaments, she put herself under too big a pressure during the training sessions, she was very fast.
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SÍ SPORTÁG
SKIING TEAM

Stark Márton

Név
Name

alpesi sí/
alpine skiing

Sportág

edző/
coach

Státusz
Status

1988. május 23., Budapest

Budapest

175/77

Születési idő/hely
Date/place of birth
Lakhely
Home
Magasság (cm)/testsúly (kg)
Height/weight

Ígéretes magyar alpesisí-versenyzőből sérülés miatt lett az első sikeres világkupás alpesi síedző. Már három éve egyengeti Miklós Edit felkészülését, az elmúlt három évben egymaga látta el egy teljes világkupateam feladatát: egyszerre edző, szerviztechnikus, pszichológus, gyúró, sofőr és
csapatkapitány. Vallja, a sísportnak van szuverenitása Magyarországon, és lehetetlen nem létezik. Dr. Pető Andrástól származó mottója: „Tanítasz?
Kelts kíváncsiságot, mutasd meg a célt és a megoldáshoz vezető utat!”
Became a successful alpine skiing coach from being an alpine skier thanks to an unfortunate sports injury. Has been the coach of Edit Miklós for
three years now. He’s coach, service technician, psychologist, masseur, driver and skipper in one person. He claims that skiing has a sovereignity in
Hungary and that impossible is nothing. His motto from Dr. András Pető: „You teach? Awaken curiosity, show the goal and the path to the solution.”

Jól sikerült a felkészülésünk Miklós Edittel, aminek Val d’Isère-ben meg is lett az eredménye, sajnos a korábbi versenyek nem sikerültek olyan jól.
Az olimpián azt várom tőle, hogy hozza ki magából a maximumot, konkrét helyezést viszont nagyon nehéz belőni, rengeteg tényezőn múlik, első
és utolsó is lehet. Minden attól függ, hogy aznap milyen formában lesz. Láttunk már olyat korábban is, hogy valaki úgy nyert olimpiát, hogy előtte
nem volt világkupagyőzelme. Úgy vélem, a pontszerzés nem irreális cél, mert ha Edit úgy teljesít, mint Val d’Isère-ben, akkor beférhet az első
hatba, mert egy-egy országnak kevesebb indulója lesz, mint a világkupán. Edit már versenyzett Szocsiban vk-versenyen, van tehát rutinja, ráadásul
olimpián is szerepelt, tehát van okunk a bizakodásra.
The training with Edit Miklós had been successful and delivered results in Val d’Isère, but, unfortunately, the previous ones weren’t that fruitful. I expect her
at the Olympics to be at her best, though it is hard to tell in advance what position she will end up with - it all comes down what form she is in that day. I
think it is not unrealistic to expect her to get points - if she does as well as she did in Val d’Isère, she could be in the first six, since countries this time have
less competitors than at the world cup. Edit has already competed in Sochi, so she has the experience in it, so we have reason to be optimistic.
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SÍ SPORTÁG
SKIING TEAM

Név
Name

Antal Zsolt

Sportág

biatlon és sífutás/
biathlon and cross-country skiing

Státusz
Status

technikai munkatárs/
technical assistant

Születési idő/hely
Date/place of birth
Lakhely
Home
Magasság (cm)/testsúly (kg)
Height/weight

1972. március 21., Gyergyó

Tekerőpatak (Románia)

172/69

A 2013-14-es szezonban a román együttestől érkezve a magyar csapat munkáját segíti. Már bekapcsolódása elején megmutatkoztak az eredmények,
Szőcs Emőke biatlon IBU Kupán elért sikerei és Szabó Milán sífutásban megszerzett „A” kvalifikációja nagymértékben a személyéhez is köthető. Korábban
sífutásban négy olimpián képviselte a román színeket, legjobb eredménye a 21. hely volt. Megjelenése a magyar sífutó és biatlon sportban nagy reményekre jogosít a továbbiakban is.
He has helped the Romanian biathlon team for years as coach and waxmaster, and has joined the Hungarian team this year. Emőke Szőcs’s biathlon IBU
cup successes and Milán Szabó’s qualification in the „A” category can be linked to his help. Previously he has represented Romania at four Winter Olympic
Games, his best result was 21st place. His appearence in Hungarian cross-country and biathlon gives us high hopes.
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RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
SHORT TRACK SPEED SKATING

Darázs Rózsa
500, 1000, 1500 m, 3000 m váltó/relay

1987. november 3., Jászberény

Jászberény

180/65

Torinóban 18 évesen lépett jégre, ez lesz a harmadik olimpiája. „Egyetlen egyéni sportágat
űző sem tagadja, hogy csapatban versenyezni mindig más. Torinóban négyen
voltunk, Vancouverben héttagú csapattal, nagyszerű hangulatban, összetartottunk, a váltóverseny pedig… Az aktuális versenyen mindig arra
kell törekedni, hogy az előzőn elért eredményeinket túlszárnyaljuk. Mindig nagyobb célt kell kitűznünk magunk elé, mert enélkül nem érdemes nekivágni.”

She stepped on the ice in Torino at the age
of 18 – this is going to be her third Olympics.
„No sportsman denies that competing in a
team is always different. In Torino, there were
four of us, in Vancouver, we were seven. We
always have to aim at being better than at the
previous race. We have to keep aiming higher;
without this, there is no point getting into it.”

Név
Name
Versenyszám
Event
Születési idő/hely
Date/place of birth
Lakhely
Home
Magasság (cm)/testsúly (kg)
Height/weight

Jászberényi SE

Anyaegyesület
First club

Jászberényi SE

Jelenlegi klubja
Current club

Belovai József

Nevelőedző/edző
First coach/coach

Torino (2006)/19. (1500 m),
Vancouver (2010)/5. (3000 m váltó/relay)
Eb/EC 1. (váltó/relay, 2009.), junior-vb/Youth WC 3.
(3000 m, 2006.), EYOF-győztes/winner (2006.)

Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/result
Legjobb eredményei
Best results

tanulás (jog), utazás/
studying (law), traveling

Hobbi
Hobby

édesapja, Darázs István/
her father

Példakép
Role model

olimpiai pontszerzés Szocsiban/
Olympic scoring in Sochi

Cél
Goal
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RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
SHORT TRACK SPEED SKATING

Név
Name
Versenyszám
Event
Születési idő/hely
Date/place of birth
Lakhely
Home

Heidum Bernadett
500, 1000, 1500, 3000 m váltó/relay

1988. május 26., Budapest

Budapest

Magasság (cm)/testsúly (kg)
Height/weight

169/59

Anyaegyesület
First club

TRGSE

Jelenlegi klubja
Current club

Sportország SC

Nevelőedző/edző
First coach/coach
Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/result
Legjobb eredményei
Best results
Hobbi
Hobby
Példakép
Role model
Cél
Goal

Bánhidi Ákos/Telegdi Attila

Vancouver (2010.)/9. (1000 m), 5. (3000 m váltó/relay)
Eb/EC 1. (váltó /relay, 2009.), Universiade-2.
(1500 m, 2013.), vb/WC 6. (1000 m, 2013.)
olvasás, mozi, zenehallgatás/
reading, cinema, music
Jevgenyija Radanova
második olimpiáján, Szocsiban is pontszerző helyen végezni/
scoring at her second Olympics in Sochi

Kimondva-kimondatlanul mindenki tőle várja a legtöbbet
Szocsiban. „Hála Istennek, a
váltónk újra kint van az olimpián! Ez hatalmas öröm, nem túlzás kijelenteni,
hogy a csapatunk legalább olyan erős, ha nem
erősebb, mint volt a Huszár Erikával felálló váltónk. Nagyon jól összeálltunk, összeértünk az elmúlt hónapokban. Sokkal tapasztaltabb lettem,
mint négy éve Vancouverben. A pályán okosabbá
váltam, mentálisan sokkal erősebb vagyok most.”

It is sometimes the unspoken truth, but everybody
expects the most from her in Sochi. „Thank God
that we have a relay team at the Olympics. This is
a great pleasure for us, and it is without exaggeration that we are at least as strong, if not stronger
as we were with Erika Huszár. We have fallen into
our groove in the past few month and I am much
more experienced than I was four years ago in
Vancouver. I am mentally much stronger now.”
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RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
SHORT TRACK SPEED SKATING

Keszler Andrea
3000 m váltó/relay

1989. július 28., Tatabánya

Tatabánya

175/63

„A második olimpiának könnyebb
nekifutni, mert már tudom, milyen. Szocsit még nagyobb izgalommal várom, mint négy éve a
vancouverit. Nem lesz könnyű, de Szocsiban szeretnék a tizenhatba jutni. Váltóban sok mindenre képesek vagyunk, de a döntőbe kerüléshez szerencse is
kell. Kulcsfontosságú, hogy a külvilágot kizárjuk.
Biztosan nagy pluszt jelent, hogy velem lesz Szocsiban a barátom, Nagy Konrád. Az ő kvalifikációjának
még jobban örültem, mint a miénknek.”
„It is easier to go against the second Olympics, because I know what it is like. I am even more excited
to go to Sochi than I was before Vancouver. It is not
going to be easy, but I would like to finish in the first 16
in Sochi. At relay, we are capable of accomplishing a
lot, but it will take luck to finish in the finals. The key
is to shut out the outside world. It is definitely a big
plus that my friend, Konrád Nagy will be there with
me - I was happier for his qualification than for ours.”

Név
Name
Versenyszám
Event
Születési idő/hely
Date/place of birth
Lakhely
Home
Magasság (cm)/testsúly (kg)
Height/weight

Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesület

Anyaegyesület
First club

Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesület

Jelenlegi klubja
Current club

Lugosi László/Telegdi Attila, Bánhidi Ákos

Vancouver (2010.)/5. váltóban/relay
Eb/EC 1. (váltó/relay, 2009.),
Universiade-3. (váltó/relay, 2011., 2013.)
olvasás/reading

Jevgenyija Radanova

Nevelőedző/edző
First coach/coach
Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/result
Legjobb eredményei
Best results
Hobbi
Hobby
Példakép
Role model

500 m-en a legjobb 16-ba kerülni, váltóval 5-6. helyen zárni/
Cél
being in the top 16 in 500 m and closing on the 5-6th place with the relay Goal
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RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
SHORT TRACK SPEED SKATING

Név
Name

Kónya Zsófia Lilla

Versenyszám
Event

1500, 3000 m váltó/relay

Születési idő/hely
Date/place of birth

1995. február 6., Szeged

Lakhely
Home

Szeged

Magasság (cm)/testsúly (kg)
Height/weight

158/58

Anyaegyesület
First club

Szegedi Korcsolyázó Egyesület

Jelenlegi klubja
Current club

Sportország SC

Nevelőedző/edző
First coach/coach
Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/result

Szabó Krisztián, Bánhidi Ákos/Telegdi Attila

-

Legjobb eredményei Eb/EC 3. (váltó/relay, 2014) and Universiade-3. (váltó/relay, 2013.), junior-vb/
Best results WC 8. (500 m, 2012., 1500 m, 2013.), junior Ek/European Cup 2. (2012-13.)
Hobbi
Hobby
Példakép
Role model
Cél
Goal

barátok, zenehallgatás, mozi, alvás/
friends, music, cinema, sleeping
első téli olimpiáján minél jobb eredményt elérni/being as
good as possible at her first Winter Olympics

„Ez lesz az első olimpiám, már
azért nagyon boldog vagyok, hogy
megszereztem a kvótát. Kérdezgettem a többieket, milyen egy
olimpia, mindenki azt mondta, fantasztikus, meg azt
is, hogy ezt nem lehet elmesélni… Kisgyerekként
megtanultam görkorcsolyázni, és szóltam édesanyámnak, vigyen ki a jégpályára korizni… így kezdődött. A short track veszélyes sportág, de nagyon szeretem. A kvalifikációs versenyeken úgy mentünk, mint
előtte még sohasem. Összeálltunk, erősek vagyunk.”
„This is my first Olympics; I am very happy that I was
able to reach the necessary quota. I asked the others
what the Olympics would be like and everybody told
me that it was fantastic and that there are no words
for it. As a child, I learned how to roller-skate and I
asked my mom to take me to ice-skating... that is
how it all started. Short track is a dangerous sport,
but I like it. During the qualifying event we sped like
never before. We are together and we are strong.”
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RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
SHORT TRACK SPEED SKATING

Lajtos Szandra
500, 1000, 1500 m, 3000 m váltó/relay

1986. július 22., Szeged

Salt Lake Cityben a magyar
csapat legfiatalabb tagja volt.
„Amikor az első kvalifikációs
versenyen kizárták a váltónkat,
lelkileg padlóra kerültünk. Akkor kaptam lehetőséget, és fantasztikus érzés volt, hogy a sírból
visszahoztunk mindent: megszereztük a kvótát.
Jó csapat vagyunk, jól érezzük magunkat egymással, ez a jégen is meglátszik. Megvan a magunk jól bevált sorrendje, remekül mennek a
váltások, de lehet, hogy a sorrenden változtatnunk kell a taktika miatt.”
In Salt Lake City, she was the youngest member of the
Hungarian team. „When our relay team got disqualified we were so bummed… I got a chance and it was
fantastic to see that we have returned from the grave
and got the quota. We are a good team and have a
good time with each other - and it shows on the ice
as well. The relays are working great, though we have
to maybe change the tactical order.

Név
Name
Versenyszám
Event
Születési idő/hely
Date/place of birth

Szeged

Lakhely
Home

170/64

Magasság (cm)/testsúly (kg)
Height/weight

Szegedi Korcsolyázó Egyesület (SZKE)

Anyaegyesület
First club

Szegedi Korcsolyázó Egyesület (SZKE)

Jelenlegi klubja
Current club

Szabó Krisztián/Telegdi Attila
Salt Lake City (2002.)/19. (500 m),
Vancouver (2010.)/5. (váltó/relay)
Eb/EC 2. (váltó/relay, 2011.), Universiade-3. (váltó/relay, 3013.), vk/
World Cup 4. (váltó/relay), junior vb/WC 3. (váltó/relay, 2006.)
olvasás, filmnézés, zenehallgatás, séta/reading, movies,
music, walking
az előző eredményeket túlszárnyalni, pontszerzés/
getting better than before, scoring

Nevelőedző/edző
First coach/coach
Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/result
Legjobb eredményei
Best results
Hobbi
Hobby
Példakép
Role model
Cél
Goal
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RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
SHORT TRACK SPEED SKATING

Név
Name
Versenyszám
Event
Születési idő/hely
Date/place of birth

Béres Bence
1000, 1500 m

1992. augusztus 26., Komárom

Lakhely
Home

Környe

Magasság (cm)/testsúly (kg)
Height/weight

180/77

Anyaegyesület
First club

TDKE

Jelenlegi klubja
Current club

TDKE

Nevelőedző/edző
First coach/coach
Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/result
Legjobb eredményei
Best results
Hobbi
Hobby
Példakép
Role model

Lugosi László/Telegdi Attila

Eb/EC 3. (váltó/relay, 2008., 2013.), Universiade-1. (váltó/
relay, 2013.), magyar bajnok/Hungarian champion (2011.)
labdarúgás/football

Gareth Bale

Cél sikeres olimpia, Eb- és vk-érem, vb-n top 8/successful Olympics,
Goal
medal in the EC, World Cup, being in the top 8 at the WC

„Nagyon erős lesz Szocsiban a
mezőny, ám ugyanezekkel a korisokkal küzdöttünk a kvalifikációs versenyeken. Hiszek abban,
hogy kis ügyességgel, kis szerencsével a legjobb
tizenhatba, sőt, a legjobb nyolcba juthat bármelyikünk. Azért gondolom így, mert a mezőny ugyan
erős, de nagyon sok hasonló képességű koris alkotja. Kivárás, ez a kulcsszó. A magyar rövid pályás
gyorskorcsolya kiválóan fejlődik, ám arra még
nemigen vagyunk képesek, hogy uraljunk egy futamot, arra viszont igen, hogy a tempót lekövessük.”
„The field in Sochi is going to be very strong, but
we competed that same people during the qualifications. I believe that with some skills and
luck, any of us can be among the first sixteen,
moreover, the first eight. We have to bide our time,
that is the key. The short track skating in Hungary
is developing rapidly, yet we are unable to own a
race, but we can keep up the pace.”
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RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
SHORT TRACK SPEED SKATING

Knoch Viktor
500 m, 1000 m, 1500 m

1989. december 12., Pécs

Pécs

180/80

„Nem emésztem magam
azon, hogy a váltónk mégsem
lehet ott Szocsiban. Az persze
fájó, hogy mindkét kvalifikációs viadalon ott voltunk a legjobb nyolcban,
vagyis biztos utazó helyen, ám a fejünk fölött
másként döntöttek… Az sem jó érzés, hogy ez
lesz a harmadik olimpián, és még sohasem
léphettem jégre a téli játékokon a magyar váltó
tagjaként. Ez a tüske azért benne van a lelkemben, és nagyon bízom benne, hogy négy év
múlva ez már nem így lesz.”
„I don’t stress myself that our relay team cannot
be there in Sochi. It hurts that we were among
the first eight in the qualifications, but the decision was made above our heads. It is not a good
feeling either that I couldn’t have been on the ice
at any of the winter Olympics as part of the Hungarian team. It is a thorn in my side, but I trust that
four years from now it will be gone.”

Név
Name
Versenyszám
Event
Születési idő/hely
Date/place of birth
Lakhely
Home
Magasság (cm)/testsúly (kg)
Height/weight

Pécsi KSE

Anyaegyesület
First club

UTE

Jelenlegi klubja
Current club

Telegdi Attila

Torino (2006)/5. (1500 m), Vancouver (2010)/21. (1000 m)

Eb/EC 2., (1500 m, 2007.), Universiade-1. (váltó/relay, 2013.)
más sportágakat is megismerni, gyakorolni/
getting to know and practice other sports
Marc Gagnon
Torino után Szocsiban is pontszerzőként zárni/
after Torino scoring in Sochi as well

Nevelőedző/edző
First coach/coach
Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/result
Legjobb eredményei
Best results
Hobbi
Hobby
Példakép
Role model
Cél
Goal
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RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
SHORT TRACK SPEED SKATING

Név
Name
Versenyszám
Event
Születési idő/hely
Date/place of birth
Lakhely
Home

Liu Shaolin Sándor
500 m, 1000 m, 1500 m

1995. november 20., Budapest

Budapest

Magasság (cm)/testsúly (kg)
Height/weight

182/78

Anyaegyesület
First club

TRGSE

Jelenlegi klubja
Current club

Sportország SC

Nevelőedző/edző
First coach/coach
Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/result

Bánhidi Ákos/Telegdi Attila

-

Legjobb eredményei
Eb/EC 3. (váltó/relay, 2013.), junior vb/WC 3. (1000 m, 2013.)
Best results
Hobbi
Hobby
Példakép
Role model
Cél
Goal

futás/running

Apolo Anton Ohno
pontszerző helyen végezni Szocsiban/
scoring in Sochi

„Szép lassan mindenki feldolgozta azt a traumát, amit a váltónk
kudarca okozott. Azt vallom: el
kell dobni mindezt! A veszteségeket el kell tudni engedni, el kell felejteni. Nincs kimondottan kedvenc távom, talán az ezer méter
fekszik nekem a legjobban. Inkább azt mondhatom,
hogy nem vagyok kiemelkedően jó egyik számban
sem, viszont rossz sem. Nagyon keményen készültünk, mentálisan is, ám arra odafigyeltünk, hogy ne
pörögjünk rá túl hamar az olimpiára.”
„Slowly everybody is getting over the trauma
of the failure of our relay team. I think we need
to throw away all that. We have to let go of our
losses and forget it. I don’t have a favorite distance, maybe the 1000 meters is the best for me.
I should rather say that I do not excel in any of
them, but I am not bad at them either. We have
prepared very hard, mentally as well, but we paid
attention not to focus too early on the Olympics.
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GYORSKORCSOLYA
SPEED SKATING

Nagy Konrád
1500 m

1992. március 26., Debrecen

Debrecen

188/82

„Tavaly márciusban a rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott
tagjaként volt a debreceni világbajnokságon. „Az átállás kapcsán
arra gondoltunk, nagy pályán van esélyem a kvótaszerzésre. Meglepődtem, hogy több mint tízéves
országos csúcsot sikerült megdöntenem ezerötszázon, és így futottam olimpiai szintidőt. Elsősorban az
ötezret céloztuk meg, azt gondoltuk, azon a távon
lehetek jó. Tudom, hogy hatalmas élmény vár rám
Szocsiban, néha tátott szájjal közlekedem majd.”
„Last March I took part at the Debrecen world championship as a member of the short track ice skating
team. We were thinking that I have a better chance of
getting the quota at long distance and I was surprised
to learn that I broke a record of more than a decade
on 1.5 kilometers. We aimed to 5000 meters because
we thought that I would be good at this distance. I know
that an awesome experience awaits me in Sochi, and
sometimes I go around with my jaws dropped.”

Név
Name
Versenyszám
Event
Születési idő/hely
Date/place of birth
Lakhely
Home
Magasság (cm)/testsúly (kg)
Height/weight

Kagami SE

Anyaegyesület
First club

Debreceni Főnix SE

Jelenlegi klubja
Current club

Kövérné Fejes Anikó/Peter Muller, Lars Elgersma

vk/World Cup 12. (2013.), Universiade-6. (1500 m, 2013.); 1500, 3000
és 5000 m-en országos csúcstartó/record-holder in Hungary

Nevelőedző/edző
First coach/coach
Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/result
Legjobb eredményei
Best results

kerékpározás, görkorcsolyázás, túrázás, snowboardozás, Hobbi
olvasás/cycling, roller skating, hiking, snowboarding, reading Hobby
Zdeno Chara, Lance Armstrong

Példakép
Role model

Szocsiban a top 16-ban végezni/
being in the top 16 in Sochi

Cél
Goal
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KORCSOLYA SPORTÁG
SKATING TEAM

Név
Name

Kósa Lajos

Dr. Bathó Ferenc

Sportág

korcsolya/skating

rövidpályás gyorskorcsolya/
short track speed skating

Státusz
Status

szakági vezető/discipline leader

szakági vezetőhelyettes/deputy head of branch

1964. március 14., Debrecen

1947. január 4., Jászberény

Debrecen

Budapest

174/80

172/80

Politikus, városvezető, a MOB tagja, 2010 óta a Magyar
Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke. 1990 óta országgyűlési képviselő, 1998-tól Debrecen megyei jogú
város polgármestere. Irányításával a városban napjainkig 25 világversenyt rendeztek a legkülönbözőbb
sportágakban, az atlétikai ifi vb-től a felnőtt rövidpályás vb-ig. 2001 tavaszán elnyerte „Az év polgármestere” címet. Szabadidejében jégkorongozik, focizik,
kerékpározik, kenuzik, fallabdázik, túrázik, motorozik.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára, a Magyar
Olimpiai Bizottság Gazdasági Bizottságának elnöke.
Tizenöt esztendőn keresztül vezette a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetségét, ma annak alelnöke.
A sportági kötődéséhez hozzátartozik 30 esztendős
nemzetközi ISU versenybírói tevékenysége műkorcsolyázásban és jégtáncban. Sportága elnökeként
korábban több téli olimpián is részt vett.

Politician, city leader, member of the Hungarian Olympic Committee, president of the Hungarian National Skating Federation since 2010. Member of the Parliament since
1990, mayor of Debrecen (county seat) since 1998. Under
his leadership 25 world competitions were organised in
many different sports from World Youth Championship in
Athletics to World Short Track Speed Skating Championship. In the spring of 2001 he was chosen to be „the mayor
of the year”. He likes playing hockey, football and squash,
cycling, motorcycling and hiking in his free time.

The deputy secretary of state of economic affairs at
the Ministry of Human Resources and the president
of the HOC’s Economic Comittee. He has led the Hungarian National Skating Federation for 15 years and
he is its the vice-president. In figure skating he was
a member of ISU’s judges for 30 years. As the president of his sport, he has participated at several Winter
Olympic Games.

Születési idő/hely
Date/place of birth
Lakhely
Home
Magasság (cm)/testsúly (kg)
Height/weight
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KORCSOLYA SPORTÁG
SKATING TEAM

Darázs István

Név
Name

rövidpályás gyorskorcsolya/
short track speed skating

Sportág

szövetségi kapitány/head coach

Státusz
Status

1955. augusztus 15., Jászberény

Születési idő/hely
Date/place of birth

Jászberény

184/140

Lakhely
Home
Magasság (cm)/testsúly (kg)
Height/weight

Gyorskorcsolya ágazati sportigazgató. Aktív közreműködésével, irányításával az ország több településén 16 esztendővel ezelőtt kezdték kialakítani azt a rendszert, mely ma is meghatározza a sportág sikereit. A magyar gyorskorcsolyázók Szocsi esetében negyedik alkalommal szereztek kvalifikációt, Torinóban
és Vancouverben pontszerzőként zártak. A sportigazgató számára Szocsi lesz a harmadik téli olimpia, melyen a „short track” - eseket a helyszínen segíti.
Speed skating branch director. The system which was established with his help 16 years ago determines even today’s successes. The Hungarian
speed skating team has earned their fourth qualification in Sochi, and finished as scorers in Turin and Vancouver. Sochi will be the third Winter
Olympic Games for the sports director, where he will help at the short track events.

