
Női válogatóverseny a 2022/23-as szezon 3., 4., 5. és 6. világkupáira

A verseny helyszíne: Gyakorló Jégcsarnok, Budapest
Megrendezés ideje: 2022.11.03-04 délelőtt

A versenyre meghívott versenyzők névsora, a női válogatott keret edzőinek javaslata alapján:
Kónya Zsófia, Bácskai Sára Luca, Szilicei Német Rebeka, Somodi Maja, Tóth Eszter, Végi Diána Laura, Somogyi 
Barbara, Szigeti Dóra, Schönborn Melinda, Nógrádi Panka, Albert Viktória, Dobrán Flóra, Haltrich Luca

Elmúlt szezonbéli eredményei alapján Jászapáti Petra válogatódás nélkül elfoglalja az 1-es egyéni induló 
pozíciót a világkupákra. Amennyiben Petra nem utazik a 3. és 4. világkupára, az összetett rangsorban 4. 
helyezést elért korcsolyázó kerül helyette kiválasztásra, az utolsó két utazó pozíciót az edzők és a Performance 
Director választják ki.

Világkupák
- A válogatóverseny a 3.-4.-5.-6. világkupák tekintetében a 2-.3.-4. utazó pozícióra válogat.

 Az 5. és 6. pozíciót a női olimpiai keret edzői és a Performance Director jelölik ki.
 Az 5. és 6. pozíció kiválasztásánál figyelembe vett szempontok: előző versenyeredmények, 

aktuális edzésforma, viselkedés és attitűd, váltóteljesítmény és fejlesztési lehetőségek. 

A világkupák egyéni távjaira a válogatóversenyen az adott távon elért eredmény alapján történik a kvalifikáció. 
Az egyes távokon legjobb helyezést elérő versenyző automatikusan kvalifikál az adott távon történő 
versenyzésre, a maradék 1 induló pozíció betöltéséről a női olimpiai keret edzői hoznak döntést. 

A MOKSZ előre nem látható, speciális körülmények vagy orvosi beavatkozás szükségessége esetén fenntartja 
a jogot arra, hogy a korcsolyázókat vegyen fel a kiválogatódottak körébe és a csapatba, vagy távolítson el 
azokból.

Válogatás az olimpiai keretbe
- a női olimpiai keret 10 főből fog állni;
- előzetes eredményei alapján Jászapáti Petra válogatódás nélkül az olimpiai keret tagja;
- a válogatóverseny első 7 helyezettje automatikusan kvalifikál az olimpiai keretbe;
- a fennmaradó két pozíció betöltését illetően a női olimpiai keret edzők és a Performance Director 

hoznak döntést;
- a női olimpiai keret edzők és a Performance Director a junior válogatott edzőkkel konzultálva 

fenntartják a jogot arra, hogy junior korcsolyázókat hívjanak meg az olimpiai kerettel történő edzésre;
- az olimpiai kerettagok kiválasztásánál figyelembe vett szempontok: előző versenyeredmények, 

aktuális edzésforma, viselkedés és attitűd, váltóteljesítmény és fejlesztési lehetőségek.

A MOKSZ előre nem látható, speciális körülmények vagy orvosi beavatkozás szükségessége esetén fenntartja 
a jogot arra, hogy a korcsolyázókat vegyen fel a kiválogatódottak körébe és a csapatba, vagy távolítson el 
azokból.

Pontszámítás
A pontszámítás mind a négy távon az új világkupa pontrendszer alapján történik.
1=100, 2=80, 3=70, 4=60, 5=50, 6=44, 7=40, 8=36, 9=32, 10=28, 11=24, 12=20

1. nap távok: 
1. 7 kör egyéni indítás (repülőrajt)
- Bukás esetén egyszeri újrafutási lehetőség van. Ha ez utolsó futó esik, akkor 5 perc pihenő áll 

rendelkezésre. Mindenki új pályán futhat, hét menet után jégfelújítás.

2. 1000m, all finals (5 az A döntőben, 4 a B döntőben, 4 a C döntőben)
- Sorsolás és futambeosztás a hét körös időmérő rangsora alapján.

2. nap távok: 



1. 500m all finals (5 az A döntőben, 4 a B döntőben, 4 a C döntőben)
- Sorsolás és futambeosztás az előző távok összetett eredménye alapján.
- Pontegyenlőség esetén a hét körös időmérőn jobb eredményt elért korcsolyázó kerül magasabb 

rangsorolásra.

2. 1500m all finals (8 az A döntőben)
- Sorsolás és futambeosztás az előző távok összetett eredménye alapján.
- A döntő kvalifikáció: 3 + 2 leggyorsabb 4.
- Pontegyenlőség esetén a hét körös időmérőn jobb eredményt elért korcsolyázó kerül magasabb 

rangsorolásra.

Bármely A döntőben történő kizárás esetén a kizárt korcsolyázó az A döntő utolsó helyére rangsorolódik.

Az összetett helyezés a négy versenyszámból a három legjobb eredmény alapján kerül kiszámításra (a 
legrosszabb eredmény nem számít). 

Az összetett eredményben történő pontegyenlőség esetén a hét körös időmérőn jobb eredményt elért 
korcsolyázó kerül magasabb rangsorolásra.

(Hivatalos körülmények: elektromos időmérés, célfotó, starter, döntőbíró, elsősegély)

Válogatás az EB-re és a VB-re

Az EB-n és VB-n az egyéni távokon történő versenyzésre a 2022/23-as szezon világkupaeredményei alapján 
történik a válogatódás.

EB

Jászapáti Petra válogatódás nélkül elfoglalja az 1-es egyéni induló pozíciót a 2023-as EB-re.

A 3. és 4. világkupák után a világkupa rangsorban az egyes távokon a legjobb helyezést elért korcsolyázó (Petrát 
kivéve) kvalifikál az adott távon az EB-n történő indulásra.

 Az egyes távokon a 3. induló pozíciót a női olimpiai keret edzői és a Performance Director 
jelölik ki.

Amennyiben az egyéni távokon korcsolyázni jogosult versenyzők száma meghaladja a magyar csapat nevezési 
keretét, akkor bármely távról a legmagasabban rangsorolt korcsolyázók élveznek elsőbbséget.

VB

Jászapáti Petra válogatódás nélkül elfoglalja az 1-es egyéni induló pozíciót a 2023-as VB-re.

A 3., 4., 5. és 6. világkupák után a világkupa rangsorban az egyes távokon a legjobb helyezést elért korcsolyázó 
(Petrát kivéve) kvalifikál az adott távon az VB-n történő indulásra.

Amennyiben az egyéni távokon korcsolyázni jogosult versenyzők száma meghaladja a magyar csapat nevezési 
keretét, akkor bármely távról a legmagasabban rangsorolt korcsolyázók élveznek elsőbbséget.

A MOKSZ előre nem látható, speciális körülmények vagy orvosi beavatkozás szükségessége esetén fenntartja 
a jogot arra, hogy a korcsolyázókat vegyen fel a kiválogatódottak körébe és a csapatba, vagy távolítson el 
azokból.


