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KEDVES KORCSOLYABARÁTOK!
KÖSZÖNTÖM ÖNÖKET! 

Nagy öröm számomra, hogy a Nemzetközi 
Korcsolyázó Szövetség nevében üdvözölhetem 
Önöket a 2021. évi ISU Rövidpályás Gyorskor -
csolya Olimpiai Kvalifikációs Világkupán, 
Magyarországon.

A nagyszabású debreceni fordulón többek 
között a 2022-es téli olimpiai kvalifikációkért  
folyik a verseny, így a világ legjobb korcsolyá-
zóinak fantasztikus teljesítményében gazdag, 
látványos eseményt követhetünk majd figye-
lemmel. Jó szórakozást és felejthetetlen élmé-
nyeket kívánok mindenkinek.

Az ISU nevében szeretném megköszönni a 
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetségnek a 
szervezést. Köszönet illeti a szervezőbizottságot, 
a szakmai stábot, és a számos önkéntest, akik  
a COVID-19 járvány közepette is megfeszített 
erővel dolgoztak, hogy e világkupa sikeres 
legyen. Hálával tartozom a sajtónak és a szpon-
zoroknak is, akik érdeklődésükkel és támo-
ga tásukkal nagy mértékben hozzájárulnak a 
rövidpályás gyorskorcsolya népszerűsítéséhez 
és fejlődéséhez.

Végül, de nem utolsó sorban, sok sikert 
kívánok a versenyzőknek. Élvezzük a lenyűgöző 
teljesítményüket, és bíztassuk őket együtt!

Jan Dijkema
ISU-elnök

DEAR SKATING FRIENDS,
WELCOME! 

On behalf of the International Skating Union, 
it is a great pleasure for me to extend a warm 
welcome to all of you at the 2021 ISU World Cup 
Short Track Speed Skating in Hungary. 

This major event in Debrecen will also serve 
as a Qualifying Competition for the Olympic 
Winter Games 2022. We will see a spectacle 
full of exciting performances of the world’s 
best skaters. I wish everybody a very joyful and 
memorable experience. 

The ISU would like to thank the Hungarian 
National Skating Federation. Compliments go 
to the Organizing Committee, the officials and 
the many volunteers who have worked extra 
hard given the COVID-19 pandemic to make 
this World Cup a success. I also extend my 
gratitude to the media and the sponsors for 
their interest and contribution to the promotion 
and development of Short Track. 

Last but not least, I wish the Skaters a great 
deal of success. Let us enjoy their impressive 
performances and cheer for everyone!

Jan Dijkema
ISU President

AZ ISU  
ELNÖKÉNEK 
KÖSZÖNTŐJE
WELCOME MESSAGE 
FROM THE ISU  
PRESIDENT
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KEDVES SPORTBARÁTOK!

Rövidpályás gyorskorcsolyázóink újra sorsdöntő 
esemény előtt állnak: a 2021. évi ISU Rövidpályás  
Gyorskorcsolya Olimpiai Kvalifikációs Világkupa- 
sorozat négy állomásán a sportág legjobbjai az 
olimpiai kvótákért mérik össze tudásukat a jégen.  
Nagy öröm számomra, hogy a verseny egyik 
állomásának 2017 után ismét Magyarország 
ad otthont, így 2021. november 18. és 21. között 
világklasszis gyorskorcsolyázókat üdvözölhe-
tünk a megújult debreceni Főnix Arénában,  
és szoríthatunk a magyar csapat sikeréért.

2018-ban a Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, 
Burján Csaba és Knoch Viktor alkotta férfiváltó 
megszerezte Magyarország első téli olimpiai 
aranyérmét Pjongcsangban, e történelmi sikert 
pedig azóta is számos kiemelkedő teljesítmény 
követte, elég csak a legutóbbi, 2021-es dordrechti 
világbajnokságra gondolnunk, amely magyar 
szempontból minden idők legeredményesebb 
vb-je lett három arany és három ezüstéremmel.

A 2021. évi olimpiai kvalifikációs világkupa 
magyarországi fordulóját az esemény rangjához 
méltó környezetben várja Debrecen, ahol kiváló 
infrastruktúra áll a rendelkezésre nemzetközi 
sportesemények lebonyolításához. Ennek egyik 
fontos eleme a közelmúltban megújult Főnix 
Aréna, amely többek között korszerűsített 
épületgépészeti és biztonsági rendszerrel várja 
a versenyre érkező sportolókat, stábokat és a 
látogatókat egyaránt.

Az elmúlt években mi magyarok bizonyítottuk,  
hogy ott a helyünk a sportág élvonalában, él-
vez zük hát a fantasztikus teljesítményeket, és 
szurkoljunk együtt a magyar korcsolyázóknak!

Kósa Lajos
a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke

DEAR SPORTS-FRIENDS,

Our short track speed skaters are facing a 
critical event again: during the four stages 
of the ISU World Cup Short Track 2021, the 
leaders of the sport will compete on ice to earn 
Olympic quotas. It is a great pleasure for me 
that, after 2017, Hungary will host again one 
of the competition stages. Therefore we can 
see world-class speed skaters and support the 
Hungarian team from 18 to 21 November, 2021 
in Debrecen’s renovated Főnix Arena.

In 2018, the men’s relay team consisting of 
Shaolin Sándor Liu, Shaoang Liu, Csaba Burján 
and Viktor Knoch won Hungary’s first Winter 
Olympic gold medal in PyeongChang. This 
historic success has been followed by many 
outstanding achievements; let us recall the 
ISU World Short Track Championships 2021 
in Dordrecht, which was the most successful 
World Championship for Hungary ever with the 
three gold and three silver medals won.

Debrecen will provide a decent environment 
for the Hungarian round of the World Cup 
qualifiers, ensuring excellent infrastructure for 
the organisation of international sports events. 
One key element is the recently renovated 
Főnix Arena, which offers a modernised 
engineering and security system to the 
athletes, teams and visitors of the competition.

In recent years, we Hungarians have proved 
that we belong to the leaders in this sport, so 
let us enjoy the fantastic achievements and 
support together the Hungarian skating team!

Lajos Kósa
President of the Hungarian National 
Skating Association

TÉT A PEKINGI  
TÉLI OLIMPIAI  
RÉSZVÉTEL
PARTICIPATION IN 
THE BEIJING WINTER 
OLYMPICS IS AT STAKE
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TISZTELT OLVASÓ,
KEDVES SPORTBARÁT!

Szeretettel üdvözlöm városunkban, amely a 
2021. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Olim-
piai Kvalifikációs Világkupa-sorozat harmadik 
állomásának ad otthont 2021. november 18.  
és 21. között. Nagy örömömre szolgál, hogy  
a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség Debrecent 
választotta a jeles sportesemény helyszínéül, 
amely kiemelten fontos a magyar és külföldi 
csapatok számára egyaránt, hiszen itt is esély 
nyílik a jövő februári, pekingi olimpiára kvótákat 
szerezni. Biztos vagyok benne, hogy a verseny 
alatt számtalan emlékezetes pillanatnak lehe-
tünk majd tanúi a megújult Főnix Arénaban.

A sport stratégiai jelentőségű Debrecen éle-
tében, ennek eredményeként az elmúlt két 
év  t i zedben számos sportlétesítmény épült  
a városban. Ezek egyik legfontosabb eleme 
a Főnix Aréna, amely az elmúlt időszakban 
jelentősen megújult: a teljes világításcsere  
mellett többek között a gépészeti, informatikai 
 és biztonsági rendszer is korszerűbbé vált. 
Az ilyen és ehhez hasonló beruházások méltó 
helyszínt biztosítanak a rangos nemzetközi 
sporteseményeknek, ezáltal népszerűsítik a 
sportolás örömét és elősegítik a debreceniek 
egészségesebb életmódját.

Kívánok a világkupa minden résztvevőjének 
nemes versengést, a sport rajongóinak pedig 
izgalmas és örömteli szurkolást városunkban,   
és bízom benne, hogy később is viszontláthatjuk 
Önöket Debrecenben!

Papp László
Debrecen polgármestere

DEAR READER,
DEAR SPORTS-FRIENDS,

Welcome to our city that is to host the third 
stage of the ISU World Cup Short Track 2021 
series from 18 to 21 November 2021. I am very 
pleased that the International Skating Union 
has selected Debrecen as the venue for this 
prestigious sport event, which is especially 
important for both Hungarian and foreign 
teams, as it will give a chance to win quotas for 
next February’s Beijing Olympics. I am certain 
that we will have numerous memorable 
moments during the competition in the 
recently renovated Főnix Arena.

This sport is of strategic importance in the 
life of Debrecen, and as a result, many sports 
facilities have been built in the city in the past 
two decades. The recently renovated Főnix 
Arena belongs to the most important ones: in 
addition to the complete replacement of the 
lighting system, the civil engineering, IT and 
security systems, among others, have also 
been modernised. Similar investments ensure 
the adequacy of the venue for prestigious 
international sports events, thus promoting 
the joy of sports, as well as a healthier lifestyle 
among the people of Debrecen.

I wish all the participants of the World Cup a 
noble competition, and the fans of the sport an 
exciting and joyful supporting experience in our 
city. I also hope to see you again in Debrecen in 
the future!

László Papp
Mayor of Debrecen

DEBRECEN  
POLGÁRMESTERÉNEK 
KÖSZÖNTŐJE
WELCOME MESSAGE 
FROM THE MAJOR  
OF DEBRECEN
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Az ezerarcú európai város– nemzetközi repülő-
terének köszönhetően – könnyen elérhető úti cél  
a hazai turisták mellett a külföldiek számára is. 

A vibráló, mégis nyugodtságot árasztó belváros 
központja az ikonikus Nagytemplom. A főtér és 
az azt körülvevő sétálóövezet tele van különle 
ges étteremmel, kávézóval. A város másik köz-
kedvelt része a Nagyerdei Park, ahol az Aquat-
icum Debrecen szolgáltatásai, strand, élmény-
fürdő és wellnessközpont biztosítják a felhőtlen 
kikapcsolódást. 

Évente több százezren látogatnak el az augusz-
tus 20-i Virágkarneválra, a Campus Fesztiválra,  
a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny és Folk-
lórfesztiválra. Egyre rangosabb eseményeknek 
számítanak a Tavaszi és Őszi Fesztivál, illetve a 
gasztronómiai rendezvények. 

With its international airport, Debrecen, this 
European city of a thousand faces is now easy 
to access not only for domestic tourists but for 
foreigners too.  

The centerpiece of the vibrant yet serene 
down town is the iconic Grand Church. The 
main square and the surrounding pedestrian 
zone are full of special restaurants and cafés. 
Nagyerdei Park is another popular part of the 
city, where the services of Aquaticum Debrecen 
such as the beach, adventure pool, and wellness 
center ensure sheer fun and relaxation. 

Hundreds of thousands of people visit the colorful 
Flower Carnival on 20th August, the Campus 
Festival, and the Béla Bartók International Choir 
Competition and Folklore Festival annually. 
The Spring and Autumn Festivals, as well as 
gastronomy events, are increasingly prestigious.

DEBRECEN, A SPORTOSAN FEJLŐDŐ VÁROS
DEBRECEN, THE DEVELOPING SPORTY CITY
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Besides hosting large world competitions, 
Főnix Arena has served as a concert venue for 
countless global stars, bands, and orchestras. 
Among others, Joe Cocker, Bryan Adams, 
Iron Maiden, and Lenny Kravitz have also 
performed here. Debrecen’s sights, such as 
the Grand Church, the Stadium of Nagyerdő, 
the Open-Air Stage, the neighborhood of the 
Békás-lake and the Ködszínház (Fog-theatre) 
bring numerous visitors to the town. A walk 
in the Parkerdő (Park-forest) or the nightly 
lights of the Water Tower provides a special 
experience to Debreceners and visitors alike.

Debrecen is made famous for its pulsating 
and successful sports life. Just think about 
Petra Senánszky finswimmer, the seven-time 
Hungarian Champion and Champion’s League 
participant DVSC football team, the two-times 
Hungarian Champion and EHF Cup winner 
DVSC handball team, or the cup gold-winning 
DEAC ice-hockey team, and the silver medallist 
basketball team. Countless World- and 
European Champion titles can be attributed to 
Debrecen. Our athletes have brought glory to 
our town in numerous sports, among others, in 
athletics, aerobics, sport diving, boxing, triathlon, 
badminton, and speedway. During the past 
20 years, world-class athletes have competed 
here such as the fastest man of the world, Usain 
Bolt, Katinka Hosszú, Shaolin Sándor Liu, or the 
Norway women’s national handball team and 
the Portugal national football team.