Ez a negyedik olimpiám, amin közeli ráhatásom volt a versenyzők felkészítésére. Büszke vagyok, hogy a legtöbb versenyzővel mi utazhatunk
Szocsiba a Magyar Csapatban. A női váltónk kvalifikálta magát, ami már-már kötelező feladat volt, az pedig még mindig fájó, hogy az ismert okok
miatt a fiúknak ez nem sikerült. Korábban egyéniben egy-egy embertől várhattunk jó szereplést, ma már azonban meglepetést is szerezhetünk, s
két női és két férfiversenyzőnk is pontot szerezhet. Női váltónk az elődöntőben Kanadával, Dél-Koreával és Oroszországgal küzd a továbbjutásért.
A döntőbe jutáshoz mindenképpen hiba nélküli korcsolyázásra van szükség, és arra, hogy ők késztessék hibára az ellenfeleket.
This is my fourth Olympics where I had a strong influence on how the contestants trained. I am proud to say that we have the highest number of
contestants in the Hungarian team for the Sochi Olympics. It was almost a must for our women relay team to qualify, and it hurts me that the boys
could not have done the same for reasons well-known. Earlier there was only a chance for solo successes, but now, we may even cause surprises
if two women and two men contestants can get points. The women’s relay team will fight Canada, South Korea and Russia in the semi-finals - in
order to get in the finals, they must perform flawlessly and get their opponents to make the mistakes.
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KORCSOLYA SPORTÁG
SKATING TEAM

Név
Name

Telegdi Attila

Knoch Balázs

Sportág

rövidpályás gyorskorcsolya/
short track speed skating

rövidpályás gyorskorcsolya/
short track speed skating

Státusz
Status

edző/coach

technikai munkatárs/technical assistant

1973. május 22., Pécs

1979. augusztus 18., Pécs

Pécs

Pécs

176/96

176/74

A Pécsi Tudományegyetemen testnevelőként diplomázott, jelenleg PhD tanulmányait végzi az ELTE
Neveléstudományi Doktori Iskolában. Súlyemelésben
főiskolai magyar bajnok volt. Egy ideig a súlyemelés
mellett párhuzamosan korcsolyázott. Végül „jeges”
szövetségi kapitányi kinevezése vetett véget súlyemelő
versenyzői pályafutásának, 2000 óta szövetségi kapitány. Korcsolyaedzője, Märtz Róbert hatására választotta az edzői pályát.

Első baranyai téli olimpikonként részt vett a 2002-es
Salt Lake Cityben rendezett olimpián. Eb-n a váltóval
bronzérmes, versenyzőként többször választották
rövidpályán az év gyorskorcsolyázójának. Pécsett
járt egyetemre, testnevelőnek tanult, ma korcsolyagyártással is foglalkozik. Szocsiban a rövidpályás
gyorskorcsolyázókat technikai munkatársként segíti.
Öccse, Viktor, tagja a Szocsiba utazó Magyar Olimpiai
Csapatnak.

Gained a degree as a PE teacher at Pécs University of
Sciences, currently finishing his PhD studies at ELTE
Graduate School of Educational Sciences. Hungarian
university champion in weightlifting. While weightlifting, he also ice skated for a time. Later his appointment as head coach of the skating team drew an end
to his weightlifting career. Head coach since 2000. He
became a coach thanks to the encouragement of his
coach Róbert Märtz.

He participated at Salt Lake City 2002 as first Winter
Olympian of Baranya. He was 3rd in relay at the European Championship and was speed skater of the year
in short track several times. He went to university in
Pécs, learnt to become a PE teacher, now he produces
skates. He is helping in Sochi as technical assistant.
His brother, Viktor, is the member of the Hungarian
Olympic Team of Sochi.

Születési idő/hely
Date/place of birth
Lakhely
Home
Magasság (cm)/testsúly (kg)
Height/weight
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34

a telekom a magyar olimpiai csapat
platina szintű tÁmogatÓja
szocsi, 2014
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Vegyél részt Te is
a jövő sportpéldaképeinek
találkozóján!
Találkozzunk Győrben
2017-ben!

www.gyor2017.hu
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CSAPATVEZETÉS
TEAM LEADERS

Borkai Zsolt – delegációvezető
„Először leszek a helyszínen egy téli olimpián, eddig csak tévén követtem
az eseményeket. Az alpesi sí nagyon közel áll hozzám, nem véletlenül
tettem le az osztrák síoktatói vizsgát. Komoly legendái vannak a sportágnak, az egyik kedvencem Alberto Tomba volt. Gyakorlatilag a szakág
mindegyik számát szívesen nézem a lesiklástól az óriás-műlesiklásig.
A téli olimpia a nyárihoz hasonlóan a sportolókról, a versenyekről szól,
de nagyszerű alkalom a sportdiplomáciai kapcsolatok fejlesztésére. Egy
olimpia a sportvezetők csúcstalálkozója is és remélem, ebből a szempontból is hasznosan, eredményesen töltjük az időt Szocsiban. Szeretek
sűrű programot összeállítani magamnak az olimpián és reggeltől késő
estig vándorolni egyik helyszínről a másikra, szurkolni a magyar versenyzőknek. Bízom benne, hogy sportolóink képesek lesznek kellemes
meglepetést szerezni.”

Olimpiai, világ- és Európa-bajnok, Universiade-győztes tornász, sport- és
városvezető. Szöulban lólengésben lett az ötkarikás játékok legjobbja.
Fair play-díjas, tagja a Magyar Tornasport Halhatatlanok Klubjának.
Néhány évig Németországban egy ifjúsági csapat edzője, majd 1992 és
2006 között a győri Béri Balogh Ádám Honvéd Középiskola és Kollégium
tanára, később igazgatója volt. 2006 óta Győr Megyei Jogú Város polgármestere, 2010-től országgyűlési képviselő. Annak a városnak a vezetője, amelyik 2013-ban elnyerte a 2017-es nyári Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál rendezési jogát. 1989 óta tagja a MOB-nak. 2009-től a Magyar
Olimpiai Bizottság alelnöke, 2010 novemberétől elnöke.

Zsolt Borkai – Head of Delegation
“This is going to be my first time on location at a winter Olympics; so far,
I have only followed the events on television. Alpine skiing is very close
to my heart; that is why I became a registered ski-instructor in Austria.
This branch of sports has serious legendary figures, one of my favorites
is Alberto Tomba. I watch all the performances of this branch of sport
with pleasure. The winter Olympics, like the summer games, is about
sportsmen and sportswomen, competition, but it is also a great opportunity to improve diplomatic relationships. An Olympic event is a summit
of sports leaders as well, and I hope our time in Sochi will prove to be
fruitful. I like to keep a busy schedule during the Olympics and go from
one location to the other and root for the Hungarian competitors. I trust
that our team will be able to deliver some pleasant surprises.

Olympic, world and European champion, Universiade winner gymnast,
sports and city major of Győr. Winner of the pommel horse event in
Seoul. Fair play award winner and member of the Hungarian Gymnasts
Hall of Fame. For a few years he was the coach of a German youth
team, afterwards he taught at Béri Balogh Ádám Honvéd High School
and dorm in Győr, between 1992 and 2006. Since 2006 he is the mayor
of the city of Győr, the County Authority in the county of Győr-Moson-Sopron, and since 2010 a member of the parliament. Leader of the city
which has won the organizing rights in 2013 of the 2017 European Youth
Olympic Festival. Member of the Hungarian Olympic Committee (HOC)
since 1989.
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CSAPATVEZETÉS
TEAM LEADERS

Szabó Bence – delegációvezető-helyettes
Kétszeres olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok, Universiade-győztes
kardvívó, edző, sportvezető. Szöulban csapatban, Barcelonában egyéniben nyert olimpiai aranyérmet. Atlantában a Magyar Csapat zászlóvivője
volt a megnyitón. Sportolóként az Európai Vívó Szövetség versenyzői bizottságának tagja. Visszavonulása után klubja, az Újpesti TE ügyvezetőjeként kezdte sportvezetői pályafutását, majd társadalmi elnöke, az Újpest
FC ügyvezetője lett. Tagja volt a Magyar Vívó Szövetség elnökségének,
dolgozott a magyar vívóválogatott szövetségi kapitányaként, a venezuelai
technikai igazgatójaként. A MOB tagja, 2011 márciusától a MOB sportigazgatója, 2012 októberétől a szervezet főtitkára. A 2013-as utrechti
EYOF delegációvezetője.

„Nemcsak az első téli, hanem az első olimpiám is a szocsi lesz a MOB főtitkáraként, hiszen 2012-ben Londonban még sportigazgatóként képviseltem
a szervezetet. Tudjuk, hol a helyünk a világban, szem előtt tartjuk a coubertini eszmét, bízunk a tisztes helytállásban, amit sérülés- és doppingmentesen kell elérnünk. Ha az olimpia hatására többen kapnak kedvet a téli
sporthoz az országban, többen mennek le a korcsolyapályákra, már elégedettek lehetünk. Szocsiban megnézhettem az előkészületeket, fantasztikus
csodalétesítményeket húztak fel az oroszok, a szervezők közül sokan olyan
tehetséges fiatal generáció tagjai, akik külföldön tanultak és több nyelven
beszélnek. Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin személyes ügynek tekinti
az olimpiát, és az oroszok meg fogják mutatni, hogy csodálatos játékokat
tudnak rendezni. Indokoltnak tartom a szigorú helyszíni biztonsági intézkedéseket és remélem, hogy minden rendben lesz Szocsiban.”

Bence Szabó – Deputy Head of Delegation
Two-time Olympic champion, world, European and Universiade champion fencer, coach and sports manager. Gold medalist in Seoul in the team
event, and in Barcelona in individual. Flag bearer of the Hungarian Olympic team at the opening ceremony in Atlanta. During his career, he was a
member of the European Fencing Confederation’s Athletes Comission.
After his retirement, he started his sports manager career as the manager of his club, Újpesti TE, later on as the social chairman and manager
of Újpest FC. He was a member of the chairmanship of the Hungarian
Fencing Association, worked as the head coach of the Hungarian fencing
team, and the technical director of the Venezuelan team. Member of the
HOC, sports director since the March of 2011, secretary general since the
October of 2012. The head of delegation at the 2013 Utrecht EYOF.

Sochi will be my first ever Olympics as head secretary of HOC, since in
2012, London, I represented the organization as sports director. We know
our place in the world and trust that we can stand our ground free of accidents and steroids. If, due to the Olympics, there will be more people doing
winter sports in the country, and more people will go ice-skating, we can
be satisfied. In Sochi, I was able to take a look at all the preparations they
have made - the Russians built astonishingly wonderful facilities and the
organizers are members of a talented young generation who had been
educated aboard and speak several languages. The president of Russia,
Vladimir Putin considers the Olympics a personal business and the Russians will show that they can organize a wonderful event. I think the strict
security measures are justified, and I hope everything goes well in Sochi.”
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Dr. Nagy Zsigmond - csapatvezető
„Rendkívül megtisztelőnek tartom és büszke vagyok rá, hogy Salt Lake
City, Torino és Vancouver után már a negyedik téli olimpián vehetek
részt. 2010-ben Vancouverben nem a MOB delegáltjaként voltam kint,
hanem a 2012-es londoni nyári játékok szervezőinek képviselőjeként,
míg Szocsiban első ízben lehetek csapatvezető. Ezért nagyon készülök,
és izgalommal várom az oroszországi eseményt. A rövid pályás gyorskorcsolyázóktól az eddigi eredményeik alapján elvárható a jó szereplés,
sőt, még a csoda, azaz az éremszerzés is. A szakági szövetséggel ös�szhangban én is bízom benne, hogy az alpesi síző Miklós Edit tehetségét
igazolva képes lehet kiemelkedő eredményre. Ugyanakkor fiaskónak
tartom, hogy műkorcsolyában több mint ötven év után nem állhat rajthoz magyar induló. Meggyőződésem, hogy sikeres lesz az olimpia, az
oroszok állami szinten, kiemelt projektként kezelik a játékokat, ezt mi is
látjuk és érezzük a kiszolgáláson.”

Az egykori tízpróbázó testnevelőként és atlétaszakedzőként diplomázott
a TF-en. Az Egyesült Államokban sporttudományi mesterszakon végzett, majd jogászként az ELTE-n. Az 1998-as budapesti atlétikai Európa-bajnokság szervezőbizottságának munkatársaként került a MOB-ba.
Egyéves kitérőként a XXX. Nyári Olimpiai Játékok szervezőbizottságának (LOCOG) európai menedzsereként dolgozott Londonban. A Magyar
Olimpiai Csapattal 7 olimpián vett részt, Pekingben, Szingapúrban és
Londonban helyettes csapatvezetőként, míg az innsbrucki ifjúsági téli
olimpián, az utrechti EYOF-on mint csapatvezető. A MOB nemzetközi
igazgatója és a SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság elnöke.

Dr. Zsigmond Nagy – Chef de Mission
“I am extremely honored and proud to be able to take part in the fourth
Olympics after Salt Lake City, Torino and Vancouver. In 2010, I attended
not as a delegate of HOC, but the representative of the organizers of the
2012 London summer games, while in Sochi, it is my first time as team
leader. I am looking forward to this event with great excitement. The ice
skaters are expected to perform well, even a miracle, such as getting a
medal. In accordance with the association, I, too, trust that Edit Miklós will
excel due to her talents. Nonetheless, I consider the fact that we have
no Hungarian competitor in the field of figure-skating after 50 years a
blunder. I am convinced that we will see a successful event, since the
Russians handle the games as a state level project - this can be seen
and felt on their services.“

The former decathlete graduated as a PE teacher and professional athlete trainer from TF, the College of Physical Education in Hungary. He
gained a masters degree in sports science in the US and later graduated as a lawyer from ELTE. He became a member of the HOC after
being in the staff of the organising committee of the athletics European
championship in Budapest, in 1998. As a one-year detour he worked as
the European manager of the organizing committee of the XXX Summer Olympics (LOCOG). He has participated at 7 Olympic Games with
the Hungarian team. In Bejing, Singapore and London as deputy Chef de
Mission, while at the Innsbruck Youth Winter Olympic Games and the
Utrecht EYOF as Chef de Mission. The HOC’s director of international
relations and the president of the SPORTJUS Hungarian Sports Lawyers
Association.
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Fábián László – olimpiai attasé

Siklós Erik – sajtóattasé

Olimpiai, világ- és Európa-bajnok öttusázó. A kétszeres olimpikon tagja
a legendás szöuli bajnokcsapatnak, egyéniben, váltóban vagy csapatban
összesen hatszor volt a világ legjobbja. Többszörös magyar bajnok párbajtőrvívásban is, Szöulban, csapatban 6. helyezett. Sportpályafutását
követően sportmarketinggel, versenyszervezéssel foglalkozott, a magyar öttusaéletben több vezető tisztséget is ellátott, többek közt a hazai
szövetség alelnöke; a Magyar Speciális Olimpia Szövetség társelnöke.
1996-tól a MOB tagja. A Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának alelnöke,
2012 decemberétől a MOB sportigazgatója.

A Magyar Rádióban gyerekszínészként kezdett, majd 22 éven át sportriporterként dolgozott. Több mint 200 világversenyről, összesen három
olimpiáról (Atlanta, Sydney és Athén) közvetített, tudósított, 2006-tól két
éven át vezette a Sportszerkesztőséget. Televíziós kommentátorként
elsősorban tenisz-, labdarúgás-, kézilabda- és kosárlabda-mérkőzésekről közvetített. A Gentleman magazin főszerkesztője. A tenisztől a
kosárlabdán, a labdarúgáson át a kajak-kenuig több sportági szakszövetségnek volt a sajtófőnöke, szóvivője. A MOB-hoz 2013 márciusában
került kommunikációs vezetőként, július 1-je óta a Magyar Olimpiai Bizottság Marketing és Kommunikációs igazgatója. Utrechtben, az EYOFon a Magyar Csapat sajtófőnöke.

László Fábián – Olympic Attaché

Erik Siklós – Press Attaché

Olympic, world and European champion pentathlonist. The two-time
Olympian was member of the legendary champion team in Seoul. In
individual, or in team, altogether six times the world’s best pentathlonist.
Hungarian champion in epee fencing several times, and in Seoul sixth in
the team tournament. After his sports career he started working with
sports marketing and sports organising, and has administered several leading roles in Hungarian pentathlon, such as vice-president of the
national associaton; and the co-chair of the Hungarian Special Olympic Association. Member of the HOC since 1996. Vice-president of the
Hungarian Olympic Champions Club and the sports director of the HOC
since the December of 2012.

Started as a child actor in the Hungarian Radio, later from the age of
22 worked as a sports reporter. He has broadcasted from over 200
world events and three Olympic games (Atlanta, Sydney, Athens). Led
the sports editors for two years from 2006. As a sports commentator
he primarily commentated at tennis, football, handball and basketball
games. He is the editor-in-chief of the Gentleman magazine. He has been
the press agent and spokesman of several sport federatons ranging
from the tennis federation to the canoeing federation. He became the
head of communications at the HOC in the March of 2013, since the first
of July he is the director of marketing and communication. The press
agent of the Hungarian team at the Utrecht EYOF.
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Dr. Balogh Péter – vezető csapatorvos

Dr. Tállay András – csapatorvos

Sebész, baleseti sebész és kézsebész szakorvos. A tatai Kastélypark
Klinika igazgató-helyettese, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Baleseti Sebészeti Osztály vezető főorvosa. A Győri AUDI ETO női kézilabdacsapatának vezető orvosa. A Magyar Olimpiai Bizottság Orvosi Bizottságának elnöke. A londoni olimpián és az utrechti EYOF-on a magyar
egészségügyi csoport vezetője volt.

Ortopéd sebész és sportorvos. Az OSEI Sportsebészeti Osztályának főorvosa. Előzőleg a magyar női kézilabda, ma a sí-, a snowboard-, a rövidpályás gyorskorcsolya- és a szörfválogatott keretorvosa. A MOB vezető
orvosa 2001 és 2008 között. Szabadidejében síel, teniszezik; korábban
válogatott alpesi síző volt. Salt Lake Citytől Vancouverig két nyári- és
három téli olimpián volt az orvosi csapat vezetője.

Dr. Péter Balogh – Head of Medical Staff

Dr. András Tállay – Team Physician

Surgeon, emergency surgeon and hand surgeon. Deputy director of the
Kastélypark Clinic in Tata and the chief of medicine at Petz Aladár County Teaching Hospital’s Emergency Surgical Department. The FMO of the
Győri AUDI ETO women’s handball team. President of the Hungarian
Olympic Committee’s Medical Committee. The head of medical staff at
the London Olympic Games and the Utrecht EYOF.

Orthopedist and sports physicist. The chief medical officer of the National Institute of Sports Healthcare’s Sports Surgical Department. Beforehand the women’s national handball, presently the skiing, snowboarding, short track speed skating, and surfing national teams physician. The
force medical officer of the Hungarian Olympic Committee between
2001 and 2008. In his free time he enjoys skiing and tennis, before he
was a member of the national alpine skiing team. From Salt Lake city to
Vancouver, he was the leader of the medical team at two summer and
three winter Olympics.
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Dr. Sipos Gertrúd – csapatirodai munkatárs

Dósa Viktória – csapatirodai munkatárs

A jogi diplomáját hasznosítva Győrben indult a pályafutása. A közigazgatás területén különböző beosztásokban dolgozott: jogtanácsosként,
osztályvezetőként, majd megyei hivatalvezetőként. Jelenleg a Magyar
Olimpiai Bizottságban elnöki főtanácsadóként segíti a MOB munkáját,
működését. A londoni olimpián a csapatirodát erősítette. Részt vesz a
2017-es győri EYOF-pályázat előkészítésében. Hobbija a futás, több utcai
futóversenyt teljesített. A 2013-as EYOF-on az adminisztrációban segítette a Magyar Csapatot.

A Magyar Olimpiai Bizottságban 2001 óta dolgozik. A Nemzetközi Igazgatóság főmunkatársa, egyben a Nemzetközi Fair Play Bizottság motorja. Két olimpián vett részt: kiváló angol és francia nyelvtudásával
Pekingben és Londonban erősítette a magyar csapatirodát. Az ifjúsági
korosztály multisporteseményeit is belülről ismeri: az első nyári és téli
ifjúsági olimpián, Szingapúrban és Innsbruckban is tevékeny részt vállalt a kulturális-nevelési programban; az utrechti EYOF adminisztrációs
munkatársa volt. Utánpótláskorában kjokusin karatézott, ma funkcionális tréninggel foglalkozik hobbi szinten.

Dr. Gertrúd Sipos – Member of Team Office

Viktória Dósa – Member of Team Office

She started her career utilizing her law degree in Győr. She has worked
in several positions in the field of government: as a legal adviser, as
head of department, and later on as a county registrar. Presently helps
the work of the HOC as senior advisor. She worked in the team of office
at the London Olympic Games. She participated in the preparation of the
2017 Győr EYOF application. Her hobby is jogging, she has completed
several urban races. She has helped the Hungarian Team in the administration at the 2013 EYOF.

She has been working in the HOC since 2001. She is a senior partner at
the International Board of Directors and is considered as the motor of
the International Fair Play Committee. She has participated at two Olympic Games in Beijing and London, thanks to her exceptional English and
French knowledge. She also knows the youth multi-sports events from
the inside: on the first summer and winter youth Olympics, in Singapore
and Innsbruck, she contributed a lot in the culture-educating program. In
her teens she did kjokusin karate.

www.dasweltauto.hu
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Amit lehet, megteszünk a sikerért.

kvalikáció

Borkai Zsolt - delegációvezető

felkészülés

Szabó Bence - delegációvezető-helyettes

Olimpiai, világ- és Európa-bajnok, Universiade-győztes tornász, sport- és
városvezető. Szöulban lólengésben lett az ötkarikás játékok legjobbja.
Fair play-díjas, tagja a Magyar Tornasport Halhatatlanok Klubjának.
Néhány évig Németországban egy ifjúsági csapat edzője, majd 1992 és
2006 között a győri Béri Balogh Ádám Honvéd Középiskola és Kollégium
tanára, később igazgatója volt. 2006 óta Győr Megyei Jogú Város polgármestere, 2010-től országgyűlési képviselő. Annak a városnak a vezetője, amelyik 2013-ban elnyerte a 2017-es nyári Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál rendezési jogát. 1989 óta tagja a MOB-nak. 2009-től a Magyar
Olimpiai Bizottság alelnöke, 2010 novemberétől elnöke.

Kétszeres olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok, Universiade-győztes
kardvívó, edző, sportvezető. Szöulban csapatban, Barcelonában egyéniben nyert olimpiai aranyérmet. Atlantában a Magyar Csapat zászlóvivője
volt a megnyitón. Sportolóként az Európai Vívó Szövetség versenyzői bizottságának tagja. Visszavonulása után klubja, az Újpesti TE ügyvezetőjeként kezdte sportvezetői pályafutását, majd társadalmi elnöke, az Újpest
FC ügyvezetője lett. Tagja volt a Magyar Vívó Szövetség elnökségének,
dolgozott a magyar vívóválogatott szövetségi kapitányaként, a venezuelai
technikai igazgatójaként. A MOB tagja, 2011 márciusától a MOB sportigazgatója, 2012 októberétől a szervezet főtitkára. A 2013-as utrechti
EYOF delegációvezetője.

Zsolt Borkai – Head of Delegation

Bence Szabó – Deputy Head of Delegation

Olympic, world and European champion, Universiade winner gymnast,
sports and city director. Winner of the pommel horse event in Seoul.
Fair play award winner and member of the Hungarian Gymnasts Hall
of Fame. For a few years he was the coach of a German youth team, afterwards he taught at Béri Balogh Ádám Honvéd High School and dorm
in Győr, between 1992 and 2006. Since 2006 he is the mayor of the city
of Győr, the County Authority in the county of Győr-Moson-Sopron, and
since 2010 a member of the parliament. Leader of the city which has
won the organizing rights in 2013 of the 2017 European Youth Olympic
Festival. Member of the Hungarian Olympic Committee (HOC) since 1989.

Two-time Olympic champion, world, European and Universiade champion fencer, coach and sports manager. Gold medalist in Seoul in the team
event, and in Barcelona in individual. Flag bearer of the Hungarian Olympic team at the opening ceremony in Atlanta. During his career, he was a
member of the European Fencing Confederation’s Athletes Comission.
After his retirement, he started his sports manager career as the manager of his club, Újpesti TE, later on as the social chairman and manager
of Újpest FC. He was a member of the chairmanship of the Hungarian
Fencing Association, worked as the head coach of the Hungarian fencing
team, and the technical director of the Venezuelan team. Member of the
HOC, sports director since the March of 2011, secretary general since the
October of 2012.
The head of delegation at the 2013 Utrecht EYOF.
Büszkék vagyunk rá, hogy Miklós Editet, Magyarország
legeredményesebb

Szocsi 2014

alpesi sízőjét támogathatjuk a felkészülésben és versenyzésben.
Most szurkoljunk neki együtt a 2014-es téli olimpián!

