
Férfi válogató a 2022-23-as rövidpályás gyorskorcsolyázó idény 1.-2.-3.-4. világkupáira, illetve a Hollandiai 
Invitation Cup-ra és az Alta Valtellina Trophy-ra 

 
A verseny helyszíne: Gyakorló Jégcsarnok, Budapest 
Megrendezés ideje: 2022.09.30-10.01 délelőtt 
 
A versenyre meghívott versenyzők névsora, a válogatott keretek edzőinek javaslata alapján: 
Varnyú Alex, Talabos Attila, Tiborcz Dániel, Bontovics Balázs, Szigeti Ádám, Jászapáti Péter, Nógrádi Bence, 
illetve kilenc korcsolyázó az ifjúsági keretekből.  
 
Elmúlt szezonbéli eredményeik alapján a teljes versenyidényre vonatkozó világversenyek tekintetében Liu 
Shaoang és Liu Shaolin Sándor, mint éremesélyes versenyzők válogatódás nélkül az 1-es és 2-es egyéni induló 
pozíciókat foglalják el.  
 

1. Világkupák 
- A válogatóverseny az 1.-2. világkupák tekintetében a 3.-4. utazó pozícióra válogat. 

→ Az 5. pozíciót a férfi olimpiai keret edzői jelölik ki. 
- A válogatóverseny az 3.-4. világkupák tekintetében a 3.-4.-5. utazó pozícióra válogat. 

→ A 6. pozíciót a férfi olimpiai keret edzői jelölik ki. 
 

2. Invitation Cup 
- A válogatóverseny 1.-4. utazó pozícióra válogat. 

→ Az 5. pozíciót a férfi olimpiai keret edzői jelölik ki. 
 

3. Alta Valtellina Trophy  
- A 1.-2. világkupákra utazó hármas után következő öt versenyző jogosult a részvételre. 

 
A pontszámítás az új világkupa pontrendszer alapján történik. 
 
1. nap távok:  

1. 6 kör egyéni indítás.  
- Sorrend a tavalyi 1000m-es időranglista alapján. A helyezési sorrend a futott idők alapján kerül 

megállapításra. Bukás esetén egyszeri újrafutási lehetőség. Ha ez utolsó futó esik, akkor 5 perc pihenő 
áll rendelkezésre. Mindenki új pályán futhat, hét menet után jégfelújítás. 
A hat kör végeredménye a hivatalos pontozás felét éri. 

 
2. 1000m, all final. 
- Sorsolása a hat körös időmérő rangsora alapján. 

 
2. nap távok:  

1. 1500m all final. 
- Sorsolása az összetett eredmény alapján. 

 
2. 500m all final 
- Sorsolása és rajtbeosztása az összetett eredmény alapján. 

 
3. 1000m Superfinal, (all final) elődöntő, döntő 
- Sorsolása az összetett eredmény alapján. 

 
Holtverseny esetén az 1000m-en elért összpontszám alapján a jobb helyezés dönt. Ha ezután is fennáll a 
döntetlen, az 1000m-es Superfinal helyezése dönt. 
(Hivatalos körülmények: elektromos időmérés, célfotó, starter, döntőbíró, elsősegély) 

 
Az ifjúsági keret legjobb kettő helyezést elérő versenyzője lehetőséget kap az olimpiai keretbe való 
bekerülésre. 

Please see English below. 



Men's selection competition for the 1.-2.-3.-4. World Cups, Invitation Cup and Alta Valtellina Trophy of 
season 2022-23 

 
Place: Gyakorló Jégcsarnok, Budapest 
Date: 30 September 2022 – 1 October 2022  
 
The list of competitors invited to the competition, based on the proposal of the Men’s Olympic Team Coaches: 
Varnyú Alex, Talabos Attila, Tiborcz Dániel, Bontovics Balázs, Szigeti Ádám, Jászapáti Péter, Nógrádi Bence, 
and nine skaters from the Junior Team. 
 
Based on their results from last season, Liu Shaoang and Liu Shaolin Sándor, as competitors with a chance of 
winning a medal, occupy the individual starting positions 1 and 2 for the entire competition season. 
 

1. World Cups 
- The selection competition selects for the 3rd and 4th travel positions for the first two World Cups. 

→ The 5th position is designated by the coaches of the Men’s Olympic Team. 
- The selection competition selects for the 3rd, 4th & 5th travel positions for the 3rd and 4th World Cups. 

→ The 6th position is designated by the coaches of the Men’s Olympic Team. 
 

2. Invitation Cup 
- The selection competition selects for the 1st, 2nd, 3rd & 4th travel positions  

→ The 5th position is designated by the coaches of the Men’s Olympic Team 
 

3. Alta Valtellina Trophy  
- The next five competitors after the three traveling to the first two World Cups are eligible to participate. 

 
Points are calculated based on the new World Cup point system. 
 
1st day distances 

1. 6 laps individual start  
- Order based on last year's 1000m ranking list. The ranking is determined based on the times achieved. 

In case of a fall, a one-time restart is possible. If the last skater falls, a 5-minute rest is available. Everyone 
is able to skate on a new track, ice resurfacing after seven people. 
The final result of the 6 laps is worth half of the official points. 
 

2. 1000m, all final. 
- Draw based on the ranking of the 6 laps trial. 

 
2nd day distances  

1. 1500m all final. 
- Draw based on the overall result. 

 
2. 500m all final 
- Draw and starting order based on the overall result. 

 
3. 1000m Superfinal, (all final) Semi-Final, Final 
- Draw based on the overall result. 

 
 
In case of a tie, the better position achieved based on the total score in the 1000m will decide. 
If there is still a tie, the ranking of the 1000m Superfinal will decide. 
(Official conditions: electric timing, photo finish, Starter, Referee, first aid) 
 
Two skaters from the Junior Team who achieves the best results will be given the opportunity to join the 
Olympic Team. 