A nagy világversenyeknek otthont adó Főnix 
Arénában számtalan világsztár, zenekar adott 
már koncertet. Fellépett Joe Cocker, Bryan  
Adams, az Iron Maiden és Lenny Kravitz is.  
Debrecen látványosságai; a Nagytemplom,  
a Nagyerdei Stadion, a Szabadtéri Színpad,  
a Békás-tó és környéke, valamint a Ködszínház 
rengeteg látogatót vonzanak a városba.  
Mindenkinek egyaránt különleges élményt 
nyújt egy séta a Parkerdőben, vagy az esténként 
kivilágított Víztorony látványa is.

Híressé teszi Debrecent lüktető és eredményes 
sportélete. Elég, ha csak Senánszky Petra 
uszonyos úszóra, a hétszeres magyar bajnok  
és Bajnokok Ligája résztvevő DVSC labda rú-
gócsapatára, a kétszeres magyar bajnok és EHF 
kupagyőztes DVSC kézilabdacsapatára vagy az 
idén kupa aranyat begyűjtő DEAC jégkorong- 
és ezüstérmes kosarasokra gondolunk. Deb-
re cenhez számtalan Európa- és világbajnoki 
cím fűződik. Versenyzőink több sportágban 
szereztek dicsőséget a városnak, így a többi 
közt atlétikában, aerobikban, búvárúszásban, 
ökölvívásban, triatlonban, tollaslabdában és 
salakmotorozásban is. Az elmúlt húsz évben  
olyan világklasszisok versenyeztek itt, mint 
többek között Usain Bolt, Hosszú Katinka, Liu 
Shaolin Sándor, vagy a norvég női kézilabda-  
és a portugál labdarúgó válogatott. 
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Magyarország legnagyobb vidéki multifunkcio-
nális rendezvényhelyszíne mindössze 270 nap 
leforgása alatt épült fel 2002-ben, az észtországi 
Tallinn azonos szerepet betöltő létesítményének 
mintájára.

A Főnix Aréna a Tornász Világbajnoksággal 
nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt, ezt  
követően pedig számtalan sportrendezvénynek 
adott otthont az évek során: kézilabda Európa- 
bajnokságok, kosárlabda Eb, jégkorong világ-
baj nokságok, gyorskorcsolya vb, junior műkor-
csolya- és jégtánc-világbajnokság, valamint 
kendo Eb (a teljesség igénye nélkül) tanúskodnak 
a helyszín sokoldalúságáról.

Hungary’s largest multifunctional event venue 
outside the capital was built in 2002 in merely 
270 days. The building’s design was based 
on a facility in Tallinn, Estonia having similar 
functionality.

Főnix Arena opened its doors to the 
general public with the World Gymnastics 
Championships and has since then hosted 
numerous sports events over the years: 
European Handball Championships, 
European Basketball Championships, 
World Hockey Championships, World Speed 
Skating Championships, World Junior Figure 
Skating and Ice Dancing Championships 
and European Kendo Championships, just 
to mention a few, which all tell us about the 
versatility of the venue.

A DEBRECENI FŐNIX ARÉNA
DEBRECEN’S FŐNIX ARENA
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A sport mellett a kultúra is központi szerepet tölt 
be az aréna életében: a művészvilág olyan sztárjai 
is megfordultak már a helyszínen, mint Bryan 
Adams, Joe Cocker, David Copperfield, Michael 
Flatley, Lenny Kravitz, Paco de Lucía, vagy az Iron 
Maiden, de a kultúra legkiválóbb hazai képviselői 
– Ákos, Aranyosi Péter, Buda pesti Operettszín-
ház, Demjén Ferenc, Győri Balett, Hadházi László, 
Madách Színház, Tank csapda – is élvezhették 
már az Aréna vendégszeretetét.

Kialakításának köszönhetően a létesítmény  
a sport (közel 6 000 fő) és kulturális (7 000 fő) 
eseményeken túl alkalmas nagy alapterületű 
kiállítások (3 000 m2), gálavacsorák és céges 
rendezvények (1 460 fő) lebonyolítására is.

Az aréna 2021. évi korszerűsítésének eredmé-
nye ként megújított belső arculattal, új vizes-
blokkokkal, modern élmény- és információs 
rendszerrel (LED perimeter és cube), energia-
takarékos LED-világítással, kibővített ruhatári 
kapacitással, korszerű gépészeti rendszerrel, 
valamint friss, tiszta környezettel fogadja a  
2021. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Olim-
piai Kvalifikációs Világkupa viadalára érkező 
verseny zőket és szurkolókat, illetve az elkövet-
kezendő időszak közönségét.

In addition to sports, culture has also played 
a key role in the life of the arena. Superstars 
such as Bryan Adams, Joe Cocker, David 
Copperfield, Michael Flatley, Lenny Kravitz, 
Paco de Lucía, or Iron Maiden have visited the 
venue, while top Hungarian representatives of 
the world of music, dance, and literature have 
also enjoyed the hospitality of the Arena.

Due to its versatile design, the facility is suited 
not only for sports (nearly 6,000 people) and 
cultural events (7,000 people) but large-scale 
exhibitions (3,000 sqm), gala dinners, and 
corporate events (1,460 people) too.

As a result of its refurbishment in 2021, the 
Arena will offer a brand new interior design, 
new sanitary units, an up-to-date experience 
and information system (LED perimeter and 
cube), energy-saving LED lighting, expanded 
wardrobe capacity, a modern engineering 
system, as well as a fresh and clean 
environment to the athletes and fans visiting 
the ISU World Cup Short Track 2021, and to any 
future audience.
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VERSENYPROGRAM
COMPETITION SCHEDULE

NOVEMBER 18.

9:30 Kvalifikációs futamok, egyéni és váltó

NOVEMBER 19. 

9:30 Kvalifikációs futamok, egyéni és váltó

NOVEMBER 20. 

9:00 Helyosztó  
futamok

Női & Férfi – 1500 m 
Női & Férfi – 500 m

14:02 Elődöntők Női & Férfi – 1500 m

Döntők Női & Férfi – 1500 m

Negyeddöntők Női & Férfi – 500 m

Elődöntők Női & Férfi – 500 m

Döntők Női & Férfi – 500 m

Váltó elődöntők Női – 3000 m 
Férfi – 5000 m

NOVEMBER 21.

9:00 Helyosztó  
futamok

Női & Férfi – 1000 m

14:02 Negyeddöntők Női & Férfi – 1000 m

Elődöntők Női & Férfi – 1000 m

Döntők Női & Férfi – 1000 m

Elődöntő Vegyes váltó –  
2000 m

Döntő Vegyes váltó –  
2000 m

Váltódöntők Női – 3000 m 
Férfi – 5000 m

A programváltozás jogát a szervezőbizottság fenntartja.

18 NOVEMBER

9:30 Qualifying session Individual & Relay

19 NOVEMBER

9:30 Qualifying session Individual & Relay

20 NOVEMBER

9:00 Special Ranking 
Finals

Women & Men – 1500 m 
Women & Men – 500 m

14:02 Semifinals Women & Men – 1500 m 

Finals Women & Men – 1500 m

Quarterfinals Women & Men – 500 m

Semifinals Women & Men – 500 m

Finals Women & Men – 500 m

Semifinals Women Relay – 3000 m 
Men Relay – 5000 m

21 NOVEMBER

9:00 Special Rank-
ing Finals

Women & Men – 1000 m

14:02 Quarterfinals Women & Men – 1000 m

Semifinals Women & Men – 1000 m

Finals Women & Men – 1000 m

Semifinal Mixed Team Relay – 
2000 m

Final Mixed Team Relay – 
2000 m

Finals Women – 3000 m 
Men – 5000 m

The schedule is subject to change.
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Ország
Nation

Versenyzők száma 
Number of athletes

1. AUS Ausztrália / Australia 2

2. AUT Ausztria / Austria 4

3. BEL Belgium / Belgium 9

4. BIH Bosznia Hercegovina / 
Bosnia and Herzegovina 2

5. BLR Fehéroroszország / Belarus 7

6. BUL Bulgária / Bulgaria 10

7. CAN Kanada / Canada 12

8. CHN Kína / China 12

9. COL Kolumbia / Columbia 1

10. CRO Horvátország / Croatia 6

11. CZE Csehország / Czech Republic 5

12. FRA Franciaország / France 10

13. GBR Nagy-Britannia / Great Britain 10

14. GER Németország / Germany 9

15. HKG Hongkong / Hong Kong 4

16. HUN Magyarország / Hungary 12

17. IND India / India 1

18. IRL Írország / Ireland 2

19. ISR Izrael / Israel 1

20. ITA Olaszország / Italy 12

A DEBRECENI VILÁGKUPA RÉSZTVEVŐI
PARTICIPATING NATIONS OF THE ISU WORLD 
CUP SHORT TRACK DEBRECEN
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Ország
Nation

Versenyzők száma 
Number of athletes

21. JPN Japán / Japan 12

22. KAZ Kazahsztán / Kazakhstan 12

23. KOR Dél-Korea / Korea 12

24. LAT Lettország / Latvia 3

25. MAS Malajzia / Malaysia 1

26. NED Hollandia / The Netherlands 12

27. NZL Új-Zéland / New Zealand 1

28. PHI Fülöp-szigetek / Philippines 2

29. POL Lengyelország / Poland 11

30. RUS Oroszország / Russia 12

31. SGP Szingapúr / Singapore 3

32. SRB Szerbia / Serbia 2

33. SUI Svájc / Switzerland 1

34. SVK Szlovákia / Slovakia 4

35. THA Thaiföld / Thailand 1

36. TPE Tajvan / Chinese Taipei 4

37. TUR Törökország / Turkey 5

38. UKR Ukrajna / Ukraine 10

39. USA Amerikai Egyesült Államok / 
United States 10
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ÖSSZETETT VILÁGRANGLISTA
OVERALL WORLD RANKING
2021. október 24-i állás szerint / as of 24 October, 2021

FÉRFIAK / MEN

1. PARK Ji Won (KOR)
2. LIU Shaolin Sándor (HUN)
3. ELISTRATOV Semen (RUS)
3. LEE June Seo (KOR)
5. WU Dajing (CHN)
6. AN Kai (CHN)
6. HAN Tianyu (CHN)
8. AZHGALIYEV Abzal (KAZ)
9. HWANG Daeheon (KOR)
10. DUBOIS Steven (CAN)
11. KIM Dongwook (KOR)
12. SITNIKOV Pavel (RUS)
13. PARK In Wook (KOR)
14. LIU Shaoang (HUN)
15. REN Ziwei (CHN)
16. YOSHINAGA Kazuki (JPN)
17. de LAAT Itzhak (NED)
18. AYRAPETYAN Denis (RUS)
19. WATANABE Keita (JPN)
20. PIERRE-GILLES Jordan (CAN)
21. BYKANOV Vladislav (ISR)
22. LEPAPE Sebastien (FRA)
23. EIBOG Daniil (RUS)
24. KIM Dagyeom (KOR)
25. ROES Sven (NED)
26. GALIAKHMETOV Adil (KAZ)
27. BREEUWSMA Daan (NED)
28. BLAIS Cedrik (CAN)
29. KRUEGER John-Henry (HUN)
30. IVLIEV Konstantin (RUS)
31. DESMET Stijn (BEL)
32. HAYASHI Ibuki (JPN)
33. DION Pascal (CAN)
34.  NIKISHA Denis (KAZ)
35. van ‘T WOUT Melle (NED)
36. PARK Se Yeong (KOR)

NŐK / WOMEN

1. KIM Jiyoo (KOR) 
2. SCHULTING Suzanne (NED)
3. BOUTIN Kim (CAN)
4. QU Chunyu (CHN)
5. HAN Yu Tong (CHN)
6. CHOI Minjeong (KOR)
7. VALCEPINA Martina (ITA)
8. SARAULT Courtney (CAN)
9. MALISZEWSKA Natalia (POL)
10. SEO Whimin (KOR)
11. van RUIJVEN Lara (NED)
12. SANTOS Kristen (USA)
13. DESMET Hanne (BEL)
14. van KERKHOF Yara (NED)
15. PROSVIRNOVA Sofia (RUS)
16. FAN Kexin (CHN)
17. BLAIS Danae (CAN)
18. ZHANG Yuting (CHN)
19. FONTANA Arianna (ITA)
20. HUOT MARCHAND Tifany (FRA)
21. LEE Yubin (KOR) 
22. ZANG Yize (CHN)
23. NOH Ah Rum (KOR)
24. CHARLES Alyson (CAN)
25. ZHANG Chutong (CHN)
26.  EFREMENKOVA Ekaterina (RUS)
27. KIM A Lang (KOR)
28. JÁSZAPÁTI Petra (HUN)
29. VELZEBOER Xandra (NED)
30. MASCITTO Cynthia (ITA)
31. STORMOWSKA Kamila (POL)
32. BINEY Maame (USA)
33.  NOH Do Hee (KOR)
34. ZAKHAROVA Evgeniya (RUS)
35. CHRISTIE Elise (GBR)
36. DOAK Rikki (CAN)



ÖSSZETETT VILÁGRANGLISTA
OVERALL WORLD RANKING
2021. október 24-i állás szerint / as of 24 October, 2021

A MAGYAR VÁLOGATOTT MELLETT TÖBB, MINT 30 ORSZÁG  
VERSENYZŐI LÉPNEK A JÉGRE A DEBRECENI VILÁGKUPÁN.  
KÖZTÜK IGAZI VILÁGKLASSZIS SHORT TRACKESEK IS MEGKÜZDENEK  
A MIEINKKEL AZ OLIMPIAI KVÓTÁKÉRT. DE KIK IS ŐK, ÉS MILYEN  
SIKEREKET KÖNYVELHETTEK MÁR EL A SPORTBAN?