0LQûV«JLKDV]Q£OWDXWµN*DUDQFL£YDO
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Schmitt Pál – NOB-tag
Vívó, a párbajtőrcsapat tagjaként Mexikóvárosban és Münchenben olimpiai bajnok. Kétszeres világbajnok, egyéniben világkupagyőztes. Közgazdász,
sportdiplomata, diplomata, politikus. 1983-1986-ban az OTSH elnökhelyettese. 1983-1989-ben a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, majd 2010-ig
elnöke. 1983 óta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, 1991-1999-ben
végrehajtó bizottsági tagja, 1995-1999-ben alelnöke, 1995-2013-ban Sport
és Környezetvédelmi Bizottságának elnöke. 1999 és 2007 között az Olimpikonok Világszövetségének (WOA) vezetője. 1993-tól 1997-ig spanyol, majd
1998 és 2002 között svájci nagykövet. 2010 és 2012 között Magyarország
köztársasági elnöke. 2010 óta a MOB tiszteletbeli elnöke.

„Mindig különleges érzés kerít hatalmába, ha a téli olimpia kerül szóba,
hiszen 1984-ben, a szarajevói játékokon tettem le NOB-tagként az olimpiai
eskümet. A szervezet az 1920-as években nagyszerű döntést hozott, hogy
a téli olimpiát életre hívta, nyugodtan mondhatom, maximálisan kielégíti
a téli sportok híveit. Fejlődése töretlen, rendkívül népszerű, a földrajzi és
időjárási körülmények miatt persze nem mindenhol vethető össze a nyári
játékokkal. Fontos kiemelni, hogy a téli olimpia lépést tart a modern igényekkel, új versenyszámok kerültek a műsorba, amiből látszik, valóban a
közönség kiszolgálása a legfontosabb érdek. Biztos vagyok benne, hogy
Szocsi nagyszerű házigazdája lesz az eseményeknek, a kiváló létesítményekben jó hangulat és a jó szervezés jellemzi majd a játékokat. Megértem,
hogy a fenyegetések és a volgográdi robbantások után vannak, akik félnek,
ám Oroszország szavatolja a biztonságot, szívügye az olimpia, egyúttal
nemzeti ügynek tekinti a játékokat. Jó olimpia lesz!”

Pál Schmitt – Member of the IOC
Fencer, Olympic champion in the team event in Mexico City and Munich. Two-time world champion, World Cup winner in individual. Economist, sports diplomat, diplomat, politician. Between 1983 and 1986 the
vice-president of the National Bureau of Physical Education and Sports.
First the Secretary General of the HOC from 1983 to 1989 then the
president of the organization until 2010. Member of the IOC since 1983,
Executive Committee member, vice-president (1995-1999), president of
the Sports and Enviroment Comission (1997-2007), member of the WOA.
Spanish embassador from 1993 to 1997 and Swiss embassador between
1998 and 2002. President of Hungary from 2010 to 2012. Honorary president of the HOC since 2010.

“Whenever we talk about winter Olympics, a special feeling returns to me,
since, in 1984 I swore my Olympics oath at Sarajevo. The organization had
made an excellent decision in 1920 to bring the winter Olympics to life and
I can safely say that it satisfied the needs of winter sports fans. Its development is unstoppable, though of course not always comparable - due to the
geographical and weather conditions - with their summer counterparts.
It is important to highlight the fact that the winter Olympics meets the
demands of the modern era and new kinds of competitions are included this shows that the most important thing is that the audience’s need is the
most important aspect of the process. I am convinced that Sochi will prove
to be a great host to the events and the excellent facilities provide good
atmosphere paired with great organization. I understand that there are
some who, following the events in Volgograd, are afraid - however, Russia
vouches for its ability to maintain security and considers the Olympics a
matter of national importance. It will be a good game!”
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Dr. Aján Tamás – a NOB tiszteletbeli tagja
„Ez lesz a nyolcadik téli olimpia 1984 óta, amelyet a helyszínen
követhetek. Egyáltalán nem áll messze tőlem ez a világ, megszállottan síeltem egészen öt-hat évvel ezelőttig, amikor gerincműtéten estem át. Az alpesi sí – ezen belül az óriás-műlesiklás –,
valamint a jégkorong a kedvencem. Vancouverben tagja voltam
annak a speciális csoportnak, amely naponta az egyes sportágak
versenyeiről készített beszámolót Jacques Rogge NOB-elnöknek,
hozzám tartozott a bob és a szánkó. Szocsiban nagyon jó olimpiát
rendeznek az oroszok, akik úgy nyerték el a rendezést Guatemalában, hogy elképzeléseiket a számítógépes technika segítségével mutatták be, miközben Pjongcsang és Salzburg jóval előbbre
tartott. Vlagyimir Putyin elnök azonban hatásos beszédet tartott,
és 13,5 milliárd dolláros költségvetésről tett említést, amely –
szinte hihetetlen – mára ötvenmilliárd fölé kúszott. A biztonsággal nem lesz gond, a volgográdi robbantások után igen szigorú
biztonsági intézkedéseket foganatosítanak.”

Sportvezető, sportdiplomata. 1968-tól a Magyar Súlyemelő Szövetség, 1970-től az IWF, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség alelnöke, 1976-tól 2000-ig főtitkára, 2000-től elnöke. 1969-ben alapítója, ma tiszteletbeli elnöke az európai szövetségnek. 1983-ban
az OTSH elnökhelyettese lett. 1986-tól 1989-ig a Magyar Olimpiai
Bizottság alelnöke, 1989 és 2005 között főtitkára, ma a szervezet
elnökségének tagja. A NOB tiszteletbeli tagja és két NOB-bizottságban tag. Több nemzetközi sportszervezetben (WADA, IMGA)
tölt be évtizedek óta vezető tisztséget. A Magyar Olimpiai Akadémia elnöke 1989-től.

Dr. Tamás Aján – Honorary Member of the IOC
“This is going to be the eighth winter Olympics since 1984 that I am able
to follow on location. This world is not at all alien to me, since I have been
an avid skier until 5-6 years ago, when I had spine-surgery. My favorites
are the downhill skiing and ice hockey. In Vancouver, I was a member of a
specialist group that made daily reports to Jacques Rogge, the president
of the International Olympics Committee and I was responsible for the
reports of bobsled and toboggan. The Russians will make a great Olympics game, who presented their plans with computer generated images.
President Vladimir Putin delivered an effective speech and mentioned a
budget of 13.5 billion dollars that today is, unbelievably, more than 50 billion dollars. There will be no problems with security; after the Volgograd
events, very strict security measures have been put into place.”

Sports leader and sports diplomat. The vice-president of the Hungarian
Weightlifting Federation since 1968 and also the IWF since 1970, secretary general from 1976 to 2000 and president since 2000. Founder
of the European Federation in 1969, in which today he is the honorary
president. He became the vice-president of the Ministry of Physical Education and Sports in 1983. From 1986 to 1989 the vice-president of the
HOC, general secretary from 1989 to 2005, today the member of the
presidency. Honorary member of the IOC, and member in two IOC committees. Has been been filling in executive officer roles for decades in
several sports organisations (WADA, IMGA). Chairman of the Hungarian
Olympic Academy since 1989.
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Regőczy Krisztina – műkorcsolya,
nemzetközi tisztségviselő (ISU)

Martos György – rövidpályás gyorskorcsolya,
nemzetközi tisztségviselő (ISU)

Világbajnok, olimpiai és Európa-bajnoki ezüstérmes műkorcsolyázó,
sportvezető. A Sallay Andrással alkotott jégtáncpáros Lake Placidben
második, az innsbrucki olimpián ötödik lett. Versenyzői pályafutását
követően jégrevüben táncolt, külföldi jégtánciskolát nyitott, nemzetközi
edzőtáborokat szervezett. 1996-tól a nemzetközi szövetség (ISU) edzői
bizottságának elnöke és jégtánc szakbizottságának vezetője, 2010-től
a műkorcsolya, jégtánc és szinkronkorcsolya szakági sportigazgatója. 2009-től tagja a MOB elnökségének, vezeti a szervezet Nők a Sportban Bizottságát.

1955-ben kezdte a gyorskorcsolyázást, 21 éves versenyzői pályafutását
követően most is aktívan foglalkozik a sportággal a magyar szövetség
szakmai alelnökeként, valamint az ISU elnökség gyorskorcsolya szakági
képviselőjeként. Tizenötszörös magyar felnőtt bajnok, egyszer a magyar
ifjúsági bajnoki címet is elnyerte. Az 1968-as téli olimpián, 1500 méteren
magyar rekordot futott.

Krisztina Regőczy – figure skating,
International Officials (ISU)

György Martos – short-track speed skating,
International Officials (ISU)

World champion, European and Olympic runner-up figure skater, sports
leader. Became second with her partner András Sallay at Lake Placid
and fifth at Innsbruck. After her sports career she danced in an ice show
and established a figureskating school abroad. Since 1996 president of
the trainers committee in the ISU and sports leader of the figure skating
discipline. Member of the HOC’s presidency since 2009 and leads the
committee’s Women in Sports Comission.

Started speed skating in 1955. After his career spanning up to 21 years,
he is still actively engaged in the sport as the vice-president of the Hungarian Federation and the representative in ISU’s speed skating presidency. 15-time Hungarian champion as an adult and one-time winner in
the youth category. In 1968 at the winter Olympic Games he set a new
Hungarian national record on 1500 m.
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Sallak György – korcsolya,
nemzetközi tisztségviselő (ISU)
A Magyar Olimpiai Bizottság tagja, a Magyar Országos Korcsolyázó
Szövetség főtitkára 1989 óta. Negyedszázados sportvezetői tevékenységének köszönhetően a szövetség mind az öt korcsolyázó szakágban
aktívan működik, a műkorcsolyázók, jégtáncosok és rövidpályás gyorskorcsolyázók Európa élvonalába kerültek. A Nemzetközi Korcsolyázó
Szövetség fejlesztési koordinátoraként 1999 óta világszinten felel az ISU
sportágak, a fejlődő régiók fejlesztésének ellenőrző irányításáért.

György Sallak – skating,
International Officials (ISU)
Member of the HOC, secretary general of the Hungarian National Skating Federation since 1989. Plays an active role in all five of the skating
federations disciplines, thanks to his 25 years of sports leading activity.
As the developement coordinator of ISU, since 1999 he is in charge of the
developement processes of the developing regions.
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Borkai Zsolt - delegációvezető

Szabó Bence - delegációvezető-helyettes

Olimpiai, világ- és Európa-bajnok, Universiade-győztes tornász, sport- és
városvezető. Szöulban lólengésben lett az ötkarikás játékok legjobbja.
Fair play-díjas, tagja a Magyar Tornasport Halhatatlanok Klubjának.
Néhány évig Németországban egy ifjúsági csapat edzője, majd 1992 és
2006 között a győri Béri Balogh Ádám Honvéd Középiskola és Kollégium
tanára, később igazgatója volt. 2006 óta Győr Megyei Jogú Város polgármestere, 2010-től országgyűlési képviselő. Annak a városnak a vezetője, amelyik 2013-ban elnyerte a 2017-es nyári Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál rendezési jogát. 1989 óta tagja a MOB-nak. 2009-től a Magyar
Olimpiai Bizottság alelnöke, 2010 novemberétől elnöke.

Kétszeres olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok, Universiade-győztes
kardvívó, edző, sportvezető. Szöulban csapatban, Barcelonában egyéniben nyert olimpiai aranyérmet. Atlantában a Magyar Csapat zászlóvivője
volt a megnyitón. Sportolóként az Európai Vívó Szövetség versenyzői bizottságának tagja. Visszavonulása után klubja, az Újpesti TE ügyvezetőjeként kezdte sportvezetői pályafutását, majd társadalmi elnöke, az Újpest
FC ügyvezetője lett. Tagja volt a Magyar Vívó Szövetség elnökségének,
dolgozott a magyar vívóválogatott szövetségi kapitányaként, a venezuelai
technikai igazgatójaként. A MOB tagja, 2011 márciusától a MOB sportigazgatója, 2012 októberétől a szervezet főtitkára. A 2013-as utrechti
EYOF delegációvezetője.

Zsolt Borkai – Head of Delegation

Bence Szabó – Deputy Head of Delegation

Olympic, world and European champion, Universiade winner gymnast,
sports and city director. Winner of the pommel horse event in Seoul.
Fair play award winner and member of the Hungarian Gymnasts Hall
of Fame. For a few years he was the coach of a German youth team, afterwards he taught at Béri Balogh Ádám Honvéd High School and dorm
in Győr, between 1992 and 2006. Since 2006 he is the mayor of the city
of Győr, the County Authority in the county of Győr-Moson-Sopron, and
since 2010 a member of the parliament. Leader of the city which has
won the organizing rights in 2013 of the 2017 European Youth Olympic
Festival. Member of the Hungarian Olympic Committee (HOC) since 1989.

Two-time Olympic champion, world, European and Universiade champion fencer, coach and sports manager. Gold medalist in Seoul in the team
event, and in Barcelona in individual. Flag bearer of the Hungarian Olympic team at the opening ceremony in Atlanta. During his career, he was a
member of the European Fencing Confederation’s Athletes Comission.
After his retirement, he started his sports manager career as the manager of his club, Újpesti TE, later on as the social chairman and manager
of Újpest FC. He was a member of the chairmanship of the Hungarian
Fencing Association, worked as the head coach of the Hungarian fencing
team, and the technical director of the Venezuelan team. Member of the
HOC, sports director since the March of 2011, secretary general since the
October of 2012. The head of delegation at the 2013 Utrecht EYOF.
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MÉDIA
MEDIA

Ághassi Attila – index.hu
újságíró / journalist

Gergelics József – MTVA/MTI
újságíró / journalist

Halász Zoltán – origo.hu
újságíró / journalist

Illyés Tibor – MTVA/MTI
fotós / photographer

Kovács Anikó – mob.hu
fotós / photographer

Szalay-Berzeviczy Attila –
index.hu
fotós / photographer
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Mohay Bence – MTVA/MTI
riporter / reporter

Hajdú János – RTL
operatőr / cameraman

Majszin György – MTVA/MTI
operatőr / cameraman

Dr. Szepesi István – RTL
riporter / reporter

Riskó Géza –
MOB Média Bizottság Elnök /
HOC Media Committee President
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TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTŐ
(1924–2010)
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I. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
CHAMONIX (FRANCIAORSZÁG), 1924.

Műkorcsolyában a svéd Gillis Grafström vonult be a történelemkönyvekbe azzal, hogy 1924-es győzelmével téli olimpián
védte meg nyári olimpiai bajnoki címét. A hölgyeknél elindult
a 11(!) éves Sonja Henie is, aki Chamonix-ban még az utolsó
helyen végzett, de a következő három olimpiát megnyerte, később pedig hollywoodi filmsztár lett.

Chamonix (Franciaország)

Helyszín
Venue

1924. január 25–február 5.

Időpont
Date

294

Összes induló száma
All the participants

16

Résztvevő országok száma
Participating countries

4

Magyar indulók száma
Hungarian participants

a rendező ország
egy képviselője vitte

Magyar zászlóvivő
Hungarian flag bearer

helyezés nélkül

Legjobb magyar helyezés
Best Hungarian result

Déván István – sífutás
Háberl Aladár – északi összetett Magyar résztvevők
Name of the Hungarian
Németh Ferenc – sífutás
Szepes Béla (Strauch) – sífutás, participants
északi összetett

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság azért határozta el, hogy 1924-ben
megrendezi a téli olimpiai játékokat is, mert több sportágat
csak szezonálisan lehet űzni – érdekesség, hogy a műkorcsolya 1908-ban és 1920-ban, a jégkorong pedig 1920-ban a nyári
játékokon is szerepelt.
A chamonix-i sportesemény egyébként csak egy évvel később,
1925-ben kapta meg az I. téli olimpiai játékok elnevezést, eredetileg „téli sportok nemzetközi heteként” hirdették meg, és a
Francia Olimpiai Bizottság rendezte. Az első játékokon bőven
adódtak megmosolyogtató jelenetek.
Bobban például bombameglepetés született, hiszen négyesben a későbbi győztesek voltak a legkevésbé esélyesek – az
aranyérmes svájciak csak azután kezdtek el bobozni, hogy az
egyik csapattag, Eduard Scherrer tombolán nyert egy fából készült bobot. Curlingben szintén érdekesen alakult a versengés,
hiszen miután D. G. Astley mind a brit, mind a svédek kettes
csapatában szerepet vállalt, ő lett az egyetlen olyan sportoló,
aki egy olimpián azonos versenyszámban szerzett egyszerre
aranyat és ezüstöt is.

Ma már elképzelhetetlen események történtek jégkorongban is.
Az antwerpeni nyári olimpián a Winnipeg Falcons klubcsapat szerzett aranyérmet Kanadának, négy évvel később Chamonix-ban
pedig a Toronto Granites képviselte az országot. Charles Jewtraw
szintén történelmi tettet vitt véghez: az 500 méteres távon diadalmaskodó amerikai gyorskorcsolyázó szerezte meg a téli olimpiák történetének első aranyérmét. Nekünk, magyaroknak kevés
babér termett Chamonix-ban. Hazánkat négy sportoló képviselte
a játékokon: Dévár István, Szepes Béla, Háberl Aladár északi ös�szetettben, Németh Ferenc pedig sífutásban indult. Előbbiek összesítésben mindhárman kiestek, Dévár azonban 18 kilométeres sífutásban a 31. helyen ért célba, Háberl síugrásban 20., míg Szepes
23. lett. Németh 50 kilométeres sífutásban végül a 20. helyen zárt.
Szepes Bélával kapcsolatban érdekesség, hogy bár a téli olimpián
nem sikerült neki az áttörés, négy évvel később Amszterdamban
gerelyhajításban ezüstérmes lett a nyári játékokon.

Chamonix (1924): Záróünnepség,
a közönség vonul a lelátóra (IOC)
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II. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
ST. MORITZ (SVÁJC), 1928.

St. Moritz (Svájc)

Helyszín
Venue

1928. február 11–19.

Időpont
Date

495

Összes induló száma
All the participants

25

Résztvevő országok száma
Participating countries

12

Magyar indulók száma
Hungarian participants

Szepes Gyula

Magyar zászlóvivő
Hungarian flag bearer

10. (Eötvös Zoltán,
gyorskorcsolya)

Legjobb magyar helyezés
Best Hungarian result

Eötvös Zoltán – gyorskorcsolya
Szepes Gyula (Strauch) – sífutás
Barcza Miklós, Barna Frigyes dr.,
Magyar résztvevők
Heinrich Tibor, Krempels Péter,
Name of the Hungarian
Krepuska István dr., Lator Géza
participants
dr., Minder Sándor (Magyar Sándor), Ordódy Béla, Révay József,
Weiner Béla – jégkorong

Az 1928-as téli ötkarikás játékoknak a svájci St. Moritz adott
otthont, ahová már 25 ország küldte el sportolóit a négy évvel korábbi tizenhathoz képest, s természetesen Magyarország is nevezett. Az esemény sztárja egyértelműen a 15 évesen már a második olimpiáján versenyző norvég lány, Sonja
Henie volt, aki ezúttal nem csupán csatlakozott a műkorcsolyázók mezőnyéhez: tinédzserként aranyéremmel tért haza.
Jégkorongban ezúttal sem született meglepetés, hiszen
a címvédő kanadaiak megint végigsöpörtek a mezőnyön.
A juharleveleseket ezúttal a University of Toronto Grads
képviselte. Sífutásban sem volt sokkal változatosabb a helyzet, ezt a sportágat a skandináv országok képviselői uralták
toronymagasan. 18 kilométeren norvég, 50 kilométeren
pedig svéd hármas állt a dobogón. Gyorskorcsolyában
500 méteren öt érmet is kiosztottak, de egyik sem volt ezüst.
A leggyorsabb a finn Clas Thunberg és a norvég Bernt Evensen

Záróünnepség, zászlóvivők felvonulása
(IOC/ Rutz, Othmar)

tizedmásodpercre azonos időt, 43.4-et futott, és mögöttük
hármas holtverseny alakult ki. Thunberg 1500 méteren már
egyedül diadalmaskodott, ötszörös olimpiai bajnok lett, s ezzel máig ő a legeredményesebb finn a téli játékokon.
St. Moritzban első ízben rendezték meg a szkeletonosok
versengését az olimpiák történetében, és csakúgy, mint az
ötös bobban, ebben is az amerikaiak domináltak. A bobosoknál ezüstérmet nyerő Jennison Heaton összesítésben egy
másodperccel előzte meg testvérét, Johnt, aki húsz évvel
később is ezüstérmet szerzett ebben a számban. A harmadik helyen egy brit gróf, David Carnegie végzett.
Magyarország az előzőnél jóval nagyobb létszámban, tíz
jégkorongozóval, egy sífutóval és egy gyorskorcsolyázóval
képviseltette magát a játékokon. Hokicsapatunkban többek között helyet kapott a korábbi válogatott futballista és
játékvezető, Ordódy Béla is. A mieink nem vallottak szégyent, de balszerencsések voltak, hiszen három kis arányú
vereséget szenvedtek el: Franciaország 2:0-ra, Belgium
3:2-re, míg Nagy-Britannia 1:0-ra verte meg őket, így nulla ponttal csoportjuk utolsó helyén zártak. Sajnos sífutónk, Szepes Gyula sem ért célba 18 kilométeren, Eötvös
Zoltán azonban szép eredményeket ért el gyorskorcsolyában. A magyar versenyző pontot ugyan nem szerzett, de
1500 méteren a 10. helyen végzett, míg 500 méteren 19.,
5000 méteren pedig 20. lett.
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III. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
LAKE PLACID (EGYESÜLT ÁLLAMOK), 1932.

Lake Placid (Egyesült Államok)

Helyszín
Venue

1932. február 4–15.

Időpont
Date

306

Összes induló száma
All the participants

17

Résztvevő országok száma
Participating countries

4

Magyar indulók száma
Hungarian participants

Szollás László

Magyar zászlóvivő
Hungarian flag bearer

3. (Rotter Emília, Szollás László,
műkorcsolya)

Legjobb magyar helyezés
Best Hungarian result

Magyar résztvevők
Name of the Hungarian participants
Orgonista Olga – műkorcsolya, páros, IV.
Rotter Emília – műkorcsolya, páros, III.
Szalay Sándor – műkorcsolya, páros, IV.
Szollás László dr. – műkorcsolya, páros, III.

Orgonista Olga és Szalay Sándor az 1920-as években

Az 1924-es és az 1928-as játékok sikerén felbuzdulva az
Egyesült Államok is elérkezettnek látta az időt, hogy megpályázza a játékok rendezési jogát, így harmadik alkalommal már a tengerentúlon, Lake Placidben tartották a téli
olimpiát. A szokatlan időjárási körülmények miatt azonban
több sportág képviselői is megszenvedtek, hiszen a helyszínen groteszk módon túl kevés volt a hó. A 18 kilométeres

A Rotter Emília, dr. Szollás László
páros bronzéremmel zárt Lake Placidben
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1000 méteres férfi gyorskorcsolya, a második futam kezdete;
győztes az amerikai Irving Jaffee (IOC)

sífutásban még elfogadható feltételek között indulhattak a
versenyzők, az 50 kilométeresben azonban néha nem találtak havat a lábuk alatt… A rövidebb versenyen a svéd
Sven Utterström diadalmaskodott, akinek annyi előnye volt
a többiekhez képest, hogy egy évvel korábban egy film- és
vadászexpedícióval már járt a környéken.
Az előző olimpiák eredményeit végigböngészve szinte magától
értetődő, hogy jégkorongban ezúttal is Kanada lett az aranyérmes, igaz, ezúttal már jóval szenvedősebben, mint korábban.
A Lake Placid-i tornán csak négy válogatott vett részt, de várható volt, hogy a német és a lengyel csapat nem tud beleszólni
az aranyéremért vívott harcba. Így is lett, Kanada és az Egyesült Államok vérre menő csatákat vívott az első helyért.
A nyitó találkozón hosszabbítás után az előbbi győzött, és
ez a siker – mint később kiderült – tornagyőzelmet ért: második összecsapásuk ugyanis kétszeri hosszabbítás után
2:2-re végződött. Műkorcsolyában a hölgyeknél ismét a
norvég klasszis, Sonja Henie győzött, férfi egyéni versenyben viszont Gillis Grafström a kötelező gyakorlat közben
bukott, így ezúttal „csak” második lett, de ezzel együtt is
ő minden idők legeredményesebb (3 arany-, 1 ezüstérem)
műkorcsolyázója az olimpiákon. A győztes ezúttal az osztrák Karl Schäfer lett. Párosban a Rotter Emília, Szollás
László duó megszerezte hazánk első érmét, a zsűri Andrée

Brunet, Pierre Brunet címvédő kettőst látta a legjobbnak.
A bobosok rendkívül nehéz pályával találták szembe magukat, ennek tudható be, hogy a világbajnok német kvartett
súlyos balesetet szenvedett az edzésen: két versenyző karja is eltört, míg egy harmadik gerincsérülést szenvedett.
Az egyik német néző összeállított a jelenlévő német-amerikaiakból egy csapatot, és úgy indultak el a versenyben, hogy
előtte még egyikük sem ült bobban… Érdekesség, hogy a
számot megnyerő első számú amerikai négyes tagja volt
Eddie Eagan, aki 1920-ban még nyári olimpián szerzett bajnoki címet – ökölvívásban, félnehézsúlyban.
Noha Magyarország csupán két műkorcsolyapárossal képviseltette magát Lake Placidben, sportolóink így is szenzációs teljesítményt nyújtottak, és megszerezték hazánk első
érmét a téli olimpiák történetében. Rotter Emília és Szollás
László 1931-ben világbajnoki címet nyert, olimpiai részvételük azonban anyagi okok miatt kis híján meghiúsult. A páros
végül társadalmi gyűjtéssel és bemutatókkal összegyűjtötte a szükséges összeget, így elindulhatott Lake Placidben.
Rotterék azonban hiába mutattak be hibátlan gyakorlatot, a
pontozóbírók szerint túl sok volt benne az akrobatikus elem,
így a magyar párosnak meg kellett elégednie a harmadik
hellyel. Az Orgonista Olga, Szalay Sándor duó negyedik lett,
vagyis a magyar delegáció tökéletesen helytállt az Egyesült
Államokban.
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IV. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
GARMISCH-PARTENKIRCHEN (NÉMETORSZÁG), 1936.

