
Az Olimpiai Válogatott keret kialakításának elvei 

a 2021-2022-es Short Track szezonra  

 
Kiegészítő rendelkezések 

 
 

1. A válogatás résztvevői: 
 

 A válogatásban kizárólag a jelenlegi Olimpiai Keret  versenyzői  illetve a Junior Válogatott 
azon versenyzői vehetnek részt akik a 2021. március 13-14-i Felnőtt Országos Bajnokságon 
kivívják erre a jogot 
 

2. A válogató verseny résztvevői: 
 

      A  2021.03.14-i válogató versenyen mindkét nem esetében maximum 10-10 fő állhat rajthoz. 
A résztvevők  meghatározása úgy történik, hogy a 2020-2021-es Felnőtt Országos Bajnokság 
után a kvalifikált versenyzőket , valamint a nem válogatott versenyzőket  kiemeljük az 
összetett végeredményt mutató rangsorból és az így kialakult listából az első 10-10 versenyző 
állhat rajthoz, amennyiben az így kialakult rangsorból valaki nem kíván részt venni a válogató 
versenyen a helye nem tölthető fel és a mögötte lévő versenyzők sem kerülnek előrébb 
 

 
3. A végső sorrend kiszámítása 

 
      a végső sorrend kiszámítása a korában említett 2 verseny alapján történik azzal a szisztémával, 

hogy a Felnőtt Országos Bajnokságról hozott 3 versenytávon ( 1500m/500m/1000m)  a 
kvalifikált versenyzőket , valamint a nem válogatott versenyzőket versenytávonként  
kitöröljük az adott versenytáv  rangsorából, és az így kialakult rangsorokban 1-10-ig terjedő 
pontértékkel lájuk el a fennmaradó versenyzőket. A válogató versenyen 500m-en és1500m-en 
szintén távonként 1-10-ig terjedő pontértékkel látjuk el a versenyzőket . Az 5 táv alapján a 
távonkénti  helyezési értékek összeadásával (1.helyezett = 1 pont, 2.helyezett = 2 pont, 3. 
helyezett 3 pont.. stb.) kapjuk meg a végeredményt. A válogatás tehát 5 táv alapján , távonként 
1-10-ig adott helyezési pontszámok összeadásával történik, NEM a Felnőtt Országos 
Bajnokságon szerzett CDR pontokkal számolunk.  Az 5 versenytáv  alapján kialakított 
összetett rangsorban döntetlen esetén a két  1500m-es versenytávon  jobb helyezési 
pontszámot elérő versenyző, amennyiben ez alapján továbbra is fennáll a döntetlen akkor  a 
Felnőtt  Országos Bajnokságon futott 1000m-en   jobb helyezési pontszámot elérő versenyző 
kerül előrébb. 

 
4. Edzők tevékenysége  a válogató versenyen 

 
 A válogató versenyen közvetlen edzői közreműködés, palánk mellől , lelátóról való utasítások 

adása  tilos! 
 

5. Technikusok tevékenysége a válogató versenyen 
 

      Az Olimpiai Keret sportolói  esetében az Olimpiai keret technikusai , a Junior Válogatott 
versenyzők esetében  a Junior  Keret technikusai  közreműködhetnek szükség esetén a pálya 
mellett 
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