IN ADDITION TO THE HUNGARIAN NATIONAL TEAM, COMPETITORS 
FROM MORE THAN 30 COUNTRIES WILL STEP ON THE ICE AT THE 
WORLD CUP IN DEBRECEN. AMONG THEM, REAL WORLD-CLASS 
SHORT TRACKERS ARE FIGHTING OURS FOR THE OLYMPIC QUOTAS. 
BUT WHO ARE THEY, AND WHAT SUCCESSES HAVE THEY ALREADY 
ACHIEVED IN THE SPORT?

KÜLFÖLDI SZTÁROK A JÉGEN
INTERNATIONAL STARS ON ICE
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OUTSTANDING ACHIEVEMENTS

Olympic Champion
(1000 m - 2018)

Olympic 3rd 
(relay - 2018)

7x World Champion 
(overall classification, 1000 m - 2019 //  
500 m, 1000 m, 1500 m, relay, overall  
classification - 2021)

World Ch. 2nd 
(relay - 2018)

2x World Ch. 3rd 
(1000 m - 2017 // 500 m - 2019)

13x European Champion 
(relay - 2016 // overall classification, 1500 m,  
relay - 2019 // 500 m, 1000 m, 1500 m, relay,  
overall classification - 2020 // 500 m, 1000 m, 
1500 m, overall classification - 2021)

4x European Ch. 2nd 
(relay - 2015 // 1000 m - 2016 // 1000 m - 2018 // 
relay - 2021)

3x European Ch. 3rd 
(overall classification, 1500 m - 2016 //  
relay - 2017)

LEGJOBB EREDMÉNYEI

olimpiai bajnok 
(1000 m - 2018)

olimpiai-3. 
(váltó - 2018)

7x világbajnok 
(összetett, 1000 m - 2019 //  
500 m, 1000 m, 1500 m, váltó,  
összetett - 2021)

vb-2. 
(váltó - 2018)

2x vb-3. 
(1000 m - 2017 // 500 m - 2019)

13x Európa-bajnok 
(váltó - 2016 // összetett, 1500 m, váltó 
- 2019 // 500 m, 1000 m, 1500 m, váltó, 
összetett - 2020 // 500 m, 1000 m, 
1500 m, összetett - 2021)

4x Eb-2. 
(váltó - 2015 // 1000 m - 2016 //  
1000 m - 2018 // váltó - 2021)

3x Eb-3. 
(összetett, 1500 m - 2016 //  
váltó - 2017)

Suzanne 
SCHULTING 
(NED)

Életkor • Age: 24
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OUTSTANDING ACHIEVEMENTS

Olympic 2nd 
(1000 m - 2018)

2x Olympic 3rd 
(500m, 1500 m - 2018)

World Ch. 2nd 
(1500 m - 2019)

5x World Ch. 3rd 
(1500 m, relay - 2018 //  
1000 m, overall classification, relay - 2019)

LEGJOBB EREDMÉNYEI

olimpiai-2. 
(1000 m - 2018)

2x olimpiai-3. 
(500m, 1500 m - 2018)

vb-2. 
(1500 m - 2019)

5x vb-3. 
(1500 m, váltó - 2018 //  
1000 m, összetett, váltó - 2019)

Kim 
BOUTIN 
(CAN)

Életkor • Age: 26
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OUTSTANDING ACHIEVEMENTS

Olympic Champion 
(500 m - 2018)

2x Olympic 2nd 
(500 m- 2014 // relay - 2018)

5x Olympic 3rd 
(relay - 2006 // 500 m - 2010 //  
1500 m, relay - 2014 // 1000 m - 2018)

World Champion 
(1500 m - 2015)

6x World Ch. 2nd 
(500 m - 2007 // 500 m, 1000 m - 2011 //  
500 m - 2012 // overall classification - 2015 //  
500 m - 2021)

9x World Ch. 3rd 
(relay - 2006 // overall classification - 2011, 2012 //  
relay - 2014 // 500 m, 1000 m, relay - 2015 //  
overall classification, relay - 2021)

22x European Champion

13x European Ch. 2nd

6x European Ch. 3rd

LEGJOBB EREDMÉNYEI

olimpiai bajnok 
(500 m - 2018)

2x olimpiai-2. 
(500 m - 2014 // váltó - 2018)

5x olimpiai-3. 
(váltó - 2006 // 500 m - 2010 // 1500 m, 
váltó - 2014 // 1000 m - 2018)

világbajnok 
(1500 m - 2015)

6x vb-2. 
(500 m - 2007 // 500 m, 1000 m - 2011 
// 500 m - 2012 // összetett - 2015 // 500 
m - 2021)

9x vb-3. 
(váltó - 2006 // összetett - 2011, 2012 // 
váltó - 2014 // 500 m, 1000 m, váltó - 
2015 // összetett, váltó - 2021)

22x Európa-bajnok

13x Eb-2.

6x Eb-3.

Arianna 
FONTANA 
(ITA)

Életkor • Age: 31
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OUTSTANDING ACHIEVEMENTS

2x World Ch. 2nd 
(1000 m - 2018 // relay - 2019)

2x World Ch. 3rd 
(relay - 2016 // 1500 m - 2019)

5x European Champion 
(1000 m, relay - 2015 // 1000 m - 2017 //  
relay - 2018 // 1000 m - 2019)

7x European Ch. 2nd 
(overall classification, 500 m, 1000 m - 2015 // 
overall classification, 1500 m - 2017 //  
overall classification, relay - 2019)

6x European Ch. 3rd 
(overall classification, 500 m - 2018 //  
1500 m - 2019 // relay - 2020 // 1500 m,  
overall classification - 2021)

LEGJOBB EREDMÉNYEI

2x vb-2. 
(1000 m - 2018 // váltó - 2019)

2x vb-3. 
(váltó - 2016 // 1500 m - 2019)

5x Európa-bajnok 
(1000 m, váltó - 2015 // 1000 m - 2017 // 
váltó - 2018 // 1000 m - 2019)

7x Eb-2. 
(összetett, 500 m, 1000 m - 2015 // 
összetett, 1500 m - 2017 //  
összetett, váltó - 2019)

6x Eb-3. 
(összetett, 500 m - 2018 // 
1500 m - 2019 // váltó - 2020 //  
1500 m, összetett - 2021) 

Sofia
PROSVIRNOVA 
(RSU)

Életkor • Age: 23
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OUTSTANDING ACHIEVEMENTS

Olympic 2nd 
(1000 m - 2014)

10x World Champion 
(500 m - 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 //  
relay - 2011, 2012, 2013, 2014, 2017)

2x World Ch. 2nd 
(relay - 2015 // 500 m - 2019)

2x World Ch. 3rd 
(500 m - 2013, 2014)

LEGJOBB EREDMÉNYEI

olimpiai-2. 
(1000 m - 2014)

10x világbajnok 
(500 m - 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 // 
váltó - 2011, 2012, 2013, 2014, 2017)

2x vb-2. 
(váltó - 2015 // 500 m - 2019)

2x vb-3. 
(500 m - 2013, 2014)

Kexin 
FAN  
(CHN)

Életkor • Age: 28



OUTSTANDING ACHIEVEMENTS

Olympic Champion 
(relay - 2014)

Olympic 3rd 
(1500 m - 2018)

World Champion 
(1500 m - 2015)

2x World Ch. 2nd 
(relay - 2013 // 500 m - 2021)

6x World Ch. 3rd 
(500 m, 1500 m - 2018 // 1000 m, overall  
classification - 2019 // 1500 m, overall  
classification - 2021)

14x European Champion 
(relay - 2013 // relay, 1500 m - 2014 // relay - 2015 
// 1000 m, 1500 m, overall classification - 2016 // 
1500 m, overall classification - 2017 // 1000 m - 
2019 // relay - 2020 // overall classification,  
1000 m, 1500 m - 2021) 

10x European Ch. 2nd

14x European Ch. 3rd

LEGJOBB EREDMÉNYEI

olimpiai bajnok 
(váltó - 2014)

olimpiai-3. 
(1500 m - 2018)

világbajnok 
(1500 m - 2015)

2x vb-2. 
(váltó - 2013 // 500 m - 2021)

6x vb-3. 
(500 m, 1500 m - 2018 //  
1000 m, összetett - 2019 //  
1500 m, összetett - 2021)

14x Európa-bajnok 
(váltó - 2013 // váltó, 1500 m - 2014 
// váltó - 2015 // 1000 m, 1500 m, 
összetett - 2016 // 1500 m, összetett - 
2017 // 1000 m - 2019 // váltó - 2020 // 
összetett, 1000 m, 1500 m - 2021) 

10x Eb-2.

14x Eb-3.

Semen 
ELISTRATOV  
(RSU)

Életkor • Age: 31
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OUTSTANDING ACHIEVEMENTS

Olympic 2nd 
(500 m - 2018)

4x World Champion 
(500 m, relay - 2018 // 500 m, relay - 2019)

2x World Ch. 2nd 
(1000 m, overall classification - 2019)

World Ch. 3rd 
(overall classification - 2019)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 

olimpiai-2. 
(500 m - 2018)

4x világbajnok 
(500 m, váltó - 2018 //  
500 m, váltó - 2019)

2x vb-2. 
(1000 m, összetett - 2019)

vb-3. 
(összetett - 2019)

Daeheon 
HWANG   
(KOR)

Életkor • Age: 22

22 ISU World Cup Short Track
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Dajing 
WU 
(CHN)

Életkor • Age: 27

OUTSTANDING ACHIEVEMENTS

Olympic Champion
(500 m - 2018)

2x Olympic 2nd 
(500 m - 2014 // relay - 2018)

Olympic 3rd 
(relay - 2014)

4x World Champion 
(500 m - 2014, 2015 // relay - 2015, 2016)

5x World Ch. 2nd 
(500 m - 2016, 2017 // relay - 2017 //  
500 m, relay - 2019)

2x World Ch. 3rd 
(overall classification - 2015 // 1000 m - 2016)

LEGJOBB EREDMÉNYEI

olimpiai bajnok 
(500 m - 2018)

2x olimpiai-2. 
(500 m - 2014 // váltó - 2018)

olimpiai-3. 
(váltó - 2014)

4x világbajnok 
(500 m - 2014, 2015 //  
váltó - 2015, 2016)

5x vb-2. 
(500 m - 2016, 2017 // váltó - 2017 // 
500 m, váltó - 2019)

2x vb-3. 
(összetett - 2015 // 1000 m - 2016)
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OUTSTANDING ACHIEVEMENTS

3x Olympic Champion 
(500 m, relay - 2010) // 1500 m - 2014)

Olympic 2nd 
(relay - 2006)

Olympic 3rd 
(relay - 2018)

13x World Champion 
(relay - 2005 // relay - 2006 // 500 m - 2007, 2009 
// relay - 2011, 2012, 2013 // 1500 m - 2014 //  
1000 m - 2016 // overall classification, 1000 m, 
1500 m - 2018 // 1500 m - 2021)

14x World Ch. 2nd

13x World Ch. 3rd

LEGJOBB EREDMÉNYEI

3x olimpiai bajnok 
(500 m, váltó - 2010) // 1500 m - 2014)

olimpiai-2. 
(váltó - 2006)

olimpiai-3. 
(váltó - 2018)

13x világbajnok 
(váltó - 2005 // váltó - 2006 // 500 m - 
2007, 2009 // váltó - 2011, 2012, 2013 // 
1500 m - 2014 // 1000 m - 2016 //  
összetett, 1000 m, 1500 m - 2018 // 
1500 m - 2021)

14x vb-2.

13x vb-3.