Garmisch-Partenkirchen
(Németország)

Helyszín
Venue

1936. február 6–16.

Időpont
Date

755

Összes induló száma
All the participants

28

Résztvevő országok száma
Participating countries

25

Magyar indulók száma
Hungarian participants

Balatoni Levente

Magyar zászlóvivő
Hungarian flag bearer

3. (Rotter Emília, Szollás László,
műkorcsolya)

Legjobb magyar helyezés
Best Hungarian result

Az olimpia egyik jelképe, az olimpiai zászló

aki elsősorban gyorskorcsolyázóként lett híres, 500, 1000, 1500,
3000 és 5000 méteren is világcsúcstartó volt, de teniszezőként
is nyert hazájában bajnokságot. Nilsen dolgát megkönnyítette,
hogy a többszörös világbajnok német Christl Cranz bukott, Nilsennek azonban nem volt meg a technikai tudása a műlesikláshoz, amit Cranz ki is használt. Nilsen végül bronzérmes lett,
mert még a német Käthe Grasegger is megelőzte őt.

Magyar résztvevők
Name of the Hungarian participants
Rotter Emília – műkorcsolya, páros, III.
Szollás László dr. – műkorcsolya, páros, III.
Szekrényessy Attila – műkorcsolya, páros, IV.
Szekrényessy Piroska – műkorcsolya, páros, IV.
Terták Elemér dr.
(Tardonfalvy Elemér) – műkorcsolya, egyéni
Balatoni Levente – alpesi sízés
Hidvéghy László (Heckmann) – gyorskorcsolya
Botond Éva – műkorcsolya, egyéni
Pataky Dénes százados, vitéz – műkorcsolya egyéni
Csík Imre (De Pottere Gerard) – alpesi sízés
Kővári Károly (Kaefferstein) – alpesi sízés, északi összetett
Szalay László – alpesi sízés, északi összetett
Barcza Miklós, Farkas Mátyás, Gergely András II. (Geiger), Gergely
László I. (Geiger), Háray Béla, Helmeczi Frigyes (Heuthaller), Hircsák
István dr. (Csák István), Jeney Zoltán, Miklós Sándor, Minder Sándor
(Magyar Sándor, Monostori Ferenc (Marx), Róna László, Szamosi
Ferenc (Sztoics) – jégkorong

Az 1936-os volt a harmadik és egyben az utolsó olyan év, amikor a téli és a nyári olimpiát is ugyanazon ország rendezte meg,
hiszen a hírhedt berlini játékok előtt Garmisch-Partenkirchen
fogadta a világ legjobb téli sportolóit. Először tűnt fel a téli
olimpia műsorán az alpesi sí, amelyben a szervezők még csak
kombinációban osztottak érmet. A legérdekesebb küzdelmet a
nők versenye hozta, ahol az első futamon, lesiklásban meglepetésre a mindössze 16 éves norvég Laila Schou Nilsen győzött,

A Szekrényessy testvérek,
Piroska és Attila negyedik lett a ’36-os olimpián
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Rotter Emília és dr. Szollás László
Lake Placid után újra bronzérmes lett

A férfiaknál lesiklásban hatvanhat versenyző – köztük négy
magyar – állt rajthoz. Öten nem értek célba, egyet kizártak,
a legrosszabbul viszont a brit James Riddell járt, aki egy fának ütközött, és súlyosan megsérült. A legjobb időt Birger
Ruud érte el, aki négy évvel korábban és ezen az olimpián is
megnyerte a síugrást. Két nappal később, a műlesiklás után
alakult ki az érmesek mezőnye. Ruud ezúttal csak hatodik
lett, a Pfnür, Lantschner kettős viszont remekelt ebben a
számban. Az olimpiai bajnoki címet Pfnür szerezte meg, a
második helyen az osztrák születésű, de már szintén német
színekben induló Lantschner végzett.
Az olimpia sztárja a gyorskorcsolyázó Ivar Ballangrud
lett, ugyanis a 31 éves norvég klasszis a négyből három
versenyszámot megnyert, csak 1500-on volt kénytelen
megelégedni a második hellyel. Műkorcsolyában – a papírformának megfelelően – a még mindig csak 19 éves
Sonja Henie végzett az élen, míg a férfiaknál Karl Schäfer
magabiztosan győzött. A párosoknál a házigazda Németország képviseletében Maxi Herber és Ernst Baier nyert.
A jégkorongozóknál meglepetésre nem a négyszeres olimpiai bajnok Kanada lett a győztes, a juharlevelesek ugyanis
a közép- és a négyes döntőben is 2:1-es vereséget szenvedtek Nagy-Britanniától, így a második helyre szorultak.

A sífutást természetesen ezúttal is északi fölény jellemezte, míg síugrásban Birger Ruud megvédte címét: hiába ugrott mindkétszer nagyobbat nála a svéd Sven Eriksson, a
norvég versenyző ugrásainak kivitelezését jobbnak ítélte
meg a három pontozóbíró.
Bobban mindkét számban többször is félbe kellett szakítani a versenyt, ugyanis a pályák nem voltak elég ellenállóak sem az időjárással, sem a bobokkal szemben.
Legjobb műkorcsolyázóink ezúttal is kitettek magukért, a
Rotter Emília, Szollás László páros szenzációs versenyzéssel újra megszerezte a bronzérmet, ráadásul a másik
kettős, a Szekrényessy testvérpár, Piroska és Attila jóvoltából a negyedik hely is Magyarországé lett. Férfi egyesben Terták Elemér és Pataky Dénes is jól szerepelt, a
nyolcadik és a kilencedik helyet szerezték meg. Alpesi síben a férfiak mezőnyében Szalay László 19., Kővári Károly
27., Csík Imre 30. lett, míg Balatoni Levente helyezetlenül
végzett, a hölgyeknél viszont Szapáry Mariann sérülés
miatt nem tudott rajthoz állni. Északi összetettben Kővári
Károly és Szalay László helyezetlenül zárt, míg gyorskorcsolyában az egyetlen magyar versenyző, Hidvéghy
László 1500 méteren a 25., 5000-en a 17., 10 000-en a 14.
helyen fejezte be szereplését.
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V. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
ST. MORITZ (SVÁJC), 1948.

St. Moritz (Svájc)

Helyszín
Venue

1948. január 30–február 8.

Időpont
Date

713

Összes induló száma
All the participants

28

Résztvevő országok száma
Participating countries

22

Magyar indulók száma
Hungarian participants

Harangvölgyi András

Magyar zászlóvivő
Hungarian flag bearer

2. (Kékesy Andrea, Király Ede,
műkorcsolya)

Legjobb magyar helyezés
Best Hungarian result

Magyar résztvevők
Name of the Hungarian participants
Kékesy Andrea – műkorcsolya, páros, II.
Pajor Kornél – gyorskorcsolya, IV.
Király Ede – műkorcsolya, páros, II., egyéni V.
Beták Imre – északi sízés
Elekfy Ákos (Kirchner) – gyorskorcsolya
Harangvölgyi András – északi sízés
Hemrik Ferenc – északi sízés
Eleőd Anikó (Iglói Lászlóné) – alpesi sízés
Kilián János – gyorskorcsolya
Kővári Károly – alpesi sízés, alpesi összetett
Ladányi Gedeon (Lindner) – gyorskorcsolya
Saáry Éva (Ladányi Gedeonné) – műkorcsolya, egyéni
Libik György – alpesi sízés
Máté Lajos – alpesi sízés, alpesi összetett
Mazány Sándor – alpesi sízés
Ruttkay Iván – gyorskorcsolya
Saáry Mária – műkorcsolya, egyéni
Székely Tamás – alpesi sízés
Szikla Péter – alpesi sízés
Ványa Pál – északi sízés
Nagy Marianna – műkorcsolya, páros
Nagy László – műkorcsolya, páros

A negyedik téli olimpia után három és fél évvel kitört a második
világháború, így tizenkét esztendőnek kellett eltelnie, hogy újra
megrendezhessék a játékokat. Az olimpiának másodszor adott
otthont St. Moritz, s a versenyeken nem vehetett részt a háborús
vesztes Németország és Japán sem.

St. Moritzban 22 fős magyar csapat vett részt

A legnagyobb vitát kiváltó eset a jégkorongtornához fűződik.
Az amerikaiak ugyanis két együttest küldtek az olimpiára: az
Amatőr Jégkorongszövetség csapatát a Nemzetközi Jégkorongliga – csak e szervezet jóváhagyásával indulhattak a válogatottak
az olimpián – elismerte ugyan, de az Egyesült Államok Olimpiai
Bizottsága (USOC) az Amatőr Atlétikai Unió gárdáját támogatta és
nevezte be. Hosszú huzavona után az Amatőr Jégkorongszövetség csapata indulhatott el a tornán (amely egyben világbajnokság
is volt), de a negyedik helyen végző amerikaiak eredményét az
olimpiai versenyben nem vették figyelembe. A körmérkőzéses
rendszerű viadalon az olimpiai bajnoki címet – immár ötödször,
ugyanis Antwerpenben, a nyári játékokon rendezett tornán is diadalmaskodott – Kanada szerezte meg.
A szkeleton húsz év után szerepelt újra a műsoron, s a szám
különlegessége, hogy már akkor is ott volt a mezőnyben a nagyszerű John Heaton. A negyvenedik születésnapjához közelítő
amerikai azonban ezúttal sem tudta megnyerni a versenyt – újra
ezüstérmes lett. A győztes Nino Bibbia egyébként St. Moritzban
élt, de nem Svájcnak, hanem Olaszországnak nyerte az aranyat.
Lake Placid-i és garmisch-partenkircheni elsősége után St. Moritzban is rajthoz állt a második világháború előtti síugrósport
talán legnagyobb alakja, Birger Ruud. A 36 éves norvég klasszis
nem vallott szégyent, de meg kellett elégednie az ezüsttel honfitársa, Petter Hugsted mögött. Magyar szempontból kiemelkedően fontos, hogy akárcsak az előző két olimpián, St. Moritzban is
örülhettünk magyar éremnek. Ám míg a Rotter Emília, Szollás
László páros „csak” bronzéremig jutott, addig a Kékessy Andrea,
Király Ede kettős a dobogó második fokára állhatott fel – és kevés
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St. Moritzban a műkorcsolya-versenyeken Kékesy Andrea,
Saáry Éva, Saáry Mária és Nagy Marianna vett részt

választotta el őket attól, hogy a tetején ünnepeljenek. A műkorcsolya párosverseny végig ítéletidőben, hóesésben zajlott, és a
magyar kettős, amely utóbb 1948-ban és 1949-ben is Európa legjobbja volt (sőt, 1949-ben világbajnoki címet is szerzett), eséllyel
pályázott a végső győzelemre. A pontozóbírók azonban az előző
évben világbajnokságot és Európa-bajnokságot megnyerő belga
párost látták jobbnak.

„A Keletiből vonattal utaztunk az olimpiára. Amikor megérkeztünk, csak ámultunk és bámultunk a hatalmas
gazdagságon. Ilyet otthon nem tapasztaltunk – mondta
Saáry Éva, aki a női egyéni műkorcsolyaversenyen indult
az olimpián. – Az időjárás viszont nem fogadott kegyeibe
minket. Amíg ott voltunk, egy hónapon keresztül egyszer sem láttuk a napot, és igen hideg volt. Huszonöten
álltunk rajthoz. Egyszerű versenyruhánk volt, amelyet az
Operában készítettek. A mi felszereléseinket össze sem
lehetett hasonlítani a fejlett nyugati országokéval. A palánk
mellett nem állt edző, aki tanácsokat adott volna nekünk.
A kötelező gyakorlatban hatféle figurát kellett bemutatnunk, a kűrünk pedig négyperces volt. A Magyar Rádió
zenei anyagaiból állítottuk össze a zenét, s bakelitlemezeken vittük ki Svájcba. Akkor még nem voltak profi berendezések, a kűr zenéit külön gramofonokon játszották le.
A pontozók az értékelésnél táblán mutatták be pontszámainkat. A húgom, Mária a 17., én meg a 21. helyen fejeztem be a versenyt.”

A Király Ede, Kékesy Andrea páros
ezüstérmet nyert a ’48-as olimpián
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VI. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
OSLO (NORVÉGIA), 1952.

senyzőt hőmérővel a kezében, s az ő tapasztalatai alapján döntöttek a vakszolásról, sőt finn turistákat is beszerveztek, akik
a táv különböző pontjairól rádióadón időjárás-jelentést adtak.
Az 1952-es téli olimpia legnagyobb alakja egyértelműen a
gyorskorcsolyázó Hjalmar Andersen, aki a négy versenyszámból hármat megnyert. Az 500 méteres távon valószínűleg csak
azért nem diadalmaskodott, mert nem indult el…
Oslo (Norvégia)

Helyszín
Venue

1952. február 14–25.

Időpont
Date

732

Összes induló száma
All the participants

30

Résztvevő országok száma
Participating countries

12

Magyar indulók száma
Hungarian participants

Lőrincz Ferenc

Magyar zászlóvivő
Hungarian flag bearer

3. (Nagy Marianna, Nagy László,
műkorcsolya)

Legjobb magyar helyezés
Best Hungarian result

Magyar résztvevők
Name of the Hungarian participants
Nagy Marianna – műkorcsolya, páros, III.
Nagy László – műkorcsolya, páros, III.
Berecz Ignácz – északi sízés
Czakó György – műkorcsolya
Jurek Eszter – műkorcsolya, egyéni
Szendrődi Szeiler Ildikó (Kővári Károlyné) – alpesi sízés
Lőrincz Ferenc – gyorskorcsolyázás
Merényi József – gyorskorcsolyázás
Piroska József – alpesi sízés
Sajgó Pál – északi sízés
Szöllősi Éva – műkorcsolya, páros
Vida Gábor – műkorcsolya, páros

Magyarország időközben elvesztette az előző játékokon legjobban szereplő sportolóit: az ezüstérmes Kékessy Andrea, Király Ede műkorcsolyázó páros Kanadában, a tízezer méteren
negyedik helyen végző gyorskorcsolyázó, Pajor Kornél pedig
Svédországban telepedett le. Szerencsére műkorcsolyában
megvolt az utánpótlás – a már a 1948-as St. Moritz-i játékokon
is elinduló (és hetedik helyen végző) Nagy testvérpár, Marianna és László a nagy elődök örökébe lépett. A magyar kettős
magabiztos, lendületes, de nehéz elemeket nélkülöző kűrt mutatott be, ez a harmadik helyre volt elég a német és a nagy
esélyesnek kikiáltott amerikai páros mögött.
„Az 1952-es olimpia hatalmas élmény volt számomra, de
az élmezőnybe kerülés csupán illúzió volt. Természetesen
az akkori körülmények sem segítettek minket, társaim
közül többen külföldre mentek szerencsét próbálni – mesélte Merényi József gyorskorcsolyázó, aki egy 17. és 32.,
illetve két 21. helyet csípett meg a norvég fővárosban. –
Ami engem illet, a gyorskorcsolyázást 16 évesen kezdtem,
ám a korcsolya kisgyermekkorom óta része volt az életemnek. Édesapám minden télen fellocsolta otthon a jeget, eleinte így tudtam gyakorolni, de mindig ott edzettem,
ahol éppen lehetőségem volt rá. A Műjégpályára a drága
belépő miatt úgy jutottam be, hogy mindig átugrottam a
villamossíneken.”

A hatodik téli olimpián Lake Placid szelleme kísértett: alig volt hó
Oslóban. Ezúttal már a német és a japán sportolók is indulhattak
a játékokon, bár a NOB ezt sokáig nem akarta megengedni.
A jégkorongtornát egy átalakított zenepavilonban rendezték
meg hatalmas érdeklődés mellett. Az elsőségét St. Moritzban visszaszerző kanadai együttes (pontosabban az országot
képviselő Edmonton Mercurys) Oslóban is remekelt: csakúgy,
mint az előző olimpián, egy döntetlen mellett hétszer győzött,
és megnyerte a viadalt. Sífutásban megtervezett finn győzelem született az 50 kilométeres távon. A finn edző ugyanis a
futam előtti órákban végigküldött a távon egy tapasztalt ver-

A Szöllősi Éva, Vida Gábor műkorcsolyázó páros
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VII. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
CORTINA D’AMPEZZO (OLASZORSZÁG), 1956.

Cortina d’Ampezzo (Olaszország)

Helyszín
Venue

1956. január 26–február 5.

Időpont
Date

818

Összes induló száma
All the participants

32

Résztvevő országok száma
Participating countries

2

Magyar indulók száma
Hungarian participants

Erdélyi István

Magyar zászlóvivő
Hungarian flag bearer

3. (Nagy Marianna, Nagy László,
műkorcsolya)

Legjobb magyar helyezés
Best Hungarian result

Magyar résztvevők
Name of the Hungarian participants
Nagy László – műkorcsolya, páros, III.
Nagy Marianna – műkorcsolya, páros, III.

Tizenkét év késéssel érkezett el Cortina d’Ampezzóba a téli
olimpia, ugyanis az olasz város eredetileg 1944-ben lett volna
helyszín. Ezen az olimpián vett részt először a szovjet csapat,
és innen volt először televíziós közvetítés is. Remekeltek hazai
pályán az olasz bobcsapatok: rajtuk kívül csak a sportág (korai
időszakának) két nagyhatalma, Svájc és az Egyesült Államok
együttese állhatott fel a dobogóra. Franz Kapus 46 évével a
legidősebb bobos olimpiai bajnok lett.
Az olimpiai jégkorongtornák történetében másodszor fordult
elő, hogy nem Kanada nyert. Az 1936-os ezüstérmet még lehetett kisiklásnak nevezni, most azonban a második helyről is
lemaradtak a juharlevelesek. Az olimpiai bajnoki címet a Szovjetunió szerezte meg. A téli játékokon először induló szovjetek a
négy gyorskorcsolyaszámban négy aranyérmet szereztek, noha
tízezer méteren a harmadik hely volt a legjobb eredményük.
A magyarázat: 1500 méteren Jevgenyij Grisin és Jurij Mihajlov
azonos idővel ért célba, így mindketten aranyat kaptak. A műlesiklópálya edzésre is alkalmatlan volt, a szervezők ezért

Az olaszországi olimpián a Nagy testvérpár képviselte
Magyarországot, Mariann és László a műkorcsolyázók
versenyében bronzérmes lett

vízzel locsolták le a hegyoldalt – amely azonnal csomósra
fagyott. Ráadásul a köd miatt 30 méter volt a látótávolság, valamint a hó is esett. Sailer itt sem talált legyőzőre, hiába esett
ki 32 versenyző is, ő teljesítette a távot. Lesiklásban mínusz 24
fokos hidegben csaptak össze a felek, s tízen estek ki az első
24 induló közül, Sailer azonban itt is remekelt.
A magyar műkorcsolyát – és egyáltalán az egész országot –
ezúttal is a Nagy testvérpár, Marianna és László képviselte az
olimpián. Egy évvel korábban Európa-bajnoki címet szereztek
Budapesten, úgyhogy szép reményekkel várták az ötkarikás
eseményt, amelyen ismét bizonyították, hogy az élvonalhoz
tartoznak: kiélezett küzdelemben újra bronzérmet szereztek.
A párosok versenye hatalmas vitákra adott okot, végül hajszálnyi különbséggel a pontozók az osztrák Sissy Schwarz, Kurt
Oppelt kettőst a kanadaiak elé helyezték. Az európaiak bírálták
a kanadaiak kűrjét, mondván, nem volt szabályos. Érdekesség,
hogy a Nagy testvérpár hölgy tagja, Marianna visszavonulása
után a Magyar Jégrevü vezető szólistája volt, 1956-ban (vagyis
az olimpia évében) a Testnevelési Főiskolán edzői, majd nyolc
évvel később szakedzői oklevelet szerzett, és vezetőedző lett –
a műkorcsolya szakelőadója volt.
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VIII. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
SQUAW VALLEY (EGYESÜLT ÁLLAMOK), 1960.

A sílövészetet első ízben vették fel az olimpiai programba, bár 1924-ben katonai sílövészet néven már volt hasonló sorozat. A jégkorongtornán a meglehetősen fiatal
kerettel induló házigazdák igen meggyőző teljesítményt
nyújtottak, minden mérkőzésüket megnyerték, és megszerezték az Egyesült Államok első olimpiai bajnoki címét a sportágban.
Squaw Valley (Egyesült Államok)

Helyszín
Venue

1960. február 18–28.

Időpont
Date

665

Összes induló száma
All the participants

30

Résztvevő országok száma
Participating countries

3

Magyar indulók száma
Hungarian participants

Bartha János

Magyar zászlóvivő
Hungarian flag bearer

23. (Bartha Magdolna, sífutás)

Legjobb magyar helyezés
Best Hungarian result

Magyar résztvevők
Name of the Hungarian participants
Bartha Magdolna – sífutás
Sudár Tamás – síugrás
Sajgó Pál – északi sízés, biatlon

Rengeteg kritikát kapott a helyszín kiválasztása, hiszen a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem egy helységnek adta a
jogot, hanem egy fehér foltnak a térképen. Avery Brundage
NOB-elnök például így jellemezte a kaliforniai Squaw Valleyt: egy lyuk a hegyekben.

Sajgó Pál az olimpiai felkészülés időszakában,
az országos járőrbajnokságon, Galyatetőn

A német színekben versenyző Helmut Recknagel megtörte az északiak hegemóniáját, ő lett az első nem skandináviai olimpiai bajnok síugrásban, de az északi összetettben is először fordult elő, hogy nem észak-európai
győztest avattak. Maroknyi magyar csapat, mindössze
három versenyző utazott el az Egyesült Államokba, s
mivel korábbi sikerszámunkban, műkorcsolyában nem
képviseltettük magunkat, a dobogóra esélyük sem volt
sportolóinknak. Akik azonban ott voltak, becsülettel küzdöttek – hovatovább ma örülnénk ilyen eredményeknek
az adott sportágakban.
Bartha Magdolna éveken keresztül verhetetlen volt a
magyar mezőnyben sífutásban, természetes volt, hogy
őt indítják az ötkarikás játékokon – a versenyző 10 kilométeren klasszikus stílusban a 23. helyen ért célba.
Ugyancsak sífutásban (15 kilométeren) mérette meg magát Sajgó Pál (a 34. helyen végzett), ugyanő sílövészetben
(20 km) a 26. helyen végzett 2:02:27-es időeredménnyel,
három lövőhibával.
A síugróverseny legfiatalabb résztvevője a 18 éves magyar
Sudár Tamás volt, aki 165.8 méteres összesített eredményével (73.5, 64.0) a 41. helyen végzett nagysáncon.
„A felejthetetlen hangulat mellett több meglepetés is
ért – fogalmazott Sudár Tamás, a magyar síugrás egyik
legkiemelkedőbb alakja. – Csak 18 éves voltam, de senki
sem kísérhetett el a versenyre, tehát három héten keresztül egyedül kellett felkészülnöm, ami pontozásos
sportágnál szinte elképzelhetetlen. Ezzel azonban felkeltettem Tony Curtis és a Life magazin érdeklődését. A magyar csapat és a szervezőbizottság kapcsolattartásáért
felelős önkéntes bemutatott Curtisnek, aki szeretett volna megismerni engem. Ő csak kicsit beszélt magyarul,
én pedig kicsit angolul, de valahogy mégis megértettük
egymást. Tony rendkívül közvetlen és érdeklődő volt, én
pedig címlapra kerültem!”

63

IX. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
INNSBRUCK (AUSZTRIA), 1964.

Jégkorongban a szovjetek hengereltek, aminek Magyarország
is szenvedő alanya volt, de nem csak mi, mások sem tudták
megállítani a vörösöket. Az innsbrucki játékok egyik újdonsága volt, hogy megjelent a szánkó a programban, ám az igl-

Innsbruck (Ausztria)

Helyszín
Venue

1964. január 29–február 9.

Időpont
Date

1186

Összes induló száma
All the participants

36

Résztvevő országok száma
Participating countries

28

Magyar indulók száma
Hungarian participants

Koutny Lajos

Magyar zászlóvivő
Hungarian flag bearer

8. (Balázs Éva, Hemrik Katalin,
Tarnai Mária, sífutóváltó)

Legjobb magyar helyezés
Best Hungarian result

Magyar résztvevők
Name of the Hungarian participants
Almássy Zsuzsa – korcsolyázás
Balázs Éva (Özse Sándorné) – északi sízés, sífutóváltó
Csávás László – északi sízés
Ébert Jenő – műkorcsolya
Gellér László – északi sízés
Hellner Katalin (Hemrik Ferencné) – északi sízés, sífutóváltó
Magyar Kornélia (Ihász Sándorné) – gyorskorcsolya
Ivánkai György – gyorskorcsolya
Szendrődi Szeiler Ildikó (Kővári Károlyné) – alpesi sízés
Martos Mihály – gyorskorcsolya
Gecző Mária (Tarnai Sándorné) – északi sízés, sífutóváltó
Babán József, Balogh János (Beszteri János), Bánkuti Árpád, Bikár
Péter, Boróczi Gábor, Jakabházy László, Kertész József, Koutny Lajos,
Losonczi György, Lőrincz Ferenc, Orosz Károly, Raffa György,
Rozgonyi György, Schwalm Béla, Vedres Mátyás, Ziegler János,
Zsitva Viktor – jégkorong

Az 1964-es olimpia volt az első, amelyen az alpesisí-versenyszámokban már nemcsak tized-, hanem századmásodperceket is mértek. Ez azonban a férfiak lesiklófutamán
kis híján jelentőségét vesztette, hiszen a patscherkofeli erdőn átvezető pálya csupa latyak volt. Szomorú vonatkozása
az innsbrucki olimpiának, hogy az 1960-ban műlesiklóbronzot szerző Barbara Hennebergernek ez volt az utolsó versenye: a 23 éves sízőt két hónappal később egy filmforgatáson
maga alá temette a lavina.

si pályán rengetegen buktak, ráadásul napközben valóságos
úszómedencévé változott, annyira felolvadt. Magyarországnak
az 1960-as olimpiához hasonlóan Innsbruckban sem jött össze
a bravúr, így hazánk ismét dobogó és pontszerzés nélkül zárt.
Utóbbihoz a legközelebb a Balázs Éva, Hemrik Katalin, Tarnai Mária összetételű 3x5 km-es női sífutóváltó állt, amely a
nyolcadik helyen végzett. Jégkorongcsapatunktól már maga az
olimpiai részvétel is nagy szó volt, és bár a magyar válogatott
nyolc vereséggel fejezte be a játékokat, csak a szovjetek elleni
19:1-es kudarc volt igazán fájó. Hokisainkon kívül hazánk továbbá egy alpesi sízőt, öt északi sízőt, három gyorskorcsolyázót
és két műkorcsolyázót delegált a játékokra, a hangos sikerek
azonban elmaradtak. A már említett nyolcadik helyen kívül
a legjobb húszba is csupán Almássy Zsuzsa műkorcsolyázó,
Balázs Éva sífutó és Ihász Kornélia gyorskorcsolyázó fért be.
„A sportvezetés abban az időben nagyon felkarolta a jégkorongot, a tél labdarúgásának tartották – kezdte Jakabházy László,
aki a hokiválogatottal szerepelt Innsbruckben. – A jégkorongosok fedett pálya hiányában sokáig csak télen gyakoroltak
a jégen, nyáron vitorláztak és gyeplabdáztak, hogy edzésben
maradjanak. Ekkor érkezett Magyarországra a csehszlovák
Vladimir Kominek, aki új alapokra helyezte a felkészülést és
egész évben terhelt minket. Én 17.-ként kerültem be a 17 fős
válogatottba, mert nem tudtak mellettem gólt lőni. Aztán csak
sikerült… Mi játszottuk a nyitómeccset a jégkorong sztárjaival,
a szovjet válogatottal, és bár nagyon kikaptunk, hatalmas élményt jelentett kijutni az olimpiára és ott a világ egyik legjobb
csapatával teltházas mérkőzést játszani.”

Almássy Zsuzsa összesen három olimpián vett részt,
legjobb eredményét, az egyéni 6. helyezést ’68-ban érte el
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X. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
GRENOBLE (FRANCIAORSZÁG), 1968.

Az egyik legszebb sportág mind ez ideig utolsó magyar olimpiai szereplése legalább dicséretesre sikerült: a síugrók között
Gellér László a nagysáncon a 19. helyet szerezte meg (öccse,
Mihály is indult egyébként). A tíztagú grenoble-i magyar küldöttség legjobb eredményét Almássy Zsuzsa érte el: még nem
volt 18 esztendős, mégis pontszerző, 6. helyen végzett (egy évvel később pedig vb-bronzérmes lett).
Grenoble (Franciaország)

Helyszín
Venue

1968. február 6–18.

Időpont
Date

1293

Összes induló száma
All the participants

37

Résztvevő országok száma
Participating countries

10

Magyar indulók száma
Hungarian participants

Martos Mihály

Magyar zászlóvivő
Hungarian flag bearer

6. (Almássy Zsuzsa,
műkorcsolya)

Legjobb magyar helyezés
Best Hungarian result

Magyar résztvevők
Name of the Hungarian participants

„500 méteren 38., 1500-on 27. lettem, országos csúccsal.
Egy párban futottam az akkori olasz bajnokkal, a szinte
verhetetlen Renato de Rivával. Végig én vezettem, rajtcél győzelemmel zártam a futamot – emlékezett vissza
Martos György gyorskorcsolyázó. – Grenoble után, ‚92-től
valamennyi téli olimpián részt vett, eleinte ISU-tisztviselőként, majd Torinótól technikai delegátusként, Szocsi
lesz a nyolcadik olimpiám… S hogy mi változott sportágában a több mint négy évtized alatt? Hatvannyolcban még
szabadtéri pályán versenyeztünk, most már fedett csarnokban rendezik az olimpia gyorskorcsolyaversenyeit,
így nincsenek külső, zavaró, időjárási tényezők: szél, eső,
hó, hideg. A pálya felülete, maga a jég tudományosan
összeállított módszerrel készül. Továbbá volt egy nagy
fejlesztés, a ’klaffogó’, mozgó penge, a ’clap skate’, mely
gazdaságosabb erőkihasználáshoz vezet.”

Almássy Zsuzsa – műkorcsolya, egyéni, VI.
Ébert Jenő – műkorcsolya, egyéni
Balázs Éva (Özse Sándorné), Gellér László, Gellér Mihály,
Holéczy Tibor, Holló Miklós – északi sízés
Ivánkai György, Martos György, Martos Mihály – gyorskorcsolya

„Az olimpiai eszme valahol Grenoble-ben halt meg” – írta egy
símagazin, és ezzel nagyjából ki is jelölhetjük a X. téli játékok
irányát. Sir Avery Brundage, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
elnöke és az amatörizmus apostola például be sem tette a
lábát Grenoble-ba felháborodásában. Amellett ugyanis, hogy
kényszerűségből annyira szétszórták a helyszíneket, hogy hét
külön kis olimpiai minifaluba kellett elszállásolni a sportolókat,
valamint hogy bobozni csak napkelte előtt és napszállta után
lehetett, mert napfényben olvadt a rosszul megépített pálya,
ez volt az első pénzszagú olimpia is. A franciák találták ki az
első kabalát és Schuss, a golyófejű lesikló figura, akit nemcsak
bögrén és kulcstartón, hanem vajon, cukron és benzinkannán
is megörökítettek, telitalálatnak bizonyult. A legnagyobb botrányt ugyanis valóban az alpesi sízők okozták, olyannyira, hogy
Brundage az olimpia környékéről is el akarta takarítani őket
– a síelők bűne az volt, hogy teleaggatták magukat reklámmal,
ami akkortájt elvileg tilos volt.

Martos Mihály gyorskorcsolyázó futam közben
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XI. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
SZAPPORO (JAPÁN), 1972.

Szapporo (Japán)

Helyszín
Venue

1972. február 3–13.

Időpont
Date

1232

Összes induló száma
All the participants

35

Résztvevő országok száma
Participating countries

1

Magyar indulók száma
Hungarian participants

Almássy Zsuzsa

Magyar zászlóvivő
Hungarian flag bearer

5. (Almássy Zsuzsa, műkorcsolya)

Legjobb magyar helyezés
Best Hungarian result

Magyar résztvevők
Name of the Hungarian participants
Almássy Zsuzsa – műkorcsolya, egyéni, V.

Sir Avery Brundage, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke bosszút esküdött a síelők ellen, akik az 1968-as olimpián
nem voltak hajlandóak betartani az amatörizmus szabályait,
sőt egyenesen kérkedtek vele, mely cégektől mennyi pénzt
raknak zsebre amatőr létükre. Az 1972-ben már 84 éves, a
visszavonulásra készülő sportdiplomata a szapporói olimpia
előtt jelezte is, hogy olyan bizonyítékok vannak a kezében,
amelyek alapján a legjobb negyven sízőt gond nélkül kizárathatja a játékokról. Ezt senki sem akarta, úgyhogy a legtöbb
síelő inkább szép csendben edzegetett Szapporóban. A profi–
amatőr szembenállás azért a többi sportágtól sem volt idegen,
de különösebb balhét csak a kanadai hokisok csináltak, akik
el sem utaztak Szapporóba (sőt 1970 óta egy világversenyre
sem). Távollétükben a Szovjetunió veretlenül lett aranyérmes.
Egyebekben viszont a szapporói olimpia teljes sikert aratott,
köszönhetően a japánok kedvességének, szervezésének, vendégszeretetének és lelkesedésének. És a házigazdák még első
téli olimpiai aranyérmüket is megszerezték: Kaszaja Jukio a

Almássy Zsuzsa ’72-ben
egyedüli magyar sportolóként képviselte országunkat

középsáncon diadalmaskodott, sőt a dobogó második és harmadik fokára is hazai versenyző állhatott. Szapporo messze is
volt, drága is volt, az új gazdasági mechanizmus se dübörgött
kellő fordulatszámon, úgyhogy gazdaságos létszámmal utazott
ki a magyar csapat Japánba. Más oldalról nézve viszont minden
magyar induló pontszerző helyen végzett, merthogy Almássy
Zsuzsa, aki egy ország kedvence volt akkoriban, a grenoble-i
hatodik hely után ezúttal ötödik lett. Sikeres pályafutása elismeréseként aztán a rendszer hozzájárult, hogy befejezze amatőr
pályafutását és egy amerikai jégrevüben szerepelhessen.

„Első olimpiámon, 1964-ben mindössze 13 éves voltam, és
csodálkozva tapasztaltam, hogy társaim mennyire meg vannak illetődve és milyen ideges mindenki – mondta Almássy
Zsuzsa, aki három játékokon, így a szapporóin is részt vett.
– Hatalmas újdonságot jelentett számomra, hogy a pesti tízfős lelátók helyett több ezer ember előtt korcsolyázhattam.
Második olimpiámon már az előkelő 6. helyet szerezte meg,
amit Szapporóban felül tudtam múlni, ott az 5. helyen végeztem. Erre a szereplésére vagyok a legbüszkébb, de nem
feltétlenül az eredmény miatt, hanem hogy az egyre nehezebbé váló edzések ellenére harmadszorra is elindulhattam
az olimpián, ráadásul én vihettem a magyar zászlót.”
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XII. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
INNSBRUCK (AUSZTRIA), 1976.

Innsbruck (Ausztria)

Helyszín
Venue

1976. február 4–15.

Időpont
Date

1128

Összes induló száma
All the participants

37

Résztvevő országok száma
Participating countries

3

Magyar indulók száma
Hungarian participants

Almássy Zsuzsa

Magyar zászlóvivő
Hungarian flag bearer

5. (Regőczy Krisztina,
Sallay András)

Legjobb magyar helyezés
Best Hungarian result

Magyar résztvevők
Name of the Hungarian participants
Almássy Zsuzsa – műkorcsolya, egyéni, V.
Regőczy Krisztina, Sallay András – műkorcsolya, jégtánc páros

Olcsó olimpiát ígértek a denveriek, amikor 1970-ben megkapták az 1976-os téli olimpia rendezési jogát. Olcsó olimpiát ígértek, hiszen a szervezők a korábbi gigaszámok után mindössze
14 millió dolláros kiadással számoltak, és váltig állították, a
helyszínek nyolcvan százaléka készen áll a rajtra. Colorado
államban ugyanakkor kampány indult az olimpiai költségek
ellen, a rendezésről népszavazás döntött, amelynek végén
1972 novemberében Denver visszalépett a rendezés jogától.
Az amerikaiak helyett az 1964-ben már házigazda Innsbruck
ugrott be, így St. Moritz után a tiroli város lett a második duplázó a téli olimpiák történetében.
A Szovjetunió ismét megnyerte a jégkorongtornát (Kanada ezúttal sem indult), de nem kellett sok hozzá, hogy a csehszlovákok meglepjék. Ám északi szomszédainknál influenzajárvány
tombolt és az erre adott ephedrint, ahogyan a sífutó Galina
Kulakova esetében, ki is mutatta a doppingteszt. Hokiban a
csehszlovákok lengyelek elleni pontjait, Kulakovának pedig a
bronzérmet el is vette a versenybíróság.

A Regőczy-Sallay páros Innsbruckban 5. helyen zárt

Mindössze három magyar versenyző szerepelt az 1976-os
innsbrucki téli olimpián, természetesen mindhárman a jégről
jöttek. A zászlóvivő Vajda László a hetvenes évek legjobb magyar férfiversenyzőjeként próbálhatott szerencsét, és a kötelezőben elért 10. hely után betegség miatt vissza kellett lépnie a
rövid programtól.
Az olimpiák történetében Innsbruckban bemutatkozó jégtáncban
Regőczy Krisztina és Sallay András az előkelő ötödik helyet szerezte meg, amellyel két olimpiai pontot szereztek a kis magyar
csapatnak. Regőczyék a kötelező és original táncokban, valamint
a kűrben is az ötödik helyen zártak, csak három szovjet és egy
amerikai páros tudott náluk jobb eredményt elérni.
„Igazi diákszerelem volt a miénk – mondta Regőczy Krisztinával való kapcsolatáról Sallay András. – 1967. február 17-én
táncoltunk először. Akkoriban még mindkettőnknek volt párja, de mi nagyon szerettünk volna együtt táncolni azért, hogy
végre megfoghassuk egymás kezét, így aztán édesanyám és
Kriszta nagymamája addig nyaggatta edzőnket, Lizák Tibort,
míg ő beadta a derekát, és párcserét engedélyezett. Sokan
nem értették, milyen kapcsolat fűz össze minket, a barátaim
jó része például sokáig el sem hitte, hogy a pályafutásunk
után nem egymás mellett folytatjuk az életünket.”
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XIII. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
LAKE PLACID (EGYESÜLT ÁLLAMOK), 1980.

Lake Placid (Egyesült Államok)

Helyszín
Venue

1980. február 14–23.

Időpont
Date

1071

Összes induló száma
All the participants

37

Résztvevő országok száma
Participating countries

2

Magyar indulók száma
Hungarian participants

Sallay András

Magyar zászlóvivő
Hungarian flag bearer

2. (Regőczy Krisztina,
Sallay András)

Legjobb magyar helyezés
Best Hungarian result

Magyar résztvevők
Name of the Hungarian participants
Regőczy Krisztina – műkorcsolya, jégtánc páros, II.
Sallay András – műkorcsolya, jégtánc páros, II.

Eric Heidennek kilenc nap elegendő volt arra, hogy hírnevet
szerezzen, és minden idők legeredményesebb olimpikonjai
közé emelkedjen. 1980-ban, a Lake Placid-i olimpia a mindössze 21 esztendős amerikai gyorskorcsolyázó nevétől volt
hangos, aki jött, látott és minden számot megnyert – öt egyéni aranyéremmel és egy új világcsúccsal zárta a versenyeket
Amerika „Aranyembere”.
Az alpesi sízőknél (ahol most először használtak műhavat)
osztható hat aranyéremre már négy versenyző tette rá a kezét.
A férfiaknál duplázott a svédek kiválósága, Ingemar Stenmark,
aki műlesiklásban és óriás-műlesiklásban is diadalmaskodott,
míg lesiklásban az osztrákok egyik tartalék embere, Leonhard
Stock lett az első.
Műkorcsolyában ismét magyar érem született, Regőczy Krisztina és Sallay András ezüstérmet nyert jégtáncban, a párosoknál a szülésből visszatérő Irina Rodnyina férjével, Alekszandr
Zajcevvel lett a legjobb.

Lake Placidben Regőczy Krisztina és Sallay András indult
magyar színekben, a jégtáncos páros ezüstérmet nyert

Északi összetettben Ulrich Wehling is triplázott, az NDK-beli
sportoló Szapporo és Innsbruck után harmadszor nyerte meg
az északi összetett verseny egyéni számát, így rekorder lett
ebben a műfajban. És akkor zárásként jöjjön az amerikaiak
legdicsőségesebb pillanata, a győzelem a hokitornán! Ami
azért is volt szenzáció, mert főként egyetemista játékosokból
állt össze az amerikai csapat, amely a fináléban 4–3-ra legyőzte a hosszú évek óta világverő, sorozatban négy olimpiai
aranyat szerző szovjet csapatot. Az amerikai sajtó „Miracle on
Ice” címmel jelentetett meg cikket a mérkőzésről, amely azóta
is így él a köztudatban, és amelyről 2004-ben film is készült.
„Hetvenhatban az volt óriási dolog, hogy az olimpia műsorán először szerepelt a jégtánc, s mi, magyar páros ötödik,
pontszerző helyen tudtunk zárni – mondta Regőczy Krisztina,
aki ezúttal is Sallay Andrással alkotott egy jégtáncpárost. –
Nyolcvanban pedig olyan dolog történt, amit Lord Killanin, a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság akkori elnöke az olimpia botrányának nevezett. A pontozóbírók az orosz párost hozták ki
győztesnek, annak ellenére, hogy a közmegítélés szerint a mi
gyakorlatunk volt a jobb, a szebb, végül ezüstérmesek lettünk.
Még az amerikai kommentátor is azt mondta, miközben az
orosz himnusz hangjaira minket, magyarokat mutattak, hogy
’kérem, ez az a páros, amelynek az olimpiát nyernie kellett
volna’. Az emberek szeretete azonban mindent kárpótolt...”
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XIV. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
SZARAJEVÓ (JUGOSZLÁVIA), 1984.

Szarajevó (Jugoszlávia)

Helyszín
Venue

1984. február 7–19.

Időpont
Date

1277

Összes induló száma
All the participants

49

Résztvevő országok száma
Participating countries

9

Magyar indulók száma
Hungarian participants

Mayer Gábor

Magyar zászlóvivő
Hungarian flag bearer

14. (4x7,5 km-es férfi sílövőváltó)

Legjobb magyar helyezés
Best Hungarian result

Nyitóünnepség, statiszták és zenészek a stadion közepén (IOC)

osztozkodtak az érmeken: Phil aranyat, Steve ezüstöt vitt haza.
A nőknél a svájci Michaela Figini kétszer nyerte meg a lesiklást, hiszen az első versenyt köd miatt törölték, míg óriásban
szintén amerikai parádét láthattak: Debbie Armstrong arany-,
Christine Cooper ezüstérmes lett. Sílövészetben a felesége
halála miatt visszavonuló, majd a szarajevói olimpiára visszatérő Frank Ullrich számára nem termett sok babér, a norvég
Eirik Kvalfoss ellenben brillírozott, egy arany-, egy ezüst- és

Magyar résztvevők
Name of the Hungarian participants
Hunyady Emese – gyorskorcsolya
Kozma Péter – alpesi sízés
Lihi József – biatlon
Kovács Zsolt, Mayer Gábor, Palácsik László,
Spisák János – biatlon, egyéni, váltó
Engi Klára, Tóth Attila – műkorcsolya, jégtánc páros

Denver visszalépett, Innsbruck pedig már a könyökükön jött
ki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság illetékeseinek, így a téli
olimpiák történetében először a „keleti blokk” egyik városa,
Szarajevó kapta meg a rendezési jogot. Ez volt Juan Antonio
Samaranch 2001-ben visszavonuló NOB elnök első olimpiája,
és ez volt az az olimpia, amelyen a profi és nem profi státusokat ismét szigorúan ellenőrizte az olimpiai bizottság. Így
történt meg, hogy a profinak nyilvánított svéd síkirály, Ingemar
Stenmark és a kétszeres olimpiai bajnok liechtensteini Hanni
Wenzel nem indulhatott el a versenyeken, és a jégkorongtornáról is kizártak 26 játékost, így az Egyesült Államok és Kanada is
meglehetősen legyengítve léphetett jégre Szarajevóban.
Az amerikaiak az alpesi pályákon vigasztalódtak, ahonnan három arany- és két ezüstérmet hoztak el. Férfi lesiklásban Bill Johnson diadalmaskodott, míg műlesiklásban a Mahre testvérek

Engi Klára és Tóth Attila három olimpián vett részt
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‚
Hunyady Emese Szarajevóban magyar színekben indult, 94-ben
osztrák válogatottként lett aranyérmes

egy bronzéremmel zárta a versenyeket. A szovjet váltó (immár
Alekszandr Tyihonov nélkül) sorozatban ötödször hódította el
a 4x7.5 km-es váltó aranyát.
Bobban teljes NDK-fölény mutatkozott, míg az amerikaiak
olyan bobbal értek el ötödik helyet, amelyet az olimpia alatt
vettek a svájciaktól. Szánkóban férfi egyéniben az olasz Paul
Hildgartner győzött, aki a második olyan versenyző volt, aki
aranyat nyert egyesben és párosban (1972, Szapporo) is.
A dél-tiroli Pustertalból származó Hildgartner egyébként hivatalos engedélyt kapott arra, hogy kilenc kilogramm ólommal
tömje ki az overallját, mivel 175 centiméteres magasságához
76 kg tartozott, és csak így tudta megterhelni a szántalpakat.
A műkorcsolyában a férfiaknál az 1980 óta veretlen amerikai
Scott Hamilton állhatott fel a dobogó legfelső fokára, a nőknél
pedig berobbant a keletnémet Katarina Witt. Gyorskorcsolyában a férfiaknál a kanadai Gaétan Boucher, a hölgyeknél a
keletnémet Karin Enke emelkedett ki a mezőnyből, előbbi két
aranyat és egy bronzot, utóbbi két aranyat és két ezüstérmet
nyert Szarajevóban.
Az északisí-versenyekről is ejtsünk néhány szót: a sífutóknál
a finn Marja-Liisa Hämäläinen mindhárom egyéni számot
megnyerte és a váltóval bronzot szerzett. Édesapja, Kalevi
Hämäläinen 1960-ban szerzett aranyat 50 kilométeren. Marja-Liisa Szarajevó után férjhez ment a szintén sportágbeli Harri
Kirvesniemihez. Mindketten 6-6 olimpián vettek részt, a családi
hármas pedig összesen négy aranyat és tíz bronzot síelt össze
az olimpiákon. A férfiaknál a svéd Gunde Svan 15 kilométeren,

honfitársa Thomas Wassberg 50 kilométeren volt a leggyorsabb, és mindketten tagjai voltak a győztes svéd váltónak is,
míg 30 kilométeren Nyikolaj Zimjatov megvédte olimpiai bajnoki címét. Síugrásban két későbbi világklasszis, Jens Weissflog és a finn Matti Nykänen osztozkodott meg a győzelmeken,
normálsáncon a keletnémet, nagysáncon a balhés finn győzött.
A szarajevói játékokon négy sportágban szerepeltek magyar
versenyzők. Alpesi síben Kozma Péter műlesiklásban a 18.
helyen végzett, Hunyady Emese a gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyében a 19., 1000 méteren a 30. helyet szerezte
meg, míg jégtáncban a 16. helyet szerezte meg az Engi Klára,
Tóth Attila kettős. A legnépesebb magyar különítményt a sílövők delegálták, a Spisák János, Mayer Gábor, Palácsik László,
Kovács Zsolt összetételű váltó a 14. helyen végzett.
„Mivel ebben az esztendőben sportolóink nem mehettek ki
a Los Angeles-i játékokra, utólag óriási szó, hogy mi ott lehettünk a téli olimpián – emlékezett vissza a biatlonos Mayer
Gábor, a magyar csapat zászlóvivője. – Abban az időben idehaza is nagyobb volt a merítési lehetőség, egy 15 kilométeres sífutóbajnokságon legalább száz induló volt, és tucatnyi
versenyző akadt a mezőnyben, aki kiélezett harcot vívott
az olimpiai indulás jogáért. Akkoriban közelebb voltunk az
élmezőnyhöz, mint most, annak köszönhetően, hogy a honvédség jelentette a sportág hátországát. Volt lőszerünk, volt
edzéslehetőségünk és persze sportállásunk, amely mellett
napi kettőt tudtunk edzeni. És az, hogy utazhattunk, különleges motivációt adott mindannyiunknak. Hogy miként emlékszem Szarajevóra? Busszal utaztunk a versenyre, nagyon
jó hangulatú volt a társaság, és végig ott tudtunk maradni az
olimpián, nem kellett a versenyünk után hazajönni.”
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XV. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
CALGARY (KANADA), 1988.

Calgary (Kanada)

Helyszín
Venue

1988. február 13–28.