Charles 
HAMELIN  
(CAN)

Életkor • Age: 37
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OUTSTANDING ACHIEVEMENTS

Olympic 2nd 
(1500 m - 2018)

Olympic 3rd 
(1000 m - 2014)

5x World Champion 
(relay - 2014 // overall classification - 2015 //  
500 m, relay - 2017 // relay - 2021)

5x World Ch. 2nd 
(relay - 2012 // 1000 m - 2013, 2014 //  
1500 m - 2015 // overall classification - 2017)

3x World Ch. 3rd 
(relay - 2013, 2015 // 1000 m - 2018)

20x European Champion

8x European Ch. 2nd

4x European Ch. 3rd

LEGJOBB EREDMÉNYEI

olimpiai-2. 
(1500 m - 2018)

olimpiai-3. 
(1000 m - 2014)

5x világbajnok 
(váltó - 2014 // összetett - 2015 //  
500 m, váltó - 2017 // váltó - 2021)

5x vb-2. 
(váltó - 2012 // 1000 m - 2013, 2014 // 
1500 m - 2015 // összetett - 2017)

3x vb-3. 
(váltó - 2013, 2015 // 1000 m - 2018)

20x Európa-bajnok

8x Eb-2.

4x Eb-3.

Sjinkie 
KNEGT  
(NED)

Életkor • Age: 32
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A SHORT TRACK KÍVÜLRŐL-BELÜLRŐL
SHORT TRACK INSIDE OUT

A RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
A sportág a nagypályás gyorskorcsolyázásból 
nőtte ki magát, hiszen így meghosszabbodott  
a szezon: a nyitottból átkerül a fedett pályára.  
A short tracket valamennyi kontinensen űzik,  
és egyre népszerűbbé válik, köszönhetően  
a gyorsaságának, a sportágra jellemző látványos 
előzéseknek, technikai megoldásoknak.  
Az 1988-as calgary téli olimpián még bemutató 
sportágként szerepelt, ám négy évvel később, 
Albertville-ben már a hivatalos programba is 
felkerült.

SHORT TRACK SPEED SKATING
The sport evolved from long track speed 
skating, increasing the season length by 
transferring it from the open to indoor 
track. It is done on every continent with an 
increasing popularity, thanks to its high speed, 
the spectacular take-overs and the tactical 
solutions so specific to the sport. At the 1988 
Calgary Winter Olympic Games short track 
was introduced as a demonstration sport, 
nonetheless four years later in Albertville it 
became part of the official programme.

A PENGE 
A pengék vastagsága 1.1–1.25 mm között válto-
zik, a versenyzők igényei e tekintetben eltérők 
lehet nek. A pengének két ponton fixen rögzí-
tettnek kell lennie a korcsolyacipőhöz. A pengék 
élezéséhez élezőgépet és kü lön böző köveket 
használnak.
Egy másik géppel ívezik a pengéket – a 
kanyarív, a sebesség és egyéb fizikai határok 
miatt a pengék íve könnyen változik, itt is 
a versenyzők visszajelzései, igényei alapján 
történik a beállítás.

A cipők karbonból készülnek, speciális techni-
kával – azokat a versenyzők lábára öntik, így  
a korcsolyacipők egyedi darabok.

THE BLADE
The width of the blades varies between 1.1 
and 1.25 mm, depending on the personal 
preferences of the competitors. The blades 
must be fixed to the boot at a minimum of 
two points with no moveable parts. Blades 
are sharpened with the help of sharpening 
machines and various special stones.
There is another machine for the grinding of 
the blades – the curves, due to the speed and 
other physical barriers, are also subject to 
frequent changes, their settings depend on  
the feedback of the competitors.

The shoes are made out of carbon, with special 
technique – they are moulded on the feet of the 
competitors; making the shoes of the ice skates 
to be unique pieces.

Cut-resistant cloth
Vágásbiztos futóruha

Knee protector
Térdvédő

Shin protector
Sípcsontvédő

Country abbreviaton
Hárombetűs országkód

Helmet
Bukósisak

Glasses (optional)
Szemüveg (nem kötelező)

Neck protector
Nyakvédő

Cut-resistant gloves
Vágásbiztos kesztyű

KÖTELEZŐ FELSZERELÉS / COMPULSORY EQUIPMENT
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THE TRACK
Short track events are organised on 60x30 
meter ice, that is the ice also used for ice hockey, 
where the competitors run on an oval ice track 
with a length of 111.12 meters. In the „ends” of the 
oval ice track, designating the race area, seven 
cones are located inside which competitors 
must not compete. Integral parts of the tracks 
and the competitions are the track-stewards, 
who in case of the displacement of the cones 
immediately put them back to their original 
position. It is also their task to observe the 
quality of the ice between the races. They water 
the track, allowing for faster gliding while also 
evening out the ice’s surface. It sometimes 
happens that after a fall or a caught toe-pick a 
larger piece bursts out from the ice. The whole 
created this way is filled up with frosty snow, 
and frozen with dry ice.

A PÁLYA 
A short track versenyeket 60x30 méteresen 
jégen, vagyis, jégkorongra is alkalmas pályán 
rendezik, a versenyzők egy 111,12 méteres körön 
futnak. A körök „végén”, a pályát kijelölendő, hét 
bója van, ezeken belül nem szabad korcsolyázni. 
A pályához és a versenyekhez „tartoznak” a 
bójarakók, akik azok elmozdulásakor rögtön az 
eredeti helyére teszik vissza az adott bóját. Az ő 
feladatuk az is, hogy a futamok között figyel-
jenek a jég minőségére: ilyenkor fellocsolják 
vízzel a pályát, ez gyorsabb siklást tesz lehetővé, 
emellett elfedi a jég egyenetlenségeit is.
Előfordul, hogy egy-egy esés, leszúrás után 
nagyobb darab törik ki a jégből, az így kelet-
kezett lyukat jeges hóval tömik be, illetve száraz 
jéggel fagyasztják le.

A VÉDŐMATRAC 
A versenyeken speciális védőmatrac sze-
gélyezi a pályát, amely képes elnyelni a 
versenyző mozgási energiáját, csökkentve 
a sérülések kockázatát. Minimum kilencven 
centiméteres, többrétegű, légkamrás szivacs-
réteggel bélelt mobil matracrendszer fogja fel a 
becsapódásokat.

THE PROTECTIVE MATS
During competitions, the track is surrounded 
by special protective mats that can absorb the 
competitor’s kinetic energy, hence decreasing 
the risk of injuries. The impacts are engulfed 
by a minimum ninety-centimeter-thick, 
multi-layered mat system, padded with air 
chambered sponge layers.

Starting lines
Rajtvonalak
500m 
1500m

Protective, 
movable 
mats
Elmozduló 
pályavédelmi 
szivacsrendszer

One lap: 111.12m
Egy kör: 111,12m

Track marking 
blocks
Futamonként 
áthelyezett 
bóják

Finish line
Célvonal
Starting line 
Rajtvonal
1000m
3000m
5000m
2000m

Fastest 
trackline
Leggyorsabban 
korcsolyázható
pályaív

Direction 
of skating
Menetirány

Rink size:
60m x 30m
Pályaméret:
60m x 30m

PÁLYARAJZ / FIELD OF PLAY
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Media 
Média

Competitors 
Stewards 
Versenytitkár

Time keepers 
Időmérők

Photo finish 
Célfotó kamera

Video Referee
Videobíró

KI KICSODA / WHO IS WHO

Media 
Média

Assistant 
Referee 
Döntőbíró 
asszisztens

Assistant 
Referee 
Döntőbíró 
asszisztens

Chief 
Referee 
Döntőbíró

Coaches 
seats 
Edzői 
tribün

Track Stewards 
Bójarakók

Ice resurfacing
machine 
Jégfelújító gép

Track Stewards 
Bójarakók

Heat box 

Starters 
Indítóbírók

Medical 
Team
Orvosi 
szolgálat Coaches 

area
Edzői 
terület

Medical Team 
Orvosi szolgálat

EVENTS

Individual events (men and women)
•  500 meters (4.5 rounds)
•  1000 meters (9 rounds)
•  1500 meters (13.5 rounds)
•  3000 meters (27 rounds)  

(only on European and World Championships)

Relays
•  Men: 5000 meters (45 rounds)
•  Women: 3000 meters (27 rounds)
•  Mixed: 2 women and 2 men skaters,  

2000 meters (18 rounds)

VERSENYTÁVOK

Egyéni távok (férfiak és nők egyaránt)
•  500 méter (4,5 kör)
•  1000 méter (9 kör)
•  1500 méter (13,5 kör)
•  3000 méter (27 kör)  

(csak Eb-n és vb-n)

Váltók
•  Férfiak: 5000 méter (45 kör)
•  Nők: 3000 méter (27 kör)
•  Vegyes váltó: két női - két férfi versenyző,  

2000 méter (18 kör)
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START 

·  Az indító feladata a startprocedúra lebonyo-
lítása.

·  A versenyeken két külön indítóbíró van a női  
és a férfimezőny számára, de mindketten a 
starter pozícióban állnak és az aktuális starter-
nek segít az éppen „nem dolgozó” indító bíró 
is a szituációk megítélésében. 

·  Felelősségük a rajtot megelőző sípszótól 
az első kanyar utolsó bójáig szól – ha eddig 
történik esés, és szándékosnak tűnik a lökés, 
akkor az esetet a videóbíró is visszanézi.

·  A vezényszavakat angol nyelven kötelesek 
bemondani.

·  Hibás rajttal büntetik a vétkes korcsolyázókat 
bemozdulás vagy kiugrás esetén, illetve figyel-
meztetéssel (warning/delay) késés, késlekedés 
esetén. A második figyelmeztetés után a ver-
senyzőt kizárják.

A FUTAMOK – MÁSKÉNT, AVAGY MIT SZABAD 
ÉS MIT NEM A JÉGEN?
THE RACES – IN OTHER WORDS, WHAT IS 
ALLOWED AND WHAT IS NOT ON THE ICE?

START 

·   The task of the starter is the execution of the 
start procedures.

·   Every competition has two Starters, one for 
the women and one for the men categories. 
Nonetheless, both of them are standing in the 
starter position, and the ’inactive’ starter helps 
the work of the ’active’ colleague in judging 
the given situations.

·  Their responsibilities extend from the whistle 
preceding the start, to the last cone of the first 
curve – if until this point a fall happens and 
the push appears to be intentional, then the 
case is also judged by the Video Assistant.

·  The command words must be announced  
in English.

·   In case of moving over the line or moving 
before the start-pistol is fired, the skaters at 
fault will be penalized with a ‘false start’, while 
in case of a delay, they will get a warning 
(or delay). After the second warning, the 
competitor will be disqualified.
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·  A második hibás rajt, bárki is követi azt el, 
kizárást von maga után, a vétkesnek azonnal 
el kell hagynia a pályát.

·  Ha a rajt után, az első kanyar utolsó bójájáig 
ütközés miatt valaki elesik, a futamot vissza 
kell hívni és újra kell indítani. Ezek az esetek 
nem számítanak hibás rajtnak.

·  Az indítás indítópisztollyal történik, mely-
nek végén a villanófény és a hangszóróból a 
fegy verhang jelzi a korcsolyázóknak a start 
pillanatát és egyben elindítja az elektromos 
időmérő szerkezetet.

·  Az indításkor a csarnokban teljes csendre van 
szükség.

·  A starter vezényszavai: „go to the start”, erre 
a felhívásra oda kell csúszni a versenyzőnek a 
start helyéhez, melyet egy program határoz 
meg, annak alapján, hogy az előző fordulók-
ban a sportoló milyen eredményt ért el.  
A „ready” vezényszóra fel kell venni a tényleges 
startpozíciót, de a versenyzők nem léphetnek 
rá a startvonalra és mozdulatlanul kell várni a 
pisztolylövést.

ELŐZÉS

·  Az egyenesekben be lehet korcsolyázni a bó-
jákon belülre is, de csak úgy, hogy az első bóját 
már kívülről kell venni.

·   The second false start – whoever may 
commit such – brings about disqualification, 
the skater at fault must leave the track 
immediately.

·  If following the start, someone falls due to a 
collision before the last cone of the first curve, 
the race must be called back, and restarted. 
These cases do not count as a false start. 

·  The race is started by a starting pistol. The 
flashlight situated at the end of the pistol 
and the sound of gunfire coming from 
the loudspeakers indicate the moment of 
the start to the skaters, while at the same 
time the pistol starts the electric time-
measurement device.

·  At the start the hall needs to be in complete 
silence. 

·  When the starter commands: “go to the 
start”, the competitors must glide to their 
starting positions, drawn by a computer on 
the basis of their achievements in the previous 
rounds. On hearing the command “ready”, 
the starting position must be taken on. The 
competitors must not step on the start line, 
and they must wait for the firing of the pistol 
stock-still.

OVERTAKING

·  In the straights skaters may go inside the 
cones, but they must take the first cone of  
the curves already from the outside.
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·  Az előzés a verseny során bármikor megenge-
dett, noha erre csak kevés helyen van tény le-
gesen lehetőség, főleg nagy tempónál.

·  Az előzés felelősségét mindig az viseli, aki az 
előzésbe kezdett, mindaddig, amíg egymás 
mellé nem érnek, innentől már megosztott  
a felelősség.

BÍRÓK 

·  A jégen három bíró van, a főbíró mellett az 
első és a második asszisztens, a 2018–2019-es 
idénytől kezdve pedig egy elkülönített, sok-sok 
monitorral felszerelt teremben ül a videóbíró.

·  Az ütközésekre, szabálytalanságokra külön-
böző kódok vannak – az esetek kapcsán előbb 
az első asszisztens nyilvánul meg, majd a 
másik kanyarbíró is jelez.

·  Ezután jön a videóbíró: vagy megerősíti a hal-
lottakat, vagy valami mást mond és jelez.

·  Csak ezután következik a döntőbíró, aki 
természetesen elfogadhatja a videóbíró 
meglátását, de dönthet másként is.

·  Fontos szabály: a videót csak a döntőbíró 
nézheti meg, közben a „fülére” a videóbíró 
folyamatosan beszélhet – más kérdés, hogy  
azt a döntőbíró vagy elfogadja, vagy nem…

·  Overtaking is always permitted during the 
race, even if in reality there are only a few 
points where this is a real possibility, mostly 
during the speeding.

·  The responsibility of the overtaking falls 
always on the skater who initiated the move, 
all the way until they arrive next to each other. 
From this point on, the responsibility is shared.

REFEREES 

·  There are three Referees on the ice. In 
addition to the Chief Referee, there are the 
first and the second assistants, and from the 
2018-2019 season, there is a Video Assistant 
sitting in a separate room equipped with 
numerous monitors. 

·  For the falls and faults there are different 
codes – regarding the different cases the first 
assistant makes his call first, then the second 
curve-referee also signals his view.

·  After them comes the Video Assistant, either 
confirming the previous verdicts, or calling 
something else and signals. 

·  Only after that comes the Referee, who of 
course may accept the verdict of the Video 
Assistant but may also judge differently.

·  An important rule: only the Referee can 
watch the video, while the Video Assistant 
may continuously speak ‘on his ear’ – it is a 
different issue whether the Referee accepts  
it or not…
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A világkupa-sorozatokat megkülönböztethetjük 
attól függően, hogy az olimpiai szezonban vagy 
azon kívül kerülnek megrendezésre.

Az olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozat 
négy állomásból áll, ezekből kettőnek mindig 
az olimpiát rendező ország kontinense – jelen 
esetben Ázsia – ad otthont. Mivel itt az olimpiára 
való kijutás a tét, így a versenyzők száma 
nagyobb, illetve a lebonyolítási rendje is eltér 
egy nem olimpiai szezonhoz képest, emiatt 
ezek az események négynaposak. 

World Cup Series are distinguished based on 
whether they are held during or outside the 
Olympic season.  

The Olympic Qualification World Cup Series 
comprises four stages, two of which are always 
hosted by the continent of the Olympic Games 
host country, this season Asia. As participation 
in the Olympics is at stake here, there are more 
competitors, and the schedule is also different 
compared to a non-Olympic season, therefore 
these events last four days.

A VILÁGKUPA-SOROZATRÓL
OLYMPIC QUALIFICATION WORLD CUP SERIES

Eligibility for qualification is awarded to 
countries. Three individual qualifications and 
one relay team qualification per distance 
and per gender, furthermore one mixed relay 
team qualification per nation can be earned. 
When determining the quotas in the individual 
distances, the first, second, and third best 
places won by the athletes of a country at 
each World Cup are taken into account, and 
for all three categories, the points given after 
the three best results are summed. Countries 
are ranked and qualifications are awarded 
based on the scores thus obtained. For each 
individual distance, the first quota is given to 
the country with the best score, the second to 
the one with the second-best score, and so on, 
provided always that one country can receive 
up to three quotas. For the 500m and 1000m 
distances, the best 32 athletes per gender,  
and for 1500m the best 36 may qualify.

A kvalifikációs helyeket az országok kapják. 
Távonként, nemenként 3-3 egyéni kvalifiká ciós  
helyet, 1-1 váltócsapat kvalifikációt, és nem ze  ten -
ként 1 vegyesváltó kvalifikációt lehet szerezni.  
Az egyéni kategóriákban a kvóták darab számá-
nak meghatározásakor az adott verseny számon 
belül az országok versenyzői által világ kupa-
állomásonként elért első, második és harmadik  
legjobb helyezés kerül figyelembevételre, mind-
három kategória esetében a három legjobb 
eredmény pontszáma kerül összegzésre. Az így  
kialakult pontszámok alapján rangsorolják az 
országokat, és ítélik oda a kvalifikációs helyeket.  
A versenyszám első kvótáját a legtöbb pont szá-
mot elért ország kapja, a másodikat a máso -
dik legtöbb pontszámmal rendelkező, és így 
tovább, figyelembe véve, hogy egy nemzet 
távonként, nemenként maxi mum 3 kvótát 
kaphat. Az 500 és 1000 méteres távokon nemen -
ként a legjobb 32-32 versenyző, 1500 méteren  
a legjobb 36 versenyző szerezhet kvalifikációt.
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A váltók kvótájának meghatározása hasonló 
elv szerint történik, de mivel itt országonként 
egy kvalifikációs helyet lehet szerezni, ezért 
az országok csapatainak világkupánként elért 
legjobb eredményeit vizsgálják meg, ezek  
közül a három legmagasabb pontszámot érőt 
összegzik, így alakul ki az országok rangsora.  
A váltócsapatok közül nemenként a legjobb  
8-8 csapat szerezhet kvalifikációt. 

Ahhoz, hogy egy ország vegyes váltóban is  
in  dul hasson, legalább két férfi és két női kvó tá-
val kell, hogy rendelkezzen, amely lehet egyéni  
vagy váltócsapatban megszerzett kvóta is.  
A kvalifikációt már elnyert és vegyesváltót kiál-
lítani képes nemzetek közül a világkupa rang-
listájáról a legjobb 12 csapat nyer indulási jogot.  

Az olimpia bírói csapata az olimpiai szezon 
világkupa sorozatán bíráskodó szakemberek 
közül kerül ki.

Az olimpiai szezonon kívül eső világkupa -
sorozatok alkalmával három versenynapon 
mér  hetik össze tudásukat a versenyzők. Ezek az  
ese mé nyek a világbajnokságok és Európa-baj nok-
ságok váltóinak kvalifikációját határozzák meg.

Quotas are allocated in a similar way for the 
relay teams, however, as one country may earn 
up to one qualification, the best results of each 
national team at each World Cup are taken 
into account, and out of these, the three with 
the highest points are summed, finally giving  
a ranking of the countries. Out of the relay 
teams, the best 8 can qualify in each gender. 

To enter the mixed relay competition,  
a country must earn at least two men’s and 
two women’s quotas, each of which can be 
earned either individually or in a relay team. 
Out of the qualifying nations that have a mixed 
relay team, the top 12 teams in the World Cup 
ranking will earn eligibility to enter.

The Olympic judging team is selected from 
professional judges of the World Cups.

During the World Cup Series outside 
the Olympic season, participants can 
demonstrate their skills on three competition 
days. These events determine the qualifiers 
for the World Championships and European 
Championships relay events as well.
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www.hunskate.hu

@MagyarOrszagosKorcsolyazoSzovetseg 

@hunskate



RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYÁZÓINK AZ OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS 
VILÁGKUPA-SOROZATON ELSZÁNTAN KÜZDENEK AZÉRT, HOGY 
MAGYARORSZÁG MINÉL TÖBB KVÓTÁT SZEREZZEN A 2022-ES PE-
KINGI ÖTKARIKÁS JÁTÉKOKRA. A KÖVETKEZŐ OLDALAKON CSAPAT-
MENEDZSERÜK, BÁNHIDI ÁKOS SZEMÉN KERESZTÜL ISMERHETJÜK 
MEG ŐKET.

IN THE OLYMPIC QUALIFICATION WORLD CUP SERIES, OUR SHORT 
TRACK SPEED SKATERS ARE DETERMINED TO EARN HUNGARY AS 
MANY QUOTAS AS POSSIBLE FOR THE 2022 BEIJING GAMES. ON THE 
FOLLOWING PAGES WE CAN GET TO KNOW THEM THROUGH THE 
EYES OF THEIR TEAM MANAGER, ÁKOS BÁNHIDI.

A MAGYAR CSAPAT
THE HUNGARIAN TEAM
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ACHIEVEMENTS

Olympic Champion 
(relay - 2018)

2x World Champion 
(500 m - 2016 // 1000 m - 2021)

5x World Ch. 2nd 
(500 m, relay - 2015 // overall classification - 2018 
// overall classification, relay - 2021)

3x World Ch. 3rd 
(overall classification - 2016 // relay - 2017, 2019)

6x European Champion 
(1000 m - 2017// overall classification, 1500 m, 
relay - 2019 // 500 m, 1000 m - 2020)

9x European Ch. 2nd 
(relay - 2015 // 1000 m, 1500 m, overall  
classification, relay - 2016 // overall  
classification - 2017 // 500 m, 1000 m - 2019 // 
overall classification - 2020)

2x European Ch. 3rd 
(relay - 2013, 2018)

EREDMÉNYEI 

olimpiai bajnok 
(váltó - 2018)

2x világbajnok 
(500 m - 2016 // 1000 m - 2021)

5x vb-2. 
(500 m, váltó - 2015 // összetett - 2018 
// összetett, váltó - 2021)

3x vb-3. 
(összetett - 2016 // váltó - 2017, 2019)

6x Európa-bajnok 
(1000 m - 2017 // összetett, 1500 m, 
váltó - 2019 // 500 m, 1000 m - 2020)

9x Eb-2. 
(váltó - 2015 // 1000 m, 1500 m, 
összetett, váltó - 2016 // összetett 
- 2017 // 500 m, 1000 m - 2019 // 
összetett - 2020)

2x Eb-3.
(váltó - 2013, 2018)

LIU
Shaolin Sándor 
(HUN)

Életkor • Age: 25
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As a pioneer, he raised Hungarian short track speed skating to 
the highest level of the international forefront. His purposefulness 
and faith in the work is exemplary. As a coach, I can say that every 
colleague is looking for a similar student and talent for a lifetime.

Eredményeivel úttörőként emelte a magyar rövidpály
ás  

gyors korcso lyázást a nemzetközi élvonal legfelső sz
intjére. 

Céltudatossága és a munkába vetett hite példaérté
kű.  

Edzőként elmondhatom, minden kolléga hasonló tanít
ványt  

és tehetséget keres egy életen át.
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ACHIEVEMENTS

Olympic Champion 
(relay - 2018) 

2x World Champion 
(500 m, overall classification - 2021)

5x World Ch. 2nd 
(relay - 2015 // 1500 m - 2016 // 1000 m - 2017 // 
1000 m, relay - 2021)

2x World Ch. 3rd 
(500 m - 2016 // relay - 2017)

4x European Champion 
(500 m, relay - 2019 // 1500 m, overall  
classification - 2021)

8x European Ch. 2nd 
(relay - 2015, 2016 // 1000 m, 1500 m - 2017 //  
overall classification, 1500 m - 2019 // 500 m, 
1000 m - 2020)

European Ch. 3rd 
(relay - 2018)

EREDMÉNYEI 

olimpiai bajnok 
(váltó - 2018)
 
2x világbajnok 
(500 m, összetett - 2021)

5x vb-2. 
(váltó - 2015 // 1500 m - 2016 //  
1000 m - 2017 // 1000 m, váltó - 2021)

2x vb-3. 
(500 m - 2016 // váltó - 2017)

4x Európa-bajnok 
(500 m, váltó - 2019 // 1500 m, 
összetett - 2021)

8x Eb-2. 
(váltó - 2015, 2016 // 1000 m, 1500 m - 
2017 // összetett, 1500 m - 2019 //  
500 m, 1000 m - 2020)

Eb-3. 
(váltó - 2018)

LIU Shaoang
Életkor: 23  •  Age: 23

LIU
Shaoang 
(HUN)

Életkor • Age: 23
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He was probably born with skates on his feet, but this is hidden in 
his birth certificate. Ádó (nickname) quietly performs all the tasks 
that we coaches ask of him, and there are simply no boundaries 
in this subject. He’s a smiling young man with deep feelings, but I 
would not want to stand on the ice as his opponent.

Valószínűleg korcsolyával a lábán született, de ezt titkolja  az anyakönyvi kivonata . Ádó (becenév) csendesen végrehajt minden feladatot, amit mi edzők kérünk tőle, és ebben a témakörben egyszerűen nincsenek határok. Mosolygós, mély érzésekkel rendelkező fiatalember, de nem szeretnék ellenfeleként a jégen állni.
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ACHIEVEMENTS (AS AMERICAN)

Olympic 2nd 
(1000 m - 2018)

ACHIEVEMENTS (AS HUNGARIAN)

World Ch. 2nd 
(relay - 2021)

European Ch. 2nd 
(1000 m - 2021)

EREDMÉNYEI (AMERIKAIKÉNT)

olimpiai-2. 
(1000 m - 2018)

EREDMÉNYEI (MAGYARKÉNT)

vb-2. 
(váltó - 2021)

Eb-2. 
(1000 m - 2021)

KRUEGER
John-Henry 
(HUN)

Életkor • Age: 26



He is like an Apache helicopter. Complete armament, in a short 
track sense. He has all the abilities that can be enough to achieve 
even the greatest results. A couple of years ago, he decided to 
continue racing in Hungarian jersey and to continue accumulating 
his already impressive collection of medals here. I wish him that his 
ideas would come true.

Olyan, mint egy Apache h
elikopter. Teljes a fegyverz

et, short track 

értelemben. Minden olyan k
épességgel rendelkezik, ami 

elég lehet a 

legkomolyabb eredmények el
éréséhez is. Pár éve úgy d

öntött, magyar 

színekben folytatja, és it
t halmozza tovább eddig s

em szerény 

éremgyűjteményét. Kívánom
, hogy valóra váljanak az 

elképzelései.
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ACHIEVEMENTS

Olympic Champion 
(relay - 2018)

2x World Ch. 2nd 
(relay - 2015, 2021)

2x World Ch. 3rd 
(relay - 2017, 2019)

European Champion 
(relay - 2019)

2x European Ch. 2nd 
(relay - 2015, 2016)

2x European Ch. 3rd
(relay - 2013, 2018)

EREDMÉNYEI

olimpiai bajnok 
(váltó - 2018)

2x vb-2. 
(váltó - 2015, 2021)

2x vb-3.
(váltó - 2017, 2019)

Európa-bajnok
(váltó - 2019)

2x Eb-2.
(váltó - 2015, 2016)

2x Eb-3.
(váltó - 2013, 2018)

BURJÁN
Csaba 
(HUN)

Életkor • Age: 27

Csabi’s body could be perfect for an expert 
anatomist to examine all the muscles and vein 
nets that can be found in a male body. Based on 
his strength I used to call him the piano shoes of 
the team, by now, however, he has already become 
the virtuoso of the instrument, who is able to play 
the finest tunes.

Egy képzett anatómus maradék- 

 talanul szemléltethetné Csabin  

a férfin fellelhető összes izmot 

és érhálózatot. Erejéből kiindulva, 

régebben a csapat zongoracipelője-

ként jellemeztem, mára e hangsze
r 

vir tuóza lett, aki a legszebb
dallamokat is le tudja játszani.
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ACHIEVEMENTS

World Ch. 2nd 
(relay - 2021)

World Ch. 3rd 
(relay - 2019)

European Champion 
(relay - 2019)

EREDMÉNYEI

vb-2. 
(váltó - 2021)

vb-3. 
(váltó - 2019)

Európa-bajnok 
(váltó - 2019)

VARNYÚ
Alex 
(HUN)

Életkor • Age: 26

In recent years he has had to cope with 
several difficulties and having overcome them 
should make him truly proud of himself. He 
has exceptional physical conditions, which he 
makes absolute use of at the off-ice trainings. 
Exploiting these skills on-ice is gradually 
depicting a promising picture too.

Az utóbbi években több olyan nehéz séggel kellett megküzdenie, melyekben igazán büszke lehet helytállására . Kiváló kondicionális képességekkel rendelkezik, a száraz- földi edzéseken mindezt maradéktalanul kamatoztatva .  E képességek „jégre vitele” is egyre pozitívabb képet mutat.
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ACHIEVEMENTS

World Ch. 2nd 
(relay - 2016)

Universiade 1st 
(relay - 2013)

EREDMÉNYEI

vb-2.
(váltó - 2016)

Universiade 1. 
(váltó - 2013)

Dr. OLÁH
Bence 
(HUN)

Életkor • Age: 29

When the historical gold was obtained in PyeongChang, 
he was in a reserve position on site. He is an extremely 
colorful character, very intelligent, his precision care for 
every little detail, and the fact that he never gives up on  
a situation, is exemplary. He is an empathetic person who 
cares about his teammates. He is a doctor therefore he has 
excellent insights on health in the field of sports as well.

A pjongcsangi történelmi arany megszerzésekor a helyszínen tartózkodó tartalék pozícióban volt. Rendkívül színes egyéniség, nagyon intelligens, példaértékű a minden apró részlettel való precíziós törődése, és az, hogy nincs az a helyzet, amit feladna . Csapattársaival törődő, empatikus személyiség. Orvos, így egyéb, a sport egészségügyi területen is kiváló meglátásai vannak.
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ACHIEVEMENTS

3x EYOF 1st 
(1000 m, 1500 m, mixed 
team relay - 2019)

Hungarian Champion 
(overall classification - 
2020)

EREDMÉNYEI

3x EYOF 1. 
(1000 m, 1500 m, 
vegyes váltó - 2019)

magyar bajnok 
(összetett - 2020)

TALABOS
Attila 
(HUN)

Életkor • Age: 19

He has absolutely amazing power levels 
and explosiveness. If he can focus his mental 
resources on the sprint distances and relays 
in the long run, he may be able to have 
exceptional performances.

Teljesen elképeszt
ő erőszint és rob

banékonyság jellem
zi.  

Amennyiben hossz
útávon képes men

tális erőforrásait 

csatasorba állítan
i a sprinttávokon

 és a váltókban, 

kiváló teljesítmény
ekre lehet képes.
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ACHIEVEMENTS

Hungarian National  
Ch. 3rd 
(overall classification - 
2020) 

World Cup 8th 
(men’s relay - 2020)

World Junior Ch. 6th 
(men’s relay - 2020)

Hungarian Olympic 
Team Selection 2nd 
(2021)

Europa Cup Final 2nd 
(overall classification - 
2018)

EREDMÉNYEI

magyar  
bajnokság 3. 
(összetett - 2020)

világkupa 8. 
(férfi váltó - 2020)

junior-világbaj-
nokság 6. 
(férfi váltó - 2020)

olimpiai válogató 2. 
(2021)

Európa-kupa 2. 
(összetett - 2018) 

NÓGRÁDI
Bence 
(HUN)

Életkor • Age: 19

His fantastic strength, speed, and 
explosiveness are paired with 
modesty and a humble work ethic. 
We welcome all the talented young 
people on the team, and he is one 
of the most excellent ones.

Fantasztikus erő, gyorsaság,  
robbanékonyság, mindehhez  
szerénység és alázatos  

munkavégzés jellemzi. Minden  
tehetséges fiatalnak örülünk  

a csapatban, ő az egyik legkiválóbb.
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ACHIEVEMENTS

Member of the Olympic 
Team, Hungarian Olympic 
Team Selection 1st 
(2021)

Hungarian Junior  
Ch. 2nd 
(overall classification - 
2020)

Youth Olympic Games 
13th 
(500 m - 2020)

EREDMÉNYEI

olimpiai keret 
tagja, olimpiai 
válogató 1. 
(2021)

junior országos 
bajnokság 2. 
(összetett - 2020)

Ifjúsági Olimpiai 
Játékok 13. 
(500 m - 2020) 

JÁSZAPÁTI
Péter 
(HUN)

Életkor • Age: 18

First, his sister, Petra comes to 
mind for everyone about him, but 
Peter’s name shall be memorized 
as well. He is a humble, quiet, but 
very intelligent and well-mannered 
young man who is a promising 
talent for our sport, likely with 
abilities that can be developed to 
the highest levels.

Róla először minden bizonnyal  nővére, Petra jut mindenki eszébe.  Nem árt megjegyezni Péter nevét  sem. Egy szerény, csendes,  de nagyon intelligens és jólnevelt  fiatalember, aki ígéretes tehetsége sportágunknak, minden valószínűség szerint a legmagasabb szintekre fej-leszthető képességekkel a birtokában.
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ACHIEVEMENTS

World Junior Ch. 6th 
(relay - 2019)

Hungarian Junior  
Champion 
(overall classification - 
2019)

EREDMÉNYEI

junior-világ-
bajnokság 6. 
(váltó - 2019)

junior országos 
bajnok 
(összetett - 2019)

TIBORCZ
Dániel 
(HUN)

Életkor • Age: 21

Every year Dani can add something to his level of 
knowledge, and very few are able to do that. He’s 
running on an unbroken development trajectory, and 
that was enough to get on the team now, which I’m 
very happy about. To quote myself again: a humble, 
quiet but very intelligent and well-mannered young 
man who is a very promising talent for our sport.

Dani minden évben hozzá tud tenni valamit tudás-szintjéhez, és erre nagyon kevesen képesek. Töretlen fejlődési pályán fut, és ez most már elegendő lett a csapatba kerüléshez, aminek nagyon örülök. Újra magamat idézve: egy szerény, csendes, de nagyon intelligens és jólnevelt fiatalember, aki igen ígéretes tehetsége sportágunknak.
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ACHIEVEMENTS

World Ch. 2nd 
(relay - 2017)

2x European Ch. 2nd 
(relay - 2017, 2018)

2x European Ch. 3rd 
(relay - 2015, 2019)

EREDMÉNYEI

vb-2. 
(váltó - 2017)

2x Eb-2. 
(váltó - 2017, 2018)

2x Eb-3. 
(váltó - 2015, 2019)

JÁSZAPÁTI
Petra 
(HUN)

Életkor • Age: 22
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She has been the most successful athlete in our women’s team  
for years. With her extremely balanced performance and rock-solid 
attitude she is our most stable bastion in the women’s category. She 
has a nice and friendly personality; it is great pleasure to work with her. 
Her performance and will do not fluctuate even under heavier loads.

Évek óta a legeredményesebb versenyzője női szakágunknak.  Rendkívül kiegyensúlyozott teljesítményével és kőkemény hozzáállásával a legstabilabb bástyánk a női kategóriában. Kedves, barátságos személyiség, igazán élmény vele együtt dolgozni. Teljesítménye és akarata a nehezebb terhelések alatt sem ingadozik.
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ACHIEVEMENTS

World Ch. 2nd 
(relay - 2017)

2x European Ch. 2nd 
(relay - 2017, 2018)

3x European Ch. 3rd 
(1500 m - 2018 //  
relay - 2015, 2019)

EREDMÉNYEI

vb-2. 
(váltó - 2017)

2x Eb-2. 
(váltó - 2017, 2018)

3x Eb-3. 
(1500 m - 2018 // 
váltó - 2015, 2019)

BÁCSKAI
Sára Luca 
(HUN)

Életkor • Age: 22

Saci is an extremely technical skater and has 
a very conscious personality. She is a specialist 
mainly in high-speed relays, and we rely on her 
knowledge and experience mostly there. She 
is a multiple European Championships and 
World Cup medalist in both the 3,000-meter 
Women’s Relay and the Mixed Team Relay.

Saci rendkívül technikás korcsolyázó és nagyon  tudatos személyiség. Főként a nagy sebességű váltók  specialistája, és elsősorban ott számítunk tudására, tapasztalataira . Mind a 3000 méteres női váltóban, mind a vegyes váltó stafétában sokszoros  Eb- és világkupa-érmes.
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ACHIEVEMENTS

2x European Ch. 2nd
(relay - 2017, 2018)

2x European Ch. 3rd 
(1500 m, relay - 2014)

EREDMÉNYEI

2x Eb-2. 
(váltó - 2017, 2018)

2x Eb-3. 
(1500 m, váltó - 2014)

KÓNYA
Zsófia 
(HUN)

Életkor • Age: 26

She was very purposefully preparing for 
the Olympic season. In her case, the main 
emphasis was on the sprint category (500m) 
and the possible qualification of the relay. In 
these categories, she has every skill to perform 
even at the highest level.

Nagyon céltudatosan készült az olimpiai idényre.  
Esetében főként a sprintszámra (500 méter) és  

a váltó esetleges kvalifikálódására helyeztük  
a hangsúlyt. Ezekben a versenyszámokban minden 

képesség a rendelkezésére áll, hogy akár  
a legmagasabb nívón teljesítsen.
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ACHIEVEMENTS

World Ch. 6th 
(relay - 2021)

European Ch. 4th 
(relay - 2020)

World Cup 8th 
(1500 m - 2019)

World Junior Ch. 6th 
(500 m - 2018)

EREDMÉNYEI

vb-6. 
(váltó - 2021)

Eb-4. 
(váltó - 2020)

világkupa 8. 
(1500 m - 2019)

junior-világ-
bajnokság 6. 
(500 m - 2018)

SZILICZEI-NÉMET
Rebeka 
(HUN)

Életkor • Age: 22

Rebi has evolved from the “substitution” role 
to a fundamental team member in a few 
years. This is due to a large amount of work 
done systematically and with diligence. She is 
extremely strong-willed, which often becomes 
our common advantage in competitions and 
training.

Rebi a „cserejátékos” szerepéből pár év alatt stabil 

alapemberré fejlődött. Ennek hátterében nagy menn
yi-

ségű és szisztematikusan elvégzett munka áll, am
elyet 

szorgalommal teljesített. Rendkívül akaratos, mely  

tulajdonsága a versenyeken és az edzéseken soksz
or 

közös hasznunkra válik. 
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EREDMÉNYEI

Eb-3. 
(váltó - 2019)

EYOF 1. 
(vegyes váltó - 2019)

junior országos 
bajnok 
(összetett - 2021)

SOMOGYI
Barbara 
(HUN)

Életkor • Age: 19

ACHIEVEMENTS

European Ch. 3rd 
(relay - 2019)

EYOF 1st 
(mixed relay - 2019)

Hungarian Junior  
Champion 
(overall classification - 
2021)

A new hope of the younger generation. 
Fast, explosive, and, in our sport, these are 
the physical abilities that matter most. She 
is diligent, hard-working, and on a good 
development path.

A fiatalabb generáció egy új reménysége. Gyors,  robbanékony, és a mi sportágunkban ezek azok  a kondicionális képességek, amelyek a legfontosabbnak számítanak. Szorgalmas, terhelhető,  jó fejlődési pályán halad.
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ACHIEVEMENTS

World Ch. 6th 
(relay - 2021)

World Junior Ch. 11th 
(1000 m - 2020)

Hungarian Junior  
Champion 
(overall classification - 
2020)

EREDMÉNYEI

vb-6. 
(váltó - 2021)

junior-világbaj-
nokság 11. 
(1000 m - 2020)

junior országos 
bajnok 
(összetett - 2020)

SOMODI
Maja 
(HUN)

Életkor • Age: 17

She got into the Olympic team at 
the age of sixteen, and that fact 
says a lot about her. She would 
preferably do her workouts without 
sleep, 24 hours a day. It takes me 
by surprise on a daily basis to 
watch a seemingly fragile little 
girl in training, who is actually a 
Spartan soldier. Had she run the 
first marathon, she would not have 
collapsed dead, but would have run 
back to the starting point after a 
glass of water. It requires great care 
not to overburden her.

Tizenhat évesen bekerült az olimpiai keretbe, már ez a tény is sokat  elmond róla . Legszívesebben alvás  nélkül végezné az edzéseit,  24 órában. Napi szinten meglep egy látszólag törékeny kislányt néznem  az edzé seken, aki igazából egy spár-tai katona . Ha ő futotta volna le az első maratont, nem holtan esett volna össze, hanem egy pohár víz után visszarohant volna a kiindulási pontra . Nagy figyelmet igényel,  hogy ne terheljük túl.
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Pécsen húzott a lábára először korcsolyát, 
majd megküzdött mindennel, amivel akkori-
ban küzdöttek a short trackesek: a nyitott 
pályával, a zord időjárással, a lehulló falevelek 
kerülgetésével, no meg persze azzal is, hogy 
éveken keresztül meglehetősen kezdetleges 
szerelésekben próbálták felvenni a harcot 
a világ legjobbjaival. Sokat és sok mindent 
megélt ebben a sportágban, már csak azért is, 
mert esztendőkön át ő irányította az olimpiai 
keret felkészülését – a versenyek során meg 
rendre jobban izgult, mint a jégen száguldozó 
tanítványok.

A futamokat, egy-egy világversenyt mindig  
higgadtan értékelő szakember 2017 óta a 
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség gyors-
korcsolya-ágazatának sportigazgatójaként 
dolgozik, és egyik legfontosabb feladatának 
az utánpótlás bázisának kiszélesítését, annak 
megerősítését és az edzőképzést látja.

Ifj. TELEGDI Attila 
Sportigazgató, mesteredző
Sports Director, Master Coach

A SZAKMAI STÁB
THE PROFESSIONAL STAFF

A MAGYAR SHORT TRACK SIKEREIT EGYARÁNT KÖSZÖNHETJÜK A KORISOKNAK ÉS AZ ŐKET 
FELKÉSZÍTŐ SZAKEMBEREKNEK. HABÁR NEM ÁLLNAK A REFLEKTORFÉNYBEN A VERSENYEK-
EN, AZ EDZŐK, TECHNIKUSOK ÉS A STÁB TOVÁBBI TAGJAI RENGETEGET TESZNEK AZÉRT, HOGY 
SPORTOLÓINK A MAXIMUMOT NYÚJTHASSÁK, EMELLETT PEDIG GONDOSKODNAK AZ UTÁN-
PÓTLÁSRÓL ÉS AZ ÚJ TEHETSÉGEK NEVELÉSÉRŐL IS. A KÖVETKEZŐ OLDALAKON AZ OLIMPIAI 
KERETTEL DOLGOZÓ SZAKEMBEREKET ISMERHETJÜK MEG.

THE SUCCESS OF THE HUNGARIAN SHORT TRACK IS DUE TO BOTH THE SKATERS AND THE 
PROFESSIONALS WHO PREPARE THEM. WHILE THE COACHES, TECHNICIANS, AND OTHER 
CREW MEMBERS ARE NOT IN THE SPOTLIGHT AT COMPETITIONS, THEY DO A LOT TO HELP 
ATHLETES BRING OUT THEIR BEST PERFORMANCE, AS WELL AS RECRUIT AND NURTURE NEW 
TALENT. ON THE FOLLOWING PAGES, YOU CAN GET TO KNOW THE PROFESSIONALS WORKING 
WITH THE OLYMPIC TEAM.

He took on the skates first at Pécs, then went 
on to fight every obstacle short track skaters 
had to fight back then: the open rink, the grim 
weather, doing slaloms between the leaves on 
the ice, and of course with taking on the world’s 
very best in somewhat rudimentary equipment 
for years. He lived through a lot in this sport, 
especially since for years it was him directing 
the preparation of the Olympic team – while 
during the competitions he was usually more 
stressed than his students gliding on the ice…

Since 2017 the professional, who always 
evaluates the races and world competitions 
guardedly, works as the sports director of 
the speed skating branch of the Hungarian 
National Skating Federation. He takes the 
widening and strengthening of the base for 
recruitment, and coach education as his most 
important responsibility.
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A versenyzők szerint ő a csapat lelke – emellett 
az az ember, akinek a vállán bátran lehet sírni. 
És az az edző, aki nem megmondja, hanem 
megmutatja mit is kell csinálni. Hatalmas szíve 
ellenére a munkából nem enged a magyar 
short trackben majdhogynem a kezdetektől 
benne lévő Bánhidi Ákos:

„Mindenki tudja rólam, hogy megszállott 
vagyok, amíg a munkában lehet feszíteni a 

húrt, addig én bizony feszítem. Amikor ránézek 
egy versenyzőre, és látom benne a spirituszt, 

örülök, ám először mindig a többezer munka
óra súlyát érzem meg.”

A versenyzők egy részét gyerekkora óta ismeri, 
akad közöttük olyan is, aki elsőként őt hívja, ha 
problémája van, vagy éppen segítségre van 
szüksége. Szakmai kvalitásai mellett ez utóbbi 
emberi mivoltáról is képet ad. 

A válogatott mellett évek óta ellátja a csapat-
menedzsmenti feladatokat is.

According to the athletes he is the soul of 
the team, and the person they can turn to 
whenever they need a shoulder to cry on. Also, 
he is the type of coach who does not tell but 
shows what to do. Despite his huge heart, Ákos 
Bánhidi, who is with the Hungarian short track 
family from almost the beginning, does not 
rest until the work is done.

“Everyone knows I am obsessed, as long as it  
is possible to push the boundaries, I push them. 
When I look at an athlete and I see the spirit in 
them, it makes me happy, but I always feel the 

weight of the thousands of work hours first.”

He knows most of the athletes since they were 
children, for some of them he is the first person 
they call when they have a problem or need any 
help – besides his professional qualities, this 
gives a picture about his human side as well.

Besides his duties as a coach, he has been 
working as the team manager of the national 
team for years.

BÁNHIDI Ákos 
Csapatmenedzser, mesteredző
Team Manager, Master Coach
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Több mint kilenc éve, 2012 májusában kezdett  
el Magyarországon dolgozni – a Duna és a budai 
hegyek látványa azonnal magával ragadta. 
Versenyzőként ott volt az 1994-es olimpián, 
ugyanebben az esztendőben pedig világbaj-
noki ezüstérmet szerzett a kínai váltó tagjaként. 
Huszonnégy évvel később ismét olimpiára 
utazhatott, de immár a magyar short track 
válogatott vezetőedzőjeként: a történelmi arany 
megszerzését megelőző napokban szinte nem 
is aludt, mert az edzések levezénylése mellett 
folyamatosan az ellenfeleket elemezte.

A 2018-as pjongcsangi olimpiai sikert követően 
Jing újabb és újabb célok elérésében segítette 
a versenyzőket, ennek köszönhetően számos 
kiemelkedő eredmény született az elmúlt 
években. A szakember és a magyar válogatott 
ezúttal a négyállomásos világkupa-sorozatra 
koncentrál, hiszen ezeken a versenyeken nyílik 
esély a jövő februári, pekingi olimpiára kvótákat 
szerezni.

She started to work in Hungary more than 
nine years ago, in May 2012 – the view of the 
Danube and the hills of Buda moved her 
immediately. She was there as an athlete in 
the 1994 Olympics and the same year she 
won a World Championships silver medal as a 
member of the Chinese relay. Twenty-four years 
later she could travel to the Olympics again, 
but this time already as the head coach of the 
Hungarian national short track team: during 
the days prior to winning the historic gold she 
almost did not sleep, since besides running the 
trainings, she constantly kept analyzing the 
opponents.

Following the success at the 2018 
PyeongChang Olympic Games, Jing Zhang 
has helped the athletes achieve more and 
more goals, and this has resulted in several 
outstanding achievements in recent years. 
This time, the professional and the Hungarian 
national team will focus on the four-stage 
World Cup Series, as these are the competitions 
where they can win quotas for the Beijing 
Olympics next February.

ZHANG Jing 
Vezetőedző
Head of Coach
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Ma már a dél-koreai szakember végtelenül 
hálás az édesapjának azért, mert annyira 
erőltette a sportolást, a korcsolyázást, pedig Jae 
Su fiatalkorában csak azt érezte, szabadulni 
akar ettől az élettől. Csakhogy olyan jó volt a 
jégen, hogy bármerre járt, bármilyen iskolában 
tanult, mindig beválogatták a csapatba.

Aztán az Egyesült Államokba került, és mert  
a tanulás mellett meg is kellett élnie valamiből, 
edzősködni kezdett – ott, akkor jött rá, hogy 
valójában a short track az élete. Foglalkozott  
a Krueger fivérekkel, Cole-lal és John-Henry-vel, 
edzette korábban Lockett Deannát és az auszt-
rál válogatottat is.

A magyar válogatotthoz 2016-ban csatlakozott, 
kezdetben technikusként, ma már edzőként 
is segíti a mieinket a minél jobb teljesítmény 
elérésében.

Today the South Korean professional is 
incredibly grateful to his father for forcing him 
to do sports, to skate, even if in his youth he 
only felt the drive to get away from it. However, 
he was so good on the ice, that wherever he 
went, whichever school he studied in, he was 
always selected into the team.

Then he moved to the USA, where besides his 
studies he had to make ends meet. He started 
to coach, and there he realized that in fact, 
short track was his life. He worked with the 
Krueger brothers, with Cole and John-Henry, 
earlier he trained Deanna Lockett and the 
Australian national team too.

He joined the Hungarian national team in 2016, 
first as a technician, and today he helps us in 
achieving better results as a coach too.

Jae Su CHUN 
Edző, technikus
Coach, Technician



PUSKÁS Sándor
erőnléti edző
Strength & 
Conditioning Coach

PATAKI Ibolya
kerékpáros edző
Cycling Coach
_

BAGAMÉRI Bende
fizioterapeuta
Physiotherapist
_ 

VARGA Sándor
fizioterapeuta
Physiotherapist
_ 

JUHÁSZ Bianka
mobilizációs edző
Mobility Coach
_

BÁNHIDI Bence
sprint, atlétika edző
Sprint & Athletics 
Coach

BOGÓ István
fizioterapeuta
Physiotherapist 
_
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Dr. ZIMA Endre
orvos
Doctor
_

Dr. FÜLÖP Gábor
orvos
Doctor
_

Lee CHULWON
mozgáselemzés
Motion Analyst
_

IMRE Emil
technikus
Technician
_ 

Dr. TÁLLAY András
orvos
Doctor
_

KERCSÓ-MAGOS 
Zsuzsanna
csapatvezető
Team Leader _

BLASKÓ Bertalan
koordinátor, asszisztens
Coordinator, Assistant
_ 
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NAGYKÖVETEK
AMBASSADORS

A magyar short track első Európa-bajnoki 
aranyérmét szerző női váltó tagja több mint egy 
évtizeden keresztül képviselte Magyarországot 
a világversenyeken. Három olimpián is ott le-
hetett, mindháromról pontszerzőként tért haza. 
2018 elején vonult vissza a versenyzéstől, kar-
rierjét edzőként folytatta az MTK-nál. Minden-
napjait jelenleg kislánya, Zoé tölti ki, de később 
vissza szeretne térni az edzői munkához. 

„A gyerekeknek sokszor mesélek a saját 
élményeimről, hogy mi mindent köszönhetek 

ennek a sportágnak: a kitartásomat,  
az érték rendemet, hogy bejárhattam a világot, 

képviselhettem a hazámat világversenyeken, 
és közben életre szóló barátságokat köthettem. 

A mi sportágunkban mindenkinek kiskorától 
kezdve az olimpia lebeg a szeme előtt, így  

a mostani kvalifikációs világkupa-sorozatnak 
óriási tétje van, izgalomban nem lesz hiány. 

Örülök, hogy a tapasztalatommal  
és odaadásommal segíthetem az esemény 

népszerűsítését. Mindenkit arra buzdítok, hogy 
látogasson ki a debreceni világkupa-fordulóra  

a Főnix Arénába, mert együtt szurkolni többezer 
 emberrel hatalmas élmény, és tapasztalatból 

tudom, hogy nagyon sokat jelent  
a versenyzőknek is.”

The member of the Hungarian short track 
women’s relay, that won the gold medal on 
the European Championship for the first time, 
represented Hungary at world competitions 
for more than a decade. She participated in 
three Olympics, scoring points on all three. She 
retired from competitive short track in early 
2018 and continued her career as a coach 
at MTK. In her everyday life, she is currently 
focusing on her little daughter, Zoe, but she 
would like to return to coaching later.

“I often tell children about my own experiences, 
what I owe to this sport: my endurance, my 

values, that I could travel the world, represent 
the country at world competitions, and, in the 
meantime, I made lifelong friendships. In this 

sport, everyone dreams about the Olympics 
from early ages, so this World Cup series is of 

utmost importance, and there will be plenty of 
excitement. I will gladly use all my experience 

and dedication for the promotion of the event. 
I encourage everybody to visit the World Cup 

round at Debrecen’s Főnix Arena, as cheering 
along with thousands of people is a great 

feeling, and I know from experience that it 
means a lot to the athletes as well.” 

A 2021. ÉVI ISU RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS VILÁGKUPA 
MAGYARORSZÁGI NAGYKÖVETEI HEIDUM BERNADETT ÉS KNOCH VIKTOR. A NAGYKÖVETEK 
A VERSENY ELŐTTI IDŐSZAKBAN TÖBB ISKOLÁBA IS ELLÁTOGATNAK DEBRECENBEN, HOGY 
MEGISMERTESSÉK A SPORTÁGAT A FIATALOKKAL, ÉS MOTIVÁLJÁK A GYEREKEKET  
A MOZGÁSBAN GAZDAG ÉLETMÓDRA.

HEIDUM Bernadett 
Nagykövet
Ambassador
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Az elmúlt évtized egyik legkiválóbb magyar 
short trackese 2019 tavaszán jelentette be a 
visszavonulását. Az 5000 méteres férfiváltóval 
2018-ban olimpiai bajnok azonban a jég kö-
zelében maradt, és edzői tevékenysége mellett 
a világkupa nagyköveteként népszerűsíti a 
rövidpályás gyorskorcsolyát kicsik és nagyon 
körében egyaránt. 

„Ebben a sportban éltem le az eddigi életemet, 
és nagykövetként fontosnak tartom, hogy  

a fiatalabb generáció is megismerhesse  
a sportág szépségeit – az ellenféllel való 

nemes versengés izgalmát, a kanyarban dőlés 
különleges érzését és magát a csapatszellemet, 

amitől én is rengeteget kaptam. A gyerekek 
nagyon érdeklődőek, az első iskolalátogatás 

alkalmával majdnem egy órán keresztül 
kérdeztek, nagyon jó hangulatban telt  

az esemény. Bízom benne, hogy minél több 
fiatal megszereti ezt a sportot, és hogy sokan 

buzdítjuk majd a magyar csapatot  
a világkupán.”

One of the most outstanding Hungarian short 
trackers of the last decade announced his 
retirement in the spring of 2019. However, the 
champion of the 5000-meter men’s relay at the 
2018 Winter Olympics remained close to the 
ice and, in addition to his coaching activities, 
promotes short-track speed skating as an 
ambassador for the World Cup among young 
and old alike.

“I have lived all my life for this sport so far,  
and as an ambassador, I consider it important 

to make younger generations see its beauty; 
how exciting it is to compete fairly with others, 
the special feeling of leaning in turns, and the 

team spirit itself that gave me so much.  
The children are very interested, they kept 

asking me questions for almost an hour during 
the first school visit, and the event altogether 
was very cheerful. I am confident that many 

young people will get to love this sport  
and many of us will support the Hungarian 

team at the World Cup.”

THE HUNGARIAN AMBASSADORS OF THE ISU WORLD CUP SHORT TRACK 2021 ARE BERNADETT 
HEIDUM AND VIKTOR KNOCH. IN THE PRE-COMPETITION PERIOD, THEY ARE VISITING SCHOOLS 
IN DEBRECEN TO INTRODUCE SHORT TRACK TO YOUNG PEOPLE AND MOTIVATE CHILDREN  
TO LEAD A SPORTY LIFESTYLE.

KNOCH Viktor 
Nagykövet
Ambassador
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VILÁGCSÚCSOK 
WORLD RECORDS
2021. október 24-i állás szerint / as of 24 October, 2021

VEGYES VÁLTÓ
MIX TEAM RELAY

2000 m
KIM A Lang
KIM Jiyoo
KIM Dongwook
KWAK Yoon-Gy
Dél-Korea / Korea
2:35.951  
Peking / Beijing, 2021

FÉRFIAK
MEN

500 m 
WU Dajing
Kína / China
39.505
Salt Lake City, 2018

1000 m 
HWANG Daeheon
Dél-Korea / Korea
1:20.875
Salt Lake City, 2016

1500 m
Sjinkie KNEGT
Hollandia / The Netherlands
2:07.943
Salt Lake City, 2016

váltó / relay 5000 m
LIU Shaolin Sándor 
LIU Shaoang
BURJÁN Csaba 
KRUEGER Cole
Magyarország / Hungary
6:28.625
Calgary, 2018

NŐK
WOMEN

500 m
Kim BOUTIN
Kanada / Canada
41.936
Salt Lake City, 2019

1000 m
SHIM Suk Hee
Dél-Korea / Korea
1:26.661
Calgary, 2012

1500 m
CHOI Min Jeong
Dél-Korea / Korea
2:14.354
Salt Lake City, 2016

váltó / relay 3000 m
Selma POUTSMA
Suzanne SCHULTING
Yara van KERKHOF
Xandra VELZEBOER
Hollandia / The Netherlands
4:02.809
Peking / Beijing, 2021
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MAGYAR ORSZÁGOS CSÚCSOK 
HUNGARIAN NATIONAL RECORDS
2021. október 24-i állás szerint / as of 24 October, 2021

VEGYES VÁLTÓ
MIX TEAM RELAY

2000 m 
JÁSZAPÁTI Petra
LIU Shaoang
LIU Shaolin Sándor
LOCKETT Deanna
2:37.957
Sanghaj / Shanghai, 2019

FÉRFIAK
MEN

500 m
LIU Shaoang
39.699
Salt Lake City, 2018

1000 m
LIU Shaolin Sándor
1:23.163
Salt Lake City, 2018

1500 m
BURJÁN Csaba
2:09.240
Salt Lake City, 2016

váltó / relay 5000 m
LIU Shaolin Sándor
LIU Shaoang
BURJÁN Csaba
KRUEGER Cole
6:28.625
Calgary, 2018

NŐK
WOMEN

500 m
JÁSZAPÁTI Petra
42.692
Salt Lake City, 2019

1000 m
LOCKETT Deanna
1:28.422
Salt Lake City, 2019

1500 m
HUSZÁR Erika
2:19.251
Vancouver, 2010

váltó / relay 3000 m
JÁSZAPÁTI Petra
BÁCSKAI Sára Luca
KESZLER Andrea
KÓNYA Zsófia
4:03.603 
Pjongcsang /  
PyeongChang, 2018
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A SZERVEZŐBIZOTTSÁG TAGJAI
MEMBERS OF THE ORGANIZING COMMITTEE

BÁNHIDI Lilla VIP
BARTHA László jég / Ice
BÉZI Gyula akkreditáció / Accreditation
BLASKÓ Bertalan sportági asszisztencia / ST Assist.
BLAZSEK-
KONDOROSI Csilla

marketing / Marketing

BODA Csaba versenyiroda / Competition Office
BORSODI Eszter szállás, étkezés, logisztika / Hotels, 

Catering, & Logistics
DEREGÁN Gábor VIP
DERENCSÉNYI 
István

fotózás / Photographer

FALUSI Bálint közösségi média / Social Media
FAZEKAS Zsu-
zsanna

eseményasszisztencia / Event 
Assistance

FÜLÖP Gábor (dr.) COVID intézkedések / COVID  
Responsible Manager

GÁL László létesítmény és műszak / Venue & 
Technical Support

GRAJZEL Fanni 1. sz. eseményasszisztencia /  
1st Event Assistance

HARGITAI Gábor étkezés / Catering
HEIDUM Bernadett világkupa nagykövet / ST WC  

Ambassador
HEIDUM Gabriella kommunikációs asszisztencia / 

Communication Assistance
HERCZKU József helyi promóció / Local Promotions
IVANCSIK Eszter önkéntesek / Volunteers
KÁLMÁNCHELYI 
Attila

műszak / Technical Support

KERCSÓ-MAGOS 
Zsuzsanna

magyar csapat / HUN Team

KISS György szállás és étkezés / Hotels & 
Catering

KNOCH Viktor világkupa nagykövet / ST WC  
Ambassador

KOMÁROMI 
Dominika

helyi programok / Local Programs

KOVÁCS Gabriella titkárság / Secretariat
KÖVÉR Balázs (dr.) bírók / Officials

KRECZ Tibor helyi sajtó / Local Press
LAKATOS Ágnes (dr.) szerződések / Contracts
LEBEK Aranka gazdálkodás / Finance
LIPTAI József helyi egészségügy /  Medical (local)
LIPTÁK György létesítmény / Venue Manager
MAKRAY Balázs létesítmény / Venue Manager
MÉSZÁROS 
Daniella

eseményasszisztencia / Event 
Assistance

MILOTAI Zoltán informatika / IT 
NAGY Ilona VIP
NAGY Péter Hunskate PR
NAGY Zsolt Csaba arculat / Visuals
NOVÁK Antal bírók / Officials
NUNKOVICS Martin elnöki titkár / Presidential Relations
Ó NAGY Ferenc helyi sajtó / Local Press
ORENDI Mihály VIP 
OROSHÁZINÉ  
Csernus Erika

gazdálkodás / Finance

POSCH Balázs marketing és szponzoráció /  
Marketing & Sponsorship

PUSKÁS Panni sajtófőnök / Chief Press Officer
SÁRMAY Monika kiadvány / Booklet
SCHULEK Csaba Event Presentation
SERES Melinda kommunikációs asszisztencia / 

Communication Assistance
SZABLYA Dóra gazdálkodás / Finance
SZABÓ Zsolt helyi megjelenések / Local Pro-

motion
SZÁSZ Ágnes EMMI kapcsolattartó / Contact 

Person for the Ministry
SZILÁGYI Dóra ceremóniák / Ceremonies
TABÁNYI Mihály logisztika, műszak / Logistics & 

Technical Support
VARDANJAN Tigran közösségi média és weboldal / 

Social Media & Website
VIZSNYAI Zsolt informatika / IT
ZILAI Sándor biztonság / Security
ZIMA Endre (dr.) egészségügy / Chief Medical Officer

KÓSA Lajos elnök / President
dr. PAPP László társelnök / Co-President
VÁRADI Orsolya ügyvezető igazgató, eseménykoordinátor / Director General, Event Coordinator
BECSKY András