Időpont
Date

1428

Összes induló száma
All the participants

57

Résztvevő országok száma
Participating countries

5

Magyar indulók száma
Hungarian participants

Tóth Attila

Magyar zászlóvivő
Hungarian flag bearer

7. (Engi Klára, Tóth Attila, jégtánc)

Legjobb magyar helyezés
Best Hungarian result

Magyar résztvevők
Name of the Hungarian participants
Hunyady Emese – gyorskorcsolya
Kozma Péter – alpesi sízés
Lihi József – biatlon
Kovács Zsolt, Mayer Gábor, Palácsik László,
Spisák János – biatlon, egyéni, váltó
Engi Klára, Tóth Attila – műkorcsolya, jégtánc páros

Az 1976-os montreali nyári olimpia mind eredményességben,
mind anyagiakban óriási kudarcot jelentett a kanadaiaknak.
A rendezés költségei az eget súrolták, a város évtizedekre eladósodott, ezenfelül korábban sosem fordult elő, hogy a rendező
ország ne szerezzen győzelmet, ám a kanadai versenyzők Montrealban csak öt ezüstöt és hat bronzérmet gyűjtöttek be. Fáztak
is a kanadaiak a calgaryi téli játékok megrendezésétől, ám a szervezők unos-untalan hangsúlyozták, tanultak Montreal hibájából.
Kezdésnek rekordösszegért, 398 millió dollárért adták el a televíziós közvetítési jogokat az ABC amerikai csatornának, és ügyesen
ültették át a Stampede vásáron alkalmazott önkéntes rendszert
is az olimpiára, vagyis nem kellett sok fizetett munkatársat alkalmazniuk a lebonyolításnál. A szervezésben tehát állták a sarat,
még úgy is, hogy új számok programra tűzésével 16 naposra
hosszabbodott az olimpia, ám az időjárás, a meleg, száraz Chinook
szél olykor-olykor belekavart a szervezők elképzeléseibe.

Engi Klára és Tóth Attila az olimpiai formaruhában

Például az alpesi pályákon, ahol igénybe kellett venni a
hóágyúkat is. Az alpesi versenyeken Calgaryban rendeztek
először szuper óriás-műlesiklást, és visszakerült a programba a kombináció is. A férfiak mezőnyében a műlesiklásban és
óriás-műlesiklásban győztes olasz Alberto Tomba vitte a prímet, valamint a lesiklásban aranyérmes, óriás-műlesiklásban
pedig harmadik svájci Pirmin Zurbriggen, míg a hölgyeknél
a svájci Vreni Schneider nevétől volt hangos a pálya, aki műlesiklásban és óriás-műlesiklásban diadalmaskodott. A finnek
síugrója, Matti Nykänen alkoholproblémái ellenére triplázni
tudott, miután normálsáncon, nagysáncon és a csapatversenyben is nyert, és a közönség imádta a brit Michael Edwardsot is,
aki Eddie, a Sas néven vonult be a sporttörténelembe.
De nem csak ő lett szerethető nemzeti hős Calgaryban.
A bobpályán egy durva bukással hívta fel magára a figyelmet a
jamaicai csapat, amelyről később filmet is forgattak.
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Nyitóünnepség, táncosok az olimpiai ötkarika előtt
(IOC/ Maeder, Jean-Paul)

És hogy mi történt még Kanadában?
A női gyorskorcsolyázók között a holland Yvonne van Gennip
rendre utasította a rettegett NDK-s triót, azaz Christa Rothenburgert, Andrea Ehriget és Karin Kaniát, és megnyerte az 1500,
3000 és az 5000 méter aranyát is. Utóbbi kettőn ráadásul világcsúcsot futott. A férfiaknál a svéd Sven Tomas Gustafson duplázott, és összességében hét világcsúcs született a rendkívül
gyors pályán. Műkorcsolyában a férfiaknál a Brianek csatáját
az amerikai Boitano nyerte meg a kanadai Orser előtt, Katarina Witt megvédte olimpiai bajnoki címét, míg a bronzérmes

amerikai Debi Thomas a téli olimpiák első fekete bőrű érmese lett. Sílövészetben a keletnémet Frank-Peter Roetsch két
egyéni érmet szerzett, a szovjet váltó sorozatban hatodik olimpiai bajnoki címét ünnepelhette, és sífutásban is az ő versenyzőik emelkedtek ki a mezőnyből, a nőknél három, a férfiaknál
két aranyérmet ünnepelhettek. A férfiváltót azonban többszörösen is elbukták, előbb Mihail Gyevjatarov, majd Alekszej Prokurorov esett el a pályán, így a svédeké lett a győzelem – az
50 kilométeren diadalmaskodó Gunde Svan tehát ezúttal is két
aranyéremmel zárt.
Jégkorongban a Szovjetunió maradt az uralkodó, és bár a
NOB engedélyezte az NHL-játékosok szereplését, sem az
amerikai, sem a kanadai válogatott nem kapta meg a kluboktól a hokisokat.
Engi Klári és Tóth Attila párosa a hetedik helyen végzett
Calgaryban, a jégtánckettős három olimpián szerepelt, Engi
Klári kedvence Calgary.

Az Engi-Tóth páros Calgaryban 7. lett

„Calgary maga volt a csoda. Egyrészt fantasztikusan éreztük magunkat Kanadában, amihez hozzájárult az is, hogy a
magyar csapat mellé rendelt tolmács a legjobb gyerekkori
barátnőm volt, aki szüleivel együtt disszidált, de ott újra találkozhattunk. A versenyünk nagyon jól sikerült, talán itt voltunk
a legfelkészültebbek, legérettebbek, kellemes érzésekkel
tudtuk zárni a versenyt. Nekem csak a boldogság szó jut az
eszembe, ha Calgaryra gondolok, életem egyik csúcspontja
volt az az olimpia. És sosem felejtem annak a fahéjas tekercsnek az ízét, amelyet a versenyek után majszoltunk el a barátnőmmel, aki sajnos azóta már nincs köztünk.”
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XVI. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
ALBERTVILLE (FRANCIAORSZÁG), 1992.

és Savoya megye nemzetgyűlési képviselőjének, Michel Barnier-nak köszönhették az olimpiát, közös ötlet alapján járták ki
és pályáztatták meg a Francia Olimpiai Bizottsággal a játékokat.
És Albertville felkészült. Becsülettel. A versenyhelyszíneket

Albertville (Franciaország)

Helyszín
Venue

1992. február 8–23.

Időpont
Date

1808

Összes induló száma
All the participants

64

Résztvevő országok száma
Participating countries

24

Magyar indulók száma
Hungarian participants

Tóth Attila

Magyar zászlóvivő
Hungarian flag bearer

7. (Engi Klára, Tóth Attila, jégtánc)

Legjobb magyar helyezés
Best Hungarian result

Magyar résztvevők
Name of the Hungarian participants
Bereczki Brigitta – biatlon, egyéni, váltó
Bónis Annamária – alpesi sízés
Bónis Attila – alpesi sízés
Bozsik Anna – északi sízés, biatlon
Czakó Krisztina – műkorcsolya
Czifra Katalin – biatlon, egyéni, váltó
Egyed Krisztina – gyorskorcsolya
Farkas László – biatlon, egyéni, váltó
Géczi Tibor – biatlon, egyéni, váltó
Gönczi Vera – alpesi sízés
Holéczy Beatrix – biatlon, egyéni, váltó
Kaszala Tamara – rövidpályás gyorskorcsolya
Kőszáli Pierre – alpesi sízés
Kristály Péter – alpesi sízés
Kun Bálint Tibor – rövidpályás gyorskorcsolya
Madarász Csaba – gyorskorcsolya
Mayer Gábor – biatlon
Oláh István (Neu István) – biatlon, északi sízés
Panyik János – biatlon, egyéni, váltó
Tornay Balázs – alpesi sízés
Engi Klára, Tóth Attila, Woodward Regina,
Szentpétery Csaba – műkorcsolya, jégtánc páros

Kicsi a bors, de francia. És hogy mennyire erős? Nos Berchtesgaden, Szófia és Falun is elbújhatott, mert 1992-ben egy alig
húszezres lélekszámú kisvárosban, Albertville-ben rendezték
meg a téli játékokat. A franciák elsősorban a grenoble-i játékok háromszoros aranyérmesének, Jean-Claude Killynek, no

ugyan rendesen szétszórták, és olimpiai faluból is több lett,
de a megnyitó és a versenyek hangulata mindent felülírt. Albertville-ben egyébként folytatódott a program és a résztvevők
számának bővülése, bemutató sportágból hivatalos verseny lett
a freestyle sízőké, a rövid pályás gyorskorcsolyázóké, valamint
először szerepeltek sílövőnők az olimpián. Az alpesi versenyeken Ausztria és Olaszország egyaránt három-három aranyérmet gyűjtött, míg az olimpia éremhalmozóit ezúttal is a sífutók
adták: a férfiaknál mind az öt számot a norvégok nyerték meg,
Björn Daehlie és Vegard Ulvang nyert két-két egyéni számot,
harmadik aranyukat közösen, a váltóban szerezték (mindkettejüknek jutott még egy-egy bronz is). Az albertville-i volt a Középés Kelet-Európában bekövetkező nagy változások utáni első
olimpia, a FÁK mellett már megjelentek a balti államok képviselői, Jugoszláviából a horvátok és a szlovénok, az NDK és az
NSZK már egyesített Németországként vonult fel, ennek is köszönhették vezető helyüket az éremtáblázaton. A legtöbb érmet
gyorskorcsolyázóik és a sílövők szerezték, előbbiek 5, utóbbiak
3 aranyérmet tettek hozzá a végső tízhez. Síugrásban a mindössze 16 esztendős finn Toni Nieminen minden idők legfiatalabb
téli olimpiai bajnoka lett, míg a hokipályán a FÁK 3–1-re legyőzte
a kanadai válogatottat.
Czakó Krisztina a legfiatalabb olimpikon volt az albertville-i
olimpián, még nem töltötte be a 14. életévét, amikor az ötkarikás játékokra utazott.
„Ebben rekordernek számítok, nemcsak Albertville-ben,
hanem azóta is, hiszen felemelték a korhatárt, tizenhárom
évesek ma már nem indulhatnak olimpián. Hogy mire emlékszem? Az ottani újságírók készítettek egy közös képet Ito
Midorival, aki a legnagyobb példaképem volt. Ám Ito olyan
alacsony volt, hogy le kellett hajolnom hozzá. Albertville számomra álomvilág volt, hiszen olyan sztárokkal együtt léphettem jégre, akiket csodáltam.”
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XVII. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
LILLEHAMMER (NORVÉGIA), 1994.

Lillehammer (Norvégia)

Helyszín
Venue

1994. február 12–27.

Időpont
Date

1801

Összes induló száma
All the participants

67

Résztvevő országok száma
Participating countries

16

Magyar indulók száma
Hungarian participants

Bónis Attila

Magyar zászlóvivő
Hungarian flag bearer

11. (Czakó Krisztina)

Legjobb magyar helyezés
Best Hungarian result

Magyar résztvevők
Name of the Hungarian participants
Bereczki Brigitta – biatlon, egyéni, váltó
Bónis Attila – alpesi sízés
Bozsik Anna – biatlon, egyéni, váltó
Czakó Krisztina – műkorcsolya
Egyed Krisztina – gyorskorcsolya
Holéczy Beatrix – biatlon, egyéni, váltó
Keszthelyi Szvetlana (Pupiscseva) – alpesi sízés
Koch Éva – alpesi sízés
Litter Ágnes – alpesi sízés
Panyik János – biatlon
Rácz Ofélia – alpesi sízés
Frankl Nicholas – bob kettes
Gyulai Miklós – bob kettes
Berkes Enikő – műkorcsolya, páros
Tóth Szilárd – műkorcsolya, páros
Szemcsák Éva – biatlon, váltó

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1986-ban úgy döntött, hogy
szakít a hagyománnyal, és 1992 után nem a nyári olimpia
évében, hanem a közbeeső páros évben rendezi meg a téli
olimpiát: az 1994-es lillehammeri játékokkal tehát „új időszámítás” kezdődött. Az előjelek egyáltalán nem voltak kedvezőek.
Az olimpia előtt az Egyesült Államok sportsajtója Tonya Harding és Nancy Kerrigan agresszióig fajuló versengésétől volt
hangos, Ausztriában a szörnyű edzésbalesetben elhunyt Ulrike
Maiert siratták, Norvégiában pedig a megnyitóünnepség balul

Megnyitóünnepség a Lysgardsbakkenei stadionban
(IOC/ United Archives)

elsült főpróbájáról cikkeztek, amely során a síugró Gunnar
Fidjestöl hatalmasat bukott és súlyos agyrázkódást szenvedett.
És hogy mi jött ezek után?
Egy nagyon emberi, szívet melengető olimpia. Amelyen a lelkes
norvégok tíz aranyérmet ünnepelhettek, mindössze egy győzelem hiányzott ahhoz, hogy Oroszországot megelőzzék az éremtáblázaton. A norvégok ezúttal is sífutásban és gyorskorcsolyában
érték el a legnagyobb sikereiket. Műkorcsolyában mindent körbelengett Nancy Kerrigan és Tonya Harding története. Az olimpia
előtt néhány héttel, közvetlenül az amerikai válogató helyszínén
támadták meg a női verseny egyik esélyesét, Nancy Kerrigant.
A térde fölé mértek egy ütést, és bár csak zúzódást szenvedett, a
bajnokságon nem indulhatott. Az olimpiára mégis kijuttatták, hamarosan pedig az is kiderült, hogy közvetlen vetélytársa, Tonya
Harding állt a támadás mögött. Az amerikai tévézés történetének egyik legnézettebb műsora lett lillehammeri olimpián a női
műkorcsolya rövid programja, de hiába, mert az arany az ukrán
Okszana Bajulé lett, Kerrigan ezüstöt szerzett. Hunyady Emese
eközben a csúcsra ért, a magyarból lett osztrák gyorskorcsolyázó
1500 méteren arany-, míg 3000 méteren ezüstérmes lett.
„Hat olimpián indultam, és talán mondhatom azt is, az én pályafutásomban bennragadt egy-két érem – mondta Hunyady Emese gyorskorcsolyázó. – De örüljön az ember annak,
amit az élet adott, és nekem megadta a sors, hogy olimpiai bajnok lehettem. Lillehammer a csúcs volt. Az olimpia,
amelyen tudtam, hogy jó vagyok, tudtam, hogy aranyérmes
leszek. Meg is álmodtam a versenyem előtti napon, hogy a
dobogó tetején állok. Hogy izgultam-e? Hát persze. Annyira,
hogy mindössze két vajas pirítóssal tudtam le azt a napot.
Emlékszem, hogy éhes voltam, de egy falatot sem tudtam
volna letuszkolni a torkomon. És aztán emlékszem a siker
ízére is. Ausztria első gyorskorcsolyázó olimpiai bajnoka
lettem, Bécsben a tenyerükön hordoztak az emberek. Azóta
sem tudta senki felülmúlni ezt az eredményt Ausztriában.”
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XVIII. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
NAGANO (JAPÁN), 1998.

Nagano (Japán)

Helyszín
Venue

1998. február 7–22.

Időpont
Date

2177

Összes induló száma
All the participants

72

Résztvevő országok száma
Participating countries

17

Magyar indulók száma
Hungarian participants

Egyed Krisztina

Magyar zászlóvivő
Hungarian flag bearer

13. (Vidrai Szabolcs)

Legjobb magyar helyezés
Best Hungarian result

Magyar résztvevők
Name of the Hungarian participants
Baló Zsolt – gyorskorcsolya
Barsi Kinga – alpesi sízés
Bekecs Zsuzsanna – biatlon
Bozsik Anna – biatlon
Dira Bernadett – biatlon
Egyed Krisztina – gyorskorcsolya
Kovács Mónika – alpesi sízés
Labancz Marika – alpesi sízés
Latrompette Balázs – északi sízés
Panyik János – biatlon
Sebestyén Júlia – műkorcsolya, egyéni
Szemcsák Éva – biatlon
Vidrai Szabolcs – műkorcsolya
Frankl Nicholas, Pallai Péter, Pintér Bertalan,
Zsombor Zsolt – bob négyes

Huszonhat év után tért vissza a téli olimpia Ázsiába, Szapporo után a középső japán fősziget, Honsu adott otthont az eseménynek. Nagano ugyan felkészült a játékokra, ám az időjárás ezúttal is „betett” a szervezőknek, előbb nem jött hó,
aztán pedig túl sok esett, volt köd is, vagyis az alpesi versenyeket nem ideális körülmények között tudták lebonyolítani.
A lesiklószámokat négyszer kellett elhalasztani, a második
héten már az is félő volt, hogy az alpesi versenyeket be tudják-e fejezni a záróünnepség előtt. De végül minden számot
lebonyolítottak. A férfiaknál osztrák fölény volt, Hermann

Juan Antonio Samaranch NOB-elnök beszéde (IOC/Kishimoto)

Maiernak köszönhetően, aki miután horrorisztikusat esett
a lesiklás során (itt kapta a Herminator nevet), megnyerte
a szuper óriás-műlesiklást és a lesiklást is. Az osztrákok
„Super” Mario Reiter révén elhozták a kombináció aranyát
is, míg lesiklásban a francia Jean-Luc Cretiér, szlalomban
a bohém norvég, Hans-Petter Buraas lett a legjobb. A nőknél a németek tripláztak, és Maierhez hasonlóan duplázott
Katja Seizinger is, aki kombinációban és lesiklásban állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Mellette a műlesiklásban
nyerő Hilde Gerg szállított még Németországnak aranyat.
Szuper-G-ben a súlyos sérülése miatt egy évet kihagyó, az
olimpia előtt csak két hónappal korábban visszatérő Picabo
Street nyert, míg óriás-műlesiklásban Deborah Compagnoni megvédte címét.
Nagano legjobban várt versenye a hokitorna volt, amelyen
már nemcsak a NOB engedélyezte a profik indulását, az NHL
is elengedte kéthetes szünetre legjobbjait. Ennek köszönhetően sokan kanadai vagy amerikai sikerre számítottak,
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ám cseh–orosz döntő lett, amelyben az NHL-es Dominik
Hasek vezette csapat diadalmaskodott. Sífutásban itt zárult
le a legnagyobb „király”, a norvég Björn Dählie pályafutása,
aki utolsó olimpiáján három aranyat és egy ezüstöt nyert,
ezzel minden idők legsikeresebb téli sportolója lett. Hozzá
hasonlóan három aranyig jutott az orosz sífutónő, Larisza
Lazutyina is – kár, hogy négy évvel későbbi, Salt Lake City-i
doppingbotránya árnyékot vetett pályafutására.
A japánok gyorskorcsolyázóiktól, illetve rövid pályás gyorskorisaiktól (itt ismét Dél-Korea brillírozott) várták a nagy diadalokat. Előbbi sportágban a holland csapat zsebre tette a világot,
Ids Postmának, a duplázó Gianni Romménak és Marianne Timmernek köszönhetően öt aranyat-, négy ezüstöt- és két bronzérmet szereztek, majdnem kétszer annyi érmet gyűjtöttek,
mint a németek, akiknél azért Gunda Niemann-Stirnemann
és Claudia Pechstein is felállt a dobogó felső fokára. A hazai
sikerek a síugrósáncon születtek, ahol négy érmet is nyertek
a japán versenyzők, Funaki Kazujosi nagysáncon győzött és
válogatottjuk is megnyerte a csapatversenyt. Sílövészetben a
norvég Ole Einar Björndalen megkezdte ötkarikás sikersorozatát, Naganóban 10 kilométeren győzött. Ma már hat aranynál
és összesen 11 olimpiai éremnél jár, amivel a második helyen

Vidrai Szabolcs műkorcsolyázó a 13. helyével
a legeredményesebb magyar versenyző volt Naganóban

található Björn Dählie mögött az olimpiai örökrangsorban.
A szánkósoknál tovább tartott Georg Hackl egyeduralkodása,
a német versenyző egy ezüst után sorozatban harmadszor
nyerte meg a férfi egyes versenyszámot, míg a nőknél Silke
Kraushaar és Barbara Niedernhuber között mindössze két
ezred, vagyis körülbelül 47 milliméterrel döntött előbbi javára.
A program ismét bővült: volt női jégkorong, valamint két „új”
sportág, az 1924 után visszatérő curling és négy számmal a
snowboard mutatkozott be. Utóbbiban a sportág első olimpiai
bajnoka, a szlalomot megnyerő Ross Rebagliati győzelme után
két nappal marihuánával megbukott a doppingteszten. A NOB
elvette az aranyát, a kanadaiak fellebbeztek, Rebagliati pedig
megtarthatta az érmet.
A műkorcsolyázó Vidrai Szabolcs vitte a naganói záróünnepségen a zászlót, 13. helyével a legeredményesebb magyar
versenyzője lett az olimpiának.

Panyik János biatlonista Albertville-ben,
Lillehammerben, majd Naganóban is rajthoz állt

„Életem legszebb élménye volt Nagano. Sok év telt el azóta,
de még mindig bennem vannak az érzések, ami nem véletlen, hiszen egy olimpián hatványozottan éled meg mindazt,
amit mondjuk egy világ- vagy Európa-bajnokság ad. Nagyon
jól sikerült a formaidőzítésem, magabiztos voltam a jégen,
de ez talán a teljes szezonomra érvényes volt. Az olimpiai
versenyekből még a short trackesek és a gyorskorisok versenyét láttam, és sok kellemes emlék maradt meg 1998-ból.
Négy évvel később Salt Lake Citybe nem tudtam kijutni, ez a
mai napig tüske bennem, ám Torinóban Pavuk Viki edzőjeként ott lehettem. Kárpótolt az élet.”
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XIX. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
SALT LAKE CITY (EGYESÜLT ÁLLAMOK), 2002.

léptek vissza a szponzorok, no és a szervezőbizottság tagjai,
végül Mitt Romney vette át az irányítást. A játékok megítélésének a 2001. szeptember 11-i események sem kedveztek, az Egyesült Államok kiélezett politikai helyzetben volt,

Salt Lake City (Egyesült Államok)

Helyszín
Venue

2002. február 8–24.

Időpont
Date

2399

Összes induló száma
All the participants

77

Résztvevő országok száma
Participating countries

25

Magyar indulók száma
Hungarian participants

Egyed Krisztina

Magyar zászlóvivő
Hungarian flag bearer

8. (Sebestyén Júlia)

Legjobb magyar helyezés
Best Hungarian result

Magyar résztvevők
Name of the Hungarian participants
Baló Zsolt – gyorskorcsolya
Bekecs Zsuzsanna – biatlon
Egyed Krisztina, Farkas Éva – rövidpályás gyorskorcsolya
Gottschall Zsófia, Holló Mátyás – északi sízés
Knoch Balázs, Lajtos Szandra, Nagy Mariann
– rövidpályás gyorskorcsolya
Sebestyén Júlia – műkorcsolya, egyéni
Szabó Krisztián, Szántó Korné – rövidpályás gyorskorcsolya
Szöllösi Ivett – biatlon
Tagscherer Imre – biatlon, északi sízés
Tagscherer Zoltán – északi sízés
Tóth Zoltán – műkorcsolya, egyéni
Vastagh Regős Márta – északi sízés
Vincze Péter – északi sízés
Stréhli Ildikó, Kürti Éva – bob kettes
Frakl Nicholas, Gyulai Márton, Pintér Bertalan,
Zsombor Zsolt, Pallai Péter – bob négyes

Hihetetlen egyéni teljesítmények és óriási ellentmondások
jellemezték a Salt Lake City-i olimpiát, amelyet 1995-ben a
budapesti NOB kongresszuson nyertek el az amerikai rendezők – vesztegetéssel! Az ügyet 1998 novemberében egy
helyi tévécsatorna robbantotta ki, a vád szerint a szervezők
fizették az egyik Salt Lake-re szavazó NOB-tag amerikai
egyetemi taníttatását. Az amerikaiak persze védekeztek,
véleményük szerint nem vétettek a szabályok ellen. A bajt
csak tetézte, hogy az ügy kirobbanása után folyamatosan

gyakorlatilag háborúba lépett Afganisztánnal. Salt Lake City
mégis megrendezte az olimpiát, ám a botrányok továbbra
sem kerülték el. A legnagyobb „durranást” a műkorcsolyázók szolgáltatták: a párosok versenyében ugyanis az orosz
kettős, Jelena Berezsnaja és Anton Sziharulidze megelőzte
a kanadai Jamie Salét és David Pelletier-t. A közönség és a
sajtó is utóbbiakat látta jobbnak, majd nem sokkal később
kiderült, a francia pontozó szavazatát megvették az oroszok.
A hatalmas botrány folyományaként a NOB és a nemzetközi korcsolyaszövetség azt a furcsa megoldást választotta,
hogy mindkét páros megkapta az aranyat. Botrány kísérte
a rövid pályás gyorskorcsolyázó Apolo Anton Ohno szereplését is, aki 1500 méteren úgy lett olimpiai bajnok, hogy
akadályoztatásért a bírók kizárták az előtte célba érő Kim
Dong Szungot. A dél-koreaiak tiltakoztak, Ohno pedig halálos fenyegetést kapott. És akkor a doppingbotrányokról nem
is beszéltünk még: sífutásban doppingoláson érték a spanyolok versenyzőjét, Johann Mühlegget, valamint az orosz
Larisza Lazutyinát és Olga Danyilovát.

Sebestyén Júlia műkorcsolyázó a 8. helyezésével a legjobb
magyar versenyző volt Salt Lake City-ben
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A Stéhli Ildikó-Kürti Éva női bobpáros futama

De hogy a nagy teljesítményekről is írjunk, az alpesi pályák
sztárja a horvátok sízőnője, Janica Kostelic volt, aki három
olimpiai bajnoki győzelmet ért el. A játékokat kihagyta a kor
legnagyobb sztárja, Hermann Maier, aki 2001 augusztusában motorbalesetet szenvedett, amely után még az is felvetődött, hogy amputálni kell a lábát. Maier távollétében is
szereztek két aranyat az osztrákok, lesiklásban Fritz Strobl,
óriás-műlesiklásban pedig Stephan Eberharter lett aranyérmes. A norvég Kjetil André Aamodt duplázott, a szuper
óriás-műlesiklás mellett a kombinációban is első lett.
Sílövészetben Ole Einar Björndalen továbbmenetelt, Salt
Lake City-ből négy aranyérmet vihetett haza. A hölgyeknél
német fölény mutatkozott, négyből három arany az övék lett.
Női bobban Vonetta Flowers az első színes bőrű versenyző
lett, aki téli olimpiai bajnoki címet szerzett. Műkorcsolyában
Alkeszej Jagugyin Jevgenyij Pljuscsenko ellenében megnyerte az orosz „párbajt”, míg a nőknél Sara Hughes lett az
olimpiai bajnok. Jégkorongban a férfifináléban hiába vezetett
az Egyesült Államok csapata, a két-két gólt szerző Joe Sakic
és Jarome Iginla tett arról, hogy 1952 után újra Kanada legyen az olimpiai bajnok. Ráadásul a juharlevelesek duplán
örülhettek, hiszen női csapatuk is az élen végzett.
Szánkóban letaszították a trónjáról a sportág koronázatlan
királyát, Georg Hacklt, aki nem tudta megnyerni sorozatban

negyedik aranyérmét a szánkó egyéni versenyekben. A német versenyző második helyével azonban így is sporttörténelmet írt, hiszen ő az első versenyző az olimpiák történetében, aki ugyanabban a versenyszámban öt érmet nyert.
Short trackban Steven Bradbury lett a szerencse fia, aki
1000 méteren az utolsó helyről nyerte meg Ausztrália első
téli olimpiai aranyát. Síugrásban közép- és nagysáncon is
egy tejfölösszájú svájci Simon Ammann diadalmaskodott,
míg a csapatversenyt a németek nyerték meg.

Egyed Krisztina rövidpályás gyorskorcsolyázó a negyedik
olimpiáján, Salt Lake Cityben országos csúcsokkal búcsúzott
el az ötkarikás játékoktól. Ő volt a magyar csapat zászlóvivője
is. Így emlékezik:
„Az első, ami megmaradt, hogy jól megfáztam a megnyitóünnepségen. Hiába öltöztem fel, a versenyekig hátralévő
időszakot a torokgyulladásom kúrálásával töltöttem el. Aztán
egyszerűen megtáltosodtam, sorra megdöntöttem az egyéni
rekordjaimat a pályán. Emlékszem az érzésre, hogy vigyorogtam örömömben, no és az 1500 méter utáni fájdalomra,
szinte leégett a tüdőm. Most is hallom az edzőm hangját,
ahogyan végigüvöltötte az 1000 métert, mert felrobbant a
csarnok, amikor hatszáznál olimpiai rekordon belül korcsolyáztam. Igaz, később kiderült, olyan gyors a pálya, hogy még
huszonnégyen megtették ezt. Hogy mi maradt még meg? A
záróünnepség fluoreszkálós ’habpartija’, amely után moshattuk a szép fehér kabátunkat.”
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XX. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
TORINO (OLASZORSZÁG), 2006.

Torino (Olaszország)

Helyszín
Venue

2006. február 10–26.

Időpont
Date

2608

Összes induló száma
All the participants

80

Résztvevő országok száma
Participating countries

19

Magyar indulók száma
Hungarian participants

Darázs Rózsa (a záróünnepségen: Magyar zászlóvivő
Huszár Erika)
Hungarian flag bearer
4. (Huszár Erika, rövid pályás
gyorskorcsolya, 1500 méter)

Legjobb magyar helyezés
Best Hungarian result

Magyar résztvevők
Name of the Hungarian participants
Huszár Erika – rövidpályás gyorskorcsolya, IV.
Knoch Viktor – rövidpályás gyorskorcsolya, V.
Darázs Péter – rövidpályás gyorskorcsolya
Darázs Rózsa – rövidpályás gyorskorcsolya
Gottschall Zsófia – biatlon
Gyenesei Leila – északi sízés
Marosi Attila – alpesi sízés
Pavuk Viktória – műkorcsolya
Sebestyén Júlia – műkorcsolya
Tagscherer Imre – biatlon
Tagscherer Zoltán – északi sízés
Tóth Zoltán – műkorcsolya, egyéni
Tuss Réka – alpesi sízés
Hoffmann Nóra – műkorcsolya, jégtánc páros
Elek Attila – műkorcsolya, jégtánc páros
Gyulai Márton – bob páros, négyes
Pintér Bertalan – bob páros, négyes
Kürtösi Zsolt – bob négyes
Margl Tamás – bob négyes

Olaszország megelőzte Svájcot – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság voksolásán mindenképp, hiszen Torino 53 szavazatot, Sion
pedig 36-ot kapott, amikor a NOB a 2006-os téli olimpia helyszínéről döntött. Immár egy új koncepció szellemében. A Torinót
megelőző két téli játékokat ugyanis korrupciós vádak árnyékolták be, így aztán a NOB tagjainak megtiltották, hogy felkeressék
a kandidáló városokat. Torino győzelme hatalmas meglepetés

Pavuk Viktória műkorcsolyagyakorlata közben, Torinóban

volt – Sion volt a favorit, és sokak szerint azért nem győzött,
mert a 2004-es nyári játékok helyszínéről történő döntés kapcsán Róma elvérzett Athénnal szemben. Így viszont Olaszország
ismét olimpiát rendezhetett: összességében a harmadikat, a
második téli játékokat. Ezen az olimpián rendeztek először versenyt tömegrajtos sílövészetben, sprint sífutóváltóban, hódeszka
crossban és csapatgyorskorcsolyában. Albánia, Madagaszkár és
Etiópia először képviseltette magát a téli játékokon.
Az esemény természetesen sok emlékezetes „alakítást” hozott, ám ami először Torino kapcsán eszünkbe juthat, az a
doppingbotrány. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség
(WADA) emberei az olasz csendőrséggel karöltve az olimpia
ideje alatt meglepték az osztrákokat, és a razzia eredményes
volt – injekciós tűket, gyógyszereket és vértranszfúziós eszközöket foglaltak le az osztrák csapat szálláshelyén. Két osztrák
sílövő, Wolfgang Rottmann és Wolfgang Perner engedély nélkül hazaindult, utóbb egyikükről kiderült, hogy a razzia során
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Nyitóünnepség, tűzijáték a stadionban (IOC/ Kishimoto, Tsutomu)

egy nejlonzacskót dobott ki szállásuk ablakán. Egész biztosan
nem a szeméttől szabadult meg ily módon…
A negatív „legek” mellett persze kivételes egyéniségek is
főszerepet kaptak a torinói olimpián. Mint például a német
gyorskorcsolyázó, Claudia Pechstein, aki először 1992-ben, Albertville-ben indult téli játékokon (5000 méteren bronzérmet
szerzett), vagyis a torinói volt az ötödik olimpiája, ahol tagja volt
az üldözéses csapatversenyben győztes német együttesnek
– ezzel Pechstein lett az első olyan gyorskorcsolyázó, aki pályafutása során kilenc (!) érmet szerzett a téli játékokon. Vagy
például a németek sílövő sztárjáról, Michael Greisről, aki ugyan
a 2004–2005-ös világkupaverseny összetettjét megnyerte, így
esélyesnek számított Torinóban is, de arra azért talán senki
sem számított (rajta kívül…), hogy három aranyéremmel távozik az olasz városból (egyéni, tömegrajtos verseny, váltó). A
nagy egyéniségekről szólva a norvég Kjetil André Aamodtról se
feledkezzünk meg. Aamodt egy személyben a valaha volt legfiatalabb és legidősebb alpesi síző, aki olimpiai bajnokságot nyert.
A pálmát, ha egyáltalán lehet versenyt hirdetni a legek között,
talán a kanadai Cindy Klassen viszi el, aki pályafutását hokisként kezdte, ám mert nem sikerült kiharcolni helyét a naganói
játékokra utazó válogatottban, elment gyorskorcsolyázni. És már
Salt Lake Cityben, vagyis négy év múlva bronzérmes lett 3000
méteren. Ám Torino volt pályafutása csúcsa: minden számban
elindult, ami ennél fontosabb, mindenhol dobogóra állhatott –
aranyérmét 1500 méteren szerezte. Ő lett az első kanadai téli
olimpikon, aki ugyanazon a játékokon öt érmet szerzett. Nem
véletlenül nevezte Jacques Rogge, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság regnáló elnöke Klassent a játékok női sportolójának. Huszonhat év után ismét magyar pontszerzés(ek)nek örülhettünk –
a rövid pályás gyorskorcsolyázók Huszár Erika révén negyedik,

Knoch Viktor jóvoltából ötödik hellyel gazdagították sportágukat.
Mindketten a leghosszabb egyéni számban, 1500 méteren vitézkedtek. 1948 után fordult elő újra az, hogy a magyar csapatból
ketten is pontot szereztek a téli olimpián. A Torinóban még csak
16 éves pécsi gimnazista, Knoch Viktor nyitotta a sort, aki a döntő után egyenesen azt mondta: „Hányasra értékelném magam
egytől ötig? Hatosra.” Ugyanígy dicsérhette magát a finálé után
Huszár Erika is, aki az olasz városban azt is megmutatta, ehhez a sportághoz nem csak gyorsaság kell – nem is ment bele
semmiféle adok-kapokba, türelmesen „utazott”, a csetepaté
nélküle is lezajlott. Huszár a jégen is versenyben maradt, ennek
is köszönheti a negyedik helyet. No meg annak, hogy szívének
legkedvesebb számában, 500 méteren kiesett a negyeddöntőben
és „csak” a 13. lett. A 19 tagú magyar küldöttség négyfős short
trackes csoportja vitte el a pálmát eredményesség szempontjából, a két pontszerző hely mellett Darázs Péter is szépen szerepelt: 500-on 10., 1000-en 12., 1500-on 11. lett.
„Büszke vagyok arra, hogy négy olimpiára is kijutottam, természetesen mindegyik kapcsán vannak emlékeim – kezdte Sebestyén Júlia műkorcsolyázó. – Legkevésbé a torinói
játékokra emlékezem szívesen, az a verseny nem sikerült
nekem, ezért meg a nem tökéletes szervezés miatt rosszul
éltem meg azt az olimpiát. Legjobban Salt Lake Cityben szerepeltem, nyolcadik lettem, s külön elismerés, hogy a kűrt a
legjobb hatban mutathattam be. Ennek az olimpiának a záróünnepségén én vihettem a magyar csapat zászlaját. Biztos,
hogy az eredményemnek is köszönhetően, de ez az olimpia
a legkedvesebb számomra. A vancouveri azért emlékezetes,
mert akkor meg a megnyitón vihettem a magyar zászlót –
ez óriási megtiszteltetés. Naganóban, 1998-ban még nagyon
fiatal voltam, csodálkozva néztem mindenre, szinte felfoghatatlan volt az egész, világsztárok járkáltak körülöttem, együtt
ebédelhettem velük. Jól emlékszem, mennyire örültem, amikor közös kép készült Michelle Kwanról és rólam.”
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XXI. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
VANCOUVER (KANADA), 2010.

Vancouver (Kanada)

Helyszín
Venue

2010. február 12–28.

Időpont
Date

2632

Összes induló száma
All the participants

82

Résztvevő országok száma
Participating countries

15

Magyar indulók száma
Hungarian participants

Sebestyén Júlia

Magyar zászlóvivő
Hungarian flag bearer

5. (rövid pályás gyorskorcsolya,
női váltó: Darázs Rózsa,
Legjobb magyar helyezés
Heidum Bernadett, Huszár Erika, Best Hungarian result
Keszler Andrea)
Magyar résztvevők
Name of the Hungarian participants
Darázs Rózsa – rövidpályás gyorskorcsolya, egyéni, váltó
Heidum Bernadett – rövidpályás gyorskorcsolya, egyéni, váltó
Huszár Erika – rövidpályás gyorskorcsolya, egyéni, VI., váltó
Keszler Andrea – rövidpályás gyorskorcsolya, váltó
Bene Márton Zoltán – alpesi sízés
Berecz Anna – alpesi sízés
Darázs Péter – rövidpályás gyorskorcsolya
Döme Zsófia – alpesi sízés
Knoch Viktor – rövidpályás gyorskorcsolya
Sebestyén Júlia – műkorcsolya, egyéni
Viczián Vera – északi sízés
Tagscherer Imre – biatlon
Tagscherer Zoltán – északi sízés
Zavozin Maxim – műkorcsolya, jégtánc páros
Hoffmann Nóra – műkorcsolya, jégtánc páros

Vancouver, amelyet nem sokkal a 2010-es téli játékok kezdete előtt a világ legélhetőbb városának választottak, hatalmas
csatában, mindössze három szavazattal megelőzve Pjongcsangot nyerte el az előző olimpia rendezési jogát – Whistlerrel karöltve, hiszen a Vancouvertől 120 kilométerre található településen rendezték a síversenyeket. Az eseménynek
három kabalafigurát, Quatchit, Migát és Sumit is választó
kanadaiak óriási beruházásokba kezdtek, miután biztossá
vált rendezésük: többek között jég- és bobpályát, kongres�-

szusi központot, olimpiai falut és még egy új metróvonalat is
építettek – a becslések szerint hatmilliárd kanadai dollárból.
Vancouver ünnepelt és készült, hogy aztán már a megnyitón
egy emberként szomorkodjanak a szervezők, a sportolók, a
vezetők, a sportot imádók. Az még a kisebbik baj volt, hogy a
nyitóünnepségen a négy kandeláber közül az egyik nem bújt
ki a padlóból (később a záróünnepségen emiatt újra meg�gyújtották az olimpiai lángot – ilyenre sem volt még példa korábban), a tragédia néhány órával korábban történt… Nodar
Kumaritasvili ugyanis kicsúszott a szánkópályáról, egy oszlopnak csapódott, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a
kórházban elhunyt. A whistleri pályáról mindenki tudta, hogy
a világ egyik leggyorsabb teknője, ahogy az is hamar kiderült,
kellett a grúz fiú hibája is a tragikus esethez.
Történt még egy haláleset. A kanadai műkorcsolyázót, Joannie Rochette-t szülei elkísérték Vancouverbe, hogy a helyszínen szurkoljanak lányuknak. Sajnos ez csak a sportoló édesapjának adatott meg, édesanyja ugyanis szívrohamot kapott és
meghalt. Rochette hatalmas lelkierőről tett tanúbizonyságot,
s mert úgy gondolta, édesanyja is ezt szerette volna, jégre lépett, és végül bronzérmet szerzett. Sven Kramer nem bukott,
és nem veszített el senkit sem maga körül – egy olimpiai aranyat viszont igen… A gyorskorcsolya kétségkívül egyik legnagyobb klasszisa már megnyerte az 5000 méteres versenyt, s

Huszár Erika és a magyar gyorskorcsolyázó lányok lendületben
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Nyitóünnepség, a magyar zászlóvivő
Sebestyén Júlia volt (IOC/ Evans, Jason)

néhány pillanatig azt hitte, hogy 10 000 méteren is ő volt a legjobb. A célvonalon ugyanis elsőként haladt ám a holland bírók
észlelték, Kramer edzője rosszul, pontosabban rossz időpontban terelte át tanítványát a másik sávba (a körpálya adottságai
miatt a két, egyidejűleg futó versenyző bizonyos időközönként
sávot vált, így garantálják, hogy mindenki ugyanannyi métert
teljesítsen), így a klasszist kizárták.
Fura leírni, mégis talán helytálló kijelentés, hogy egy aranyérme ellenére is csalódottan távozhatott Vancouverből Lindsey
Vonn, és ugyanígy bánatosan zárta olimpiai ezüstje ellenére a
2010-es téli játékokat a műkorcsolyázó Jevgenyij Pljuscsenko.
A kanadaiak az 1976-os montreali nyári és az 1988-as calgary
téli játékokon rendezőként egyetlen aranynak sem örülhettek,
ám ezúttal nem vallottak szégyent, összességében 14 elsőséggel (a nekik mindig nagy elégtételt jelentő jégkorongaranyat is begyűjtötték mind a fériaknál, mind a nőknél), 7 ezüsttel és 5 bronzzal az első helyen végeztek az éremtáblázaton.
Ami minket, magyarokat illet, Torino után persze bizakodtunk,
már csak azért is, mert az olasz városban a 2006-os téli játékok után 2009-ben Európa-bajnokságot rendeztek a rövid
pályás gyorskorcsolyázók számára – a Huszár Erika, Heidum
Bernadett, Darázs Rózsa, Keszler Andrea összetételű kvartett pedig történelmet írt, megszerezve a szakág első magyar
Eb-aranyérmét. Már-már természetes (és mennyire nem
az…), hogy ezúttal is a női váltó vitte a prímet, a lányok fantasztikusan futottak a B-döntőben: a táv elején vezettek is, de

elég volt két hiba, hogy a hollandok és a japánok is a mieink
elé kerüljenek. Aztán azonban korrigáltak a lányok, és Hollandia mögött másodikként értek célba. A hatodik helyből aztán
ötödik lett – a fináléban ugyanis Dél-Koreát kizárták. S ha már
történelemírás: Huszár Erika Vancouverben is megtette ezt,
hiszen a váltó pontszerzése mellett 1500 méteren a hatodik
helyen végzett, így ő lett az első olyan magyar sportoló, aki a
téli játékok történetében háromszor is pontszerző helyen végzett. Sebestyén Júlia „másként írt”: a vancouveri volt a negyedik olimpiája, ez a műkorcsolyában a nemzetközi mezőnyben
is egyedülállónak számít.
„Mindkét olimpia kedves a szívemnek, de össze sem lehet
hasonlítani a kettőt – kezdte értékelését Huszár Erika, a Torinóban és Vancouverben is induló rövidpályás gyorskorcsolyázó. – Kétezer-hatban a kijutás volt a cél, és azzal, hogy
sikerült, le is került a teher rólunk. Az, hogy Knoch Viktor és
én ott pontokat szereztünk, a csoda kategóriájába tartozott.
Vancouver más volt, ott már volt súly a vállunkon – stres�szeltünk is rendesen, erre tisztán emlékszem. Hogy a két
várost, a két rendezést hogyan hasonlítanám össze? Torinóban éreztük, hogy olimpián vagyunk, de hogy milyen egy
igazi olimpia, azt nem tudtuk. Persze azért is, mert nekünk
az volt az első, és azért is, mert Olaszországban, a hegyeket
leszámítva, nem volt olyan nagy a hangulat. Vancouverben
viszont az egész város olimpiai lázban égett! Ez nem is lehetett másként, a kanadaiak a téli sportokban ugyanis nagyon
jók, aranyesélyekkel várták a versenyt, és ez látszott a rendezésen is.”
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A MAGYAR SPORTOLÓK
HELYEZÉSEI ÉS A VERSENYZ K
SZÁMA SPORTÁGANKÉNT
(PLACES AND NUMBER OF HUNGARIAN ATHLETES PER EVENT)
Helyezések / Places
Helyszín / Venue

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Biatlon/sílövészet / Biathlon
Bob
Gyorskorcsolya / Speed skating

1

Jégkorong / Ice hockey

Magyar indulók száma
Férfi /
Női /
Össz /
Men
Women
All
11*
9*
20*
8

2

14

3

38

Műkorcsolya / Figure skating
Rövidpályás gyorskorcsolya /
Short track speed skating
Síelés / Skiing

2

Összesen / Altogether

2

4

4

2

3

1

1

2

1

4

5

19

2

10
17
38

20

39

6

8

14

41*

23*

64*

133

63

196

* Bozsik Anna, Gottschall Zsófia, Mayer Gábor, Oláh István, Sajgó Pál és Tagscherer Imre biatlonban és síelés északi számaiban is indult.
(Anna Bozsik, Zsófia Gottschall, Gábor Mayer, István Oláh, Pál Sajgó and Imre Tagscherer participated in biathlon and cross-country skiing as well. )

A MAGYAR SPORTOLÓK
HELYEZÉSEI ÉS A VERSENYZ
SZÁMA A TÉLI OLIMPIÁKON
(PLACES AND NUMBER OF HUNGARIAN ATHLETES
AT THE WINTER OLYMPIC GAMES)
Helyezések / Places
Év / Year

Helyszín / Venue

1924

Chamonix

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

K

Magyar indulók száma
Férfi /
Női /
Össz /
Men
Women
All
4
0
4

1928

St.Moritz

12

0

1932

Lake Placid

1

1

2

2

4

1936

Garmisch-Partenkirchen

1

1

22

3

25

1948

St. Moritz

17

5

22

1952

Oslo

1

8

4

12

1956

Cortina d'Ampezzo

1

1

1

2

1960

Squaw Valley

2

1

3

22

6

28

8

2

10

1

1

1

12

1964

Innsbruck

1968

Grenoble

1972

Szapporo

1

0

1

1

1976

Innsbruck

1

2

1

3
2

1

1980

Lake Placid

1

1

1984

Szarajevó

1

7

2

9

1988

Calgary

3

2

5

1992

Albertville

13

11

24

1994

Lillehammer

5

11

16

1998

Nagano

8

9

17

2002

Salt Lake City

14

11

25

2006

Torino

2010

Vancouver
ÖSSZESEN (Altogether)

1
2

4

4

11

8

19

1

1
1

6

9

15

5

2

168

90

258*

* 56 sportoló több téli olimpián is képviselte Magyarországot / 56 athletes represented Hungary at more Winter Olympic Games
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SENTIERRI

Mindannyiunk célja
legobbnak lenni
a legobbak között!
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XXII. TÉLI
OLIMPIAI
JÁTÉKOK

2014. FEBRUÁR 7–23.
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XXII. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK
SZOCSI (OROSZORSZÁG), 2014. FEBRUÁR 7–23.

„Egy évvel Szocsi előtt” ünnepség (IOC/ Mordasov, Mikhail)
A SZAVAZÁS
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2007. július 4-én megtartott guatemalai, 119. ülésén kiélezett csata volt a kandidáló városok között, abszolút
esélyesről nem beszélhettünk, Szocsi, Pjongcsang és Salzburg közül
(mellettük Jaca, Almati, Szófia és Borzsomi is pályázott) bármelyik elnyerhette a 2014-es téli olimpia rendezési jogát. A szavazás első fordulójában 25 szavazattal az osztrákok estek ki, a dél-koreai pályázat 36,
az orosz 34 voksot kapott. A mindent eldöntő második körben fordult
a kocka. A salzburgi szavazatok nagyobb része Szocsié lett, 51–47-re a
maga 147 kilométerével a világ második leghosszabb városának tartott
orosz település nyert, egyszersmind eldőlt, az emlékezetes 1980-as
moszkvai nyári olimpia után másodszor rendezhet játékokat az ország.
A végszavazásban alulmaradó Pjongcsang „vigaszdíjul” a 2018-as téli
olimpiának adhat otthont.
MINDEN IDŐK LEGDRÁGÁBB OLIMPIÁJA
Már akkor, hat és fél éve, a döntés napján garantált volt, grandiózus
olimpiát láthatunk 2014-ben, Oroszország ugyanis ismét meg akarja
mutatni erejét a világnak. A 12 milliárd dollárosra tervezett rendezési
költség végül a többszörösére duzzadt, 40-50 milliárd dollárral minden
idők legdrágább olimpiája következik. Az elképzelések szerint a játékok befejezését követően Szocsi a téli sportok egyik fővárosa maradna.
A szakértők kockázatosnak tartják a vállalkozást, erősen kérdéses,
hogy a város meg tudja-e tartani idegenforgalmi vonzerejét az eseményt követően. Érdekesség, hogy a tervek szerint több arénát lebontanak a játékokat követően, és más oroszországi városba szállítanak a
jobb kihasználtság reményében.

AZ OLIMPIAI LÁNG MÉG A VILÁGŰRBE IS ELJUTOTT
Az biztos, hogy az oroszok mindent bevetnek, hogy elkápráztassák a
világot. Az olimpiai láng az ötkarikás mozgalom történetében még sohasem jutott el az Északi-sarkra vagy a világűrbe – nem kis visszhangot
kiváltva ezúttal ezt a két területet is meghódította, hirdetve a szlogent:
„Forró. Hideg. A tiéd.”
EURÓPA LEGNAGYOBB ÉPÍTKEZÉSE
Szocsi az északi szélesség 43. fokán fekszik, tengerparti város, szubtrópusi éghajlat jellemzi, azaz könnyen előfordulhat, hogy a sportolók rövid
ujjú pólóban járhatnak a versenyekre. Az alpesisí-, biatlon-, síugró- és
síakrobatika-versenyeket a Szocsitól 40 kilométerre lévő Krasznaja
Poljana-i központban rendezik a Kaukázusban, s állítólag akkor sem
lesz gond, ha nem esik elég hó, a tavalyi hó ugyanis földalatti üregekben
felhalmozva vár a felhasználásra. A kanadaiak építették meg az alpesi
versenyeknek otthont adó, a falutól 6 km-re felépülő Roza Hutor síterepet, amelyet 1470 méter szintkülönbségre terveztek, negyven pályával
és tizenöt lifttel. Európa legnagyobb építkezése zajlott az elmúlt években
Szocsiban, ahol három olimpiai falu és a központi stadion mellett öt
kisebb aréna épült fel.
KIEMELT BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Mint minden olimpia esetében, itt is kiemelt szerepet kap a biztonság.
A szervezőbizottság minden eddiginél szigorúbb intézkedéseket
vezet be: Szocsiban például a nézőknek is akkreditációs kártyára
lesz szükségük, ilyet csak az kaphat, akit a nemzetbiztonság megbízható személynek ítél. A játékok ideje alatt a városba csak regisztrált
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Roza Hutor Extrém Park
(IOC/ Mordasov, Mikhail)

gépjárművek hajthatnak be, a tengerpart melletti olimpiai falut magas
fal és szögesdrót védi a betolakodók elől. A csúcstechnológia alkalmazása segítséget nyújt a titkosszolgálatoknak, hogy szavatolják a biztonságot, a „Biztonságos város” elnevezésű információs rendszert az RNT
orosz cég dolgozta ki. Kimondottan az olimpiára készülve alakították ki
a komplex információs és elemző rendszert, amelyhez térfigyelő kamerák, radiációs, vegyi és biológiai aktivitást mérő műszerek tartoznak.
A nagy kapacitású rendszer segítségével folyamatosan nyomon követhető a helyzet a városban, az olimpiai objektumokon.
Tekintettel arra, hogy minden idők legdrágább olimpiáját Vlagyimir
Putyin elnök személyes ügyeként kezeli, egyértelmű, az oroszok tényleg
meg akarják mutatni a világnak, mire képesek.
KABALÁK
Másfél órás élő televízió-műsor keretében választották ki
az olimpia kabaláit. A kiírt pályázatra huszonnégyezer ötlet érkezett, ezekből választott ki a
zsűri tizenegyet, amelyek közül az orosz
állami televízió élő show-műsorában 1,2
millió néző telefonhívása és sms-ei alapján alakult ki a végső sorrend. A legtöbb
szavazatot a hópárduc (28%) kapta, majd a
jegesmedve (18%) és a nyúl (16%) következett. A szervezők szerint a trió a győzelmi dobogó három fokát jelképezi.

Thomas Bach, a NOB elnöke Szocsi bejárásakor
az Adler arénát is meglátogatta (IOC/ Moratal, Christophe)

A SZÁMOK TÜKRÉBEN
Szocsiban 17 nap alatt 49 férfi, 43 női, 6 vegyes, összesen 98 versenyszámban avatnak bajnokot. A program 2010-hez képest 12 versenyszámmal bővült. A 2014-es téli olimpiai játékokra 80-nál is több országból, több mint 2500 sportolót várnak a szervezők. Az olimpián százezres
nagyságrendre tehető a dolgozók és az önkéntesek száma, akik az
események előkészítésében, lebonyolításában, az utómunkákban és a
sportolók kiszolgálásában vesznek részt.
SPORTÁGAK
A XXII. Téli Olimpiai Játékok programjában biatlon, bob (skeleton), curling, jégkorong, korcsolya (gyors-, mű- és rövidpályás gyorskorcsolya),
sí (alpesi-, északi összetett, sífutás-, ugrás, snowboard, szabadsí) és a
szánkó versenyszámai szerepelnek.
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LÉTESÍTMÉNYEK
VENUES

FIST OLIMPIAI STADION
A 40 ezer férőhelyes stadion, amely a Kaukázus nyugati hegyvidékén található Fist csúcsról kapta a nevét, sétatávolságra van az olimpiai falutól.
A nyitó-, valamint a záróünnepséget itt rendezik, a későbbiekben a 2018as oroszországi labdarúgó-világbajnokság helyszíneként is szolgál, addig
pedig az orosz futballválogatott veszi birtokba. Az olimpia költségvetése
részben e létesítmény miatt szabadult el, összesen 603 millió dollárt,
azaz 133 milliárd forintot költöttek rá. A stadiont frissen, 2013-ban adták át, a végső dizájnt még 2009 szeptemberében hagyták jóvá. Az üveg
tetőszerkezet kagylót formáz, és északi irányból nyitott, így a lelátóról
is meg lehet csodálni a Krasznaja Poljana hegyvidékét. Az aréna képe
megtalálható az olimpia tiszteletére kibocsátott 100 rubeles bankjegyen.

KIS (SAJBA) JÉGARÉNA
A Nagy Jégpalotától mindössze 300 méterre fekszik, jórészt jégkorongmérkőzéseket rendeznek majd benne. Az aréna 7 ezer néző
befogadására alkalmas, és a fantasztikus építészeti megoldásokat látva a 27,2 millió dolláros (6 milliárd forintos) építési költség
sem hat túlzónak. A csarnoknak meglepő sorsot szánnának az
oroszok, ugyanis több dél-oroszországi város is jelezte igényét
az objektumra, miután 2011 elején az olimpiai sportlétesítmények
jövőjéről tartott tárgyaláson megegyeztek: akár négy helyszínt is
lebonthatnak, majd Oroszország másik részébe költöztethetnek a
játékok után.

NAGY (BOLSOJ) JÉGARÉNA
A 12 ezres aréna a jégkorongmérkőzések egy részének, többek között a döntőnek ad otthont. A 2013-as U18-as világbajnokságot már
itt rendezik áprilisban. A felhúzására 180 millió dollárt, azaz 40 milliárd forintot szántak, 2012-ben fejezték be a munkálatokat. Külsőre
egy megfagyott esőcseppre hasonlít, napsütéses időben olybá tűnik,
mintha valóban jégből lenne. Az olimpiai után sem marad gazdátlan,
sportarénaként és koncerthelyszínként funkcionál majd, de nemzetközi üzleti fórumokat is tarthatnak benne.

JÉGPALOTA
A 12 ezres aréna a rövidpályás gyorskorcsolya és a műkorcsolya
számainak ad otthont az olimpián. A létesítményből nem spórolták
ki az acélt, 15 ezer tonnát is felhasználtak belőle, az építési költségek végül 43,9 millió dollárnál (9,7 milliárd forintnál) álltak meg.
Az előversenyek során több észrevétele is volt a szervező bizottságnak, mivel lehetne még jobban kiszolgálni a közönséget, afelől
viszont kétség sincs, hogy az olimpiára mindent helyreráznak a rendezők. A játékok utáni jövője még bizonytalan: vagy meghagyják a
jégkorcsolyázóknak, vagy átalakítják kerékpárcsarnokká.
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GYORSKORCSOLYÁZÓ KÖZPONT
A 8 ezer férőhelyes csarnokban, ahogy az a nevéből is következik, a
gyorskorcsolyázó versenyeket tekinthetik meg az érdeklődők. Felhúzására 32,8 millió dollárt (7,2 milliárd forintot) különített el a szervező
bizottság, a munkálatok 2012-ben fejeződtek be. 2013 tavaszán tartották
a főpróbát, és a gyorskorcsolyázó világbajnokság tapasztalatai alapján
Jan Dijkema, a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség alelnöke kijelentette:
ez a bajnokság megmutatta a Szocsi 2014 szervező bizottságának hozzáértését. Az olimpia után kiállítási központtá alakítják át.

ROZA HUTOR ALPESI PÁLYA
Az építkezés nyolc éven keresztül, 2011-ig tartott, de a végeredmény
impozáns. A lejtőkön nyáron is lehetett fehér foltokat látni, a havat
ugyanis speciális takarókkal fedték le, hogy eltárolják azt a játékokig.
A helyszín népszerű lesz az olimpián, összesen harminc éremkészletet osztanak ki itt. A síelni vágyó turistáknak februárban sem kell
alternatíva után nézniük, számukra ugyanis külön pályákat nyitnak
meg, azt szem előtt tartva, hogy az olimpikonokat a legkevésbé se
zavarják a felkészülésben, illetve a versenyzésben.

CURLING ARÉNA
A 3 ezer néző befogadása alkalmas aréna, amelyben a curlingesek
mérik össze tudásukat, 14 millió dollárba (3 milliárd forintba) került és
2012-ben adták át. A játékok után másik három csarnokkal együtt egy
az egyben lebonthatják és átszállíthatják más oroszországi városba.

OROSZ NEMZETI LESIKLÓ KÖZPONT
Szocsitól mintegy 60 km-re fekszik a központ, amely 10 ezer állóhellyel
és mindössze ezer ülőhellyel várja a szurkolókat a bob, a szánkó és a
skeleton versenyein. Eredetileg máshol építették volna fel a komplexumot, a szocsi olimpia azonban keresztülhúzta az orosz döntéshozók
számításait, ám emiatt aligha bánkódtak a téli sportok orosz rajongói.

PSEKHAKO-HEGYGERINC
A biatlon és a sífutás szerelmeseinek törzshelye, amely a nagy olimpiai építkezés jegyében 2013-ban nyílt meg egy meglévő létesítmény
bővítésével. A lelátón 7500-an férnek el.

OROSZ NEMZETI SÍUGRÓ KÖZPONT
Az északi összetett és a síugrás otthona. Az olimpia szervezőinek
precíz munkája révén már 2012-ben megnyitotta kapuit a központ,
amelyben 7500 néző izgulhatja végig a versenyszámokat.

TÉLEN-NYÁRON JELEN VAGYUNK

A BÉRES GYÓGYSZERGYÁR
A MAGYAR OLIMPIAI CSAPAT
ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓJA

Sportolóink sikeres felkészülését
az Actival és a Béres Egészségtár
termékcsalád támogatja, amelyek
segítenek az egészség megőrzésében,
így a jó teljesítmény elérésében is.

A Béres Egészségtár Porcerő készítmények speciális - gyógyászati célra szánt - tápszerek.
Az Actival Energia filmtabletta étrend-kiegészítő készítmény.
További termékinformáció: www.beres.hu

l

www.facebook.com/beres.klub
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PROGRAM

Helyszín

Esemény/sportág
(Event/Sport)

FIST Olimpiai Stadion
(FISHT Olympic
Stadium)

Ceremónia
(Ceremony)

NAGY Jégaréna
(BOLSHOY Ice
Dome)

Jégkorong/ffi (Ice
hockey/men)

KIS Jégaréna
(SHAYBA Arena)

Jégkorong/ffi és
női (Ice hockey/
men&women)

ADLER Arena

Gyorskorcsolya
(Speed skating)

ICEBERG Műkorcsolya-palota (ICEBERG
Skating Palace)

Rövidpályás
gyorskorcsolya
(Short track speed
skating)

Műkorcsolya és
jégtánc (Figure
skating)

CURLING Aréna
(ICE CUBE Curling
Center)

06

PSEKHAKO hegygerinc (LAURA Biathlon
& Ski Complex)

ROZA HUTOR
Alpesi központ
(ROSA KHUTOR
Alpine Resort)

ROZA HUTOR
Extrém Park (ROSA
KHUTOR Extreme
Park)

08

09

10

11

12

13

Megnyitó ünnepség
(Opening Ceremony)
17:00-20:00
Ffi csoportmérkőzések (Men's
group stage)

Női/Ffi csoportmérkőzések, női negyeddöntők febr. 15-én (Women's/men's group games, women's quarter-finals o

Ffi (Men's) 5000 m,
12:30-15:25

Női (Women's)
3000m, 12:30-14:35

Ffi 500m (Men's)
14:00-17:25

Női (Women's) 500m
13:45-17:00

Ffi (Men's) 1000m
15.00-16:40

Ffi (Men's) 1500m,
Női (Women's) 500m,
Női 3000m váltó
elődöntő (Women's
3000m relay semi-final) 10:45-13:35
Jégtánc és női, rövid
pr. (Team event ice
dance short/ladies
short), Páros csapatverseny, szabad
pr. (Team event pair
free) 15:30-20:05

Ffi és páros
csapatverseny, rövid
prog. (Team event
men/pair short)
16:30-19:55

Ffi, női, jégtánc csapatverseny, szabad pr.
(Team event men's,
women's, ice dance,
free) 16:00-19:10

Női (Women's)
1000m 15:00-16:40
Női (Women's) 500m,
Ffi (Men's) 1000m,
Ffi 5000m váltó
elődöntő (Men's
5000m relay semi-final) 11:00-13:30

Páros, rövid pr.
(Pair skating short)
16:00-19:25

Curling

Páros szabad pr.
(Pair skating free)
16:45-20:00

Ffi rövid pr. (Men's
singles short)
16:00-20:25

Női és ffi csoportmérkőzések, naponta (Women’s and men’s

Ffi egyéni
normálsáncselejtező (Men's
individual normal
hill qualification)
17:30-18:35

Síugrás (Ski jumping)
Orosz Nemzeti
LESIKLÓ Központ
(RUSSKI GORKI
Jumping Center)

07

Ffi egyéni
normálsánc-döntő
(Men's individual
normal hill)
18:30-20:15

Ffi egyéni
normálsánc-döntő
(Men's individual
normal hill) 18:3020:15

Női normálsánc
(Women's individual
normal hill) 18:3020:05
Ffi egyéni,
normálsánc (Men's
individual normal
hill) 10:30-11:20,
egyéni 10km
(individual 10 km)
13:30-14:15

Északi összetett
(Nordic combined)

Biatlon/Sílövészet
(Biathlon)

Ffi 10km sprint
(Men's 10km sprint)
15:30-17:20

Női 7,5km sprint
(Women's 7.5km
sprint) 15:30-17:20

Női 7,5km sprint
(Women's 7.5km
sprint) 15:30-17:20

Sífutás (Cross-country skiing)

Női (Women's)
skiatlon 7,5km
klasszikus (classical),
7,5km szabad (free)
11:00-12:05

Ffi (Men's) skiatlon
15km klasszikus
(classical), 15km
szabad (free)
11:00-12:45

Ffi (Men's) skiatlon
15km klasszikus
(classical), 15km
szabad (free)
11:00-12:45

Ffi lesiklás (Men's
Downhill) 8:00-10:10

Ffi lesiklás (Men's
Downhill) 8:00-10:10

Alpesi sízés (Alpine
skiing)

Síakrobatika
(Freesytle skiing)

Női mogul selejtező
(Women's moguls
qualification) 15:0015:45

Női mogul döntő
(Women's moguls
final) 15:00-15:30,
19:00-20:35

Snowboard/
Hódeszka

Ffi/női slopestyle
selejtezők
(Men's/women's
qualification)
7:00-13:40

Ffi slopestyle döntő
(Men's final)
6:30-9:10, 9:45-10:55

Ffi 12,5km üldözéses
(Men's 12.5km
pursuit) 16:00-17:20

Ffi 20km egyéni
(Men's 20km individual) 15:00-17:20

Ffi/női szabad sprint
(Individual sprint free
men/women) 11:0011:50, 13:00-14:50

Női 10km klasszikus
(Women's 10 km
classical) 11:00-12:40

Női szuperkomb.
(Women's Super
Combined) 8:0009:30 12:00-13:10
Ffi mogul (Men's
moguls) 15:00-16:20,
19:00-20:35

Női slopestyle döntő
(Women's final) 7:308:40, 10:15-11:25

Női 10km üldözéses
(Women's 10km
pursuit) 16:00-17:20

Női lesiklás
(Women's Downhill)
8:00-10:10
Női (Women's)
slopestyle 7:00-8:25,
10:00-11:05

Ffi félcső (Men's half
pipe) 11:00-14:05,
16:00-17:00,
18:30-19:35

Női slopestyle döntő
(Women's final) 7:308:40, 10:15-11:25

Ffi (Men's) slopestyle
7:15-9:00, 10:30-11:40

Női félcső (Women's
half pipe) 11:0014:05, 16:00-17:00,
18:30-19:35

Bobsport
Orosz Nemzeti SÍUGRÓ Központ (Sliding
Center SANKI)

Női selejtezők
(Women's qualification) 8:30-10:20

Skeleton
Ffi együléses
(Men's singles runs
1 and 2) 15:30-19:05

Ffi együléses
(Men's singles runs
3 and 4) 15:30-19:25

Ffi együléses
(Men's singles runs
3 and 4) 15:30-19:25

Női együléses
(Women's singles
runs 1 and 2)
15:45-18:40

Női együléses
(Women's singles
runs 3 and 4)
15:30-18:45

Ffi kétüléses
(Men's doubles runs
1 and 2) 15:15-17:35

Csapat (Team relay)
17:15-18:30
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
Záró ünnepség
(Closing Ceremony)
17:00-19:30

Női helyosztó és ffi
csoportmérkőzések
(Women's playoff
qualification and
men's group
games)

on 15 February)

Ffi (Men's) 1500m
14:30-16:25

Női elődöntők
(Women's semi-finals) 13:30-16:00,
18:00-20:30

Női (Women's)
1500m 15:00-16:50

Jégtánc rövid pr.
(Ice dance short)
16:00-19:45

Női helyosztó, ffi rájátszás mérkőzések
(Women's
qualification playoff,
men's playoff)

Ffi negyeddöntő
(Men's quarter-final) -1

Ffi (Men's) 10 000m
14:00-17:00

Női (Women's)
5000m 14:30-16:20

Jégtánc szabad
pr. (Ice dance free
16:00-19:35

Női és ffi rájátszás
(Women's and men's
playoff) 6:00-9:00,
11:00-14:00,
16:00-19:00

s group games, every day): 6:00-9:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00

Ffi egyéni
nagysánc-selejtező
(Men's individual
large hill qualification) 18:30-19:35

Ffi Negyeddöntők
(Men's quarter-finals) - 3

Ffi egyéni nagysáncdöntő (Men's
individual large hill)
18:30-20:15

Ffi tömegrajtos 15km
(Men's 15km mass
start) 16:00-17:20
Női váltó 4x5km (4 x
5 km relay women)
11:00-12:30

Ffi váltó 4x10km (4
x 10 km relay men)
11:00-13:30

Ffi szuperkomb.
(Men's Super
Combined) 8:00-9:30
12:30-13:40

Női szuper-óriásmű.
(Women's Super G)
8:00-10:10

Ffi szuper-óriásmű.
(Men's Super G)
8:00-10:10

Női ugrás (Women's
aerials) 14:45-16:00,
18:30-19:35

Női tömegrajtos
12,5km (Women's
12.5km mass start)
16:00-17:20

Női/Ffi csapat
üldözéses (Team
pursuit women/men)
14:30-16:25

Női/Ffi csapat
üldözéses (Team
pursuit women/men)
14:30-17:05

Női rövid pr.
(Ladies singles short)
16:00-20:30

Női szabad pr.
(Ladies singles free)
16:00-20:10

Ffi döntő (Men's final)
13:00-15:55

Női elődöntő
(Women's semi-final)
11:00-14:00, Ffi
elődöntő (Men's
semi-final)
16:00-19:00

Női bronzmérkőzés
(Women's bronze
medal game)
9:30-12:30, Női döntő
(Women's final)
14:30-17:55

Gála (Gala exhibition)
17:30-20:00

Ffi bronzmérkőzés
(Men's bronze medal
game) 9:30-12:30, Ffi
döntő (Men's final)
14:30-17:55

Ffi csapat nagysánc
(Men's team large
hill) 9:00-9:50, Váltó
4x5km (Men's team
relay 4 X 5 km)
12:00-13:15
Vegyesváltó (Mixed 4
x 6km/7.5km relay)
15:30-17:30

Női váltó 4x6km
(Women's 4 x 6km
relay) 15:30-17:30

Női/ffi csapat sprint
váltó (Team sprint
classical men/
women) 10:15-12:00,
12:45-14:00
Női óriásmű.
(Women's Giant
Slalom) 8:00-10:00,
11:30-13:10
Ffi ugrás (Men's
aerials) 14:45-16:00,
18:30-19:35

Ffi döntő (Men's final)
15:45-18:05

Ffi bronzmérkőzés
(Men's bronze medal
match)16:00-18:55

Ffi csapatverseny
nagy sánc (Men's
team large hill)
18:15-20:10

Ffi 15km klasszikus
(Men's 15 km classical) 11:00-12:55

Ffi selejtezők és női
döntő (Men's qualification and women's
final) 13:30-18:40

Ffi elődöntők (Men's
semi-finals) 13:0015:30, 18:00-20:30

Ffi (Men's) 500m, Női
(Women's) 1000m, Ffi
5000m váltó döntő
(Men's 5000m relay
final) 17:30-20:15

Ffi egyéni nagysánc
(Men's individual
large hill) 10:30-11:20,
egyéni 10km
(individual 10 km)
13:00-13:45
Női 15km egyéni
(Women's 15km individual) 15:00-17:20

Nő bronzmérkőzés
(Women's bronze
medal match) 13:0015:30, Női döntő
(Women's final)
18:00-21:00

Női (Women's)
1000m, Ffi (Men's)
500m, Női 3000m
váltó döntő (Women's 3000m relay
final) 10:30-12:30

Női (Women's)
1500m, Ffi (Men's)
1000m 11:00-13:55

Ffi szabad pr.
(Men's singles free)
16:00-20:25

Selejtező rájátszásra
(Playoff round) -3

Női cross (Women's
cross) 8:00-9:10,
10:15-11:05

Ffi cross (Men's
cross) 8:00-9:30,
10:30-11:30

Ffi kettes (Men's Two
Man runs 1 and 2)
17:15-19:55

Ffi kettes (Men's Two
Man runs 3 and 4)
15:30-18:00

Női kettes (Women's
Two Man runs 1 and
2) 16:15-18:10

Női 30km tömegrajtos szabad (Women's
30 km mass start
free) 10.30-12:25
Női műlesiklás
(Women's Slalom)
13:45-15:00, 17:1518:25

Ffi óriásmű. (Men's
Giant Slalom) 8:0010:00, 11:30-13:10
Ffi sícross (Men's
ski cross) 8:45-9:25,
10:30-12:00, Női
félcső (Women's half
pipe) 15:30-16:45,
18:30-19:25

Ffi félcső (Men's
halfpipe) 14:45-16:25,
18:30-19:30

Ffi váltó 4x7,5km
(Men's 4 x 7.5km
relay) 15:30-17:40
Ffi 50km tömegrajtos
szabad (Men's 50
km mass start free)
9:00-10:55

Ffi műlesiklás (Men's
Slalom) 13:45-15:15,
17:15-18:50

Női sícross (Women's ski cross) 8:459:25, 10:30-12:00

Női/ffi paralel
óriásmű. selejtezők
(Men's and women's
parallel giant slalom
qualification) 6:158:00, 10:00-12:05

Női/ffi paralel
óriásmű. döntő
(Men's and Women's
parallel slalom) 6:158:00, 10:15-12:20

Női kettes (Women's
Two Man runs 3 and
4) 17:15-19:20

Ffi négyes (Men's
Four Man runs 1 and
2) 17:30-20:05

Ffi négyes (Men's
Four Man runs 3 and
4) 10:30-13:05
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Esemény/sportág (Event/Sport)

06

07

08

09

10

11

12

13

Alpesi sízés
(Alpine skiing)

Berecz Anna
és Miklós Edit;
szuper kombináció;
08:00-09:30
12:00-13:10

Berecz Anna
és Miklós Edit;
lesiklás;
08:00-10:10

Biathlon
(Biathlon)
Gombos Károly;
10km sprint;
15:30-17:30

Szőcs Emőke;
7,5km sprint;
15:30-17:30

Gombos Károly 20km kl.;
15:00-17:20

Északi sízés
(Nordic skiing)

Simon Ágnes és
Szabó Milán;
sprint szabad stilus;
11:00-11:50
és 13:00-14:50

Rövidpályás
gyorskorcsolya
(Short track speed
skating) ***

ffi 1500m
Béres Bence,
Knoch Viktor,
Liu Shaolin Sándor (3);
női 500m (1);
3000m
női váltó elődöntő;
10:45-13:35

Simon Ágnes
10km klaszikus
stilus;
11:00-12:40

női 500m - (2),
ffi 1000m
Béres Bence,
Knoch Viktor,
Liu Shaolin Sándor;
11:00-13:30

Gyorskorcsolya
(Speed skating)

*** A rövidpályás gyorskorcsolyázásban a zárójelben az indítható magyar sportolók száma, a helyszinen döntik el, hogy kik képviselik ezekben a számokban a magyar színeket. 			
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14

15

Berecz Anna
és Miklós Edit;
szuper G;
08:00-10:10

16

17

18

Berecz Anna
és Miklós Edit;
óriás-műlesiklás;
08:00-10:00
és 11:30-13:10

19

Farkas Norbert;
óriás-műlesiklás;
08:00-10:00
és 11:30-13:10

20

21

22

Berecz Anna;
műlesiklás;
13:45-15:00;
17:15-18:25

Farkas Norbert;
műlesiklás;
13:45-15:00;
17:15-18:25

23

Szőcs Emőke;
15km;
15:00-17:20

Szabó Milán;
15km klasszikus
stilus;
11:00-12:55

női 500m-(1);
ffi 1000m,
negyeddöntő,
elődöntő, döntő-(3);
11:00 - 13:55

női 1000m-(1);
ffi 500m-(2);
3000m női váltó
döntő;
10:30-12:30

ffi 500m-(2);
női 1000m
negyeddöntő,
elődöntő, döntő(1);
17:30-20:15

Nagy Konrád - 1500m
14:30 -16:30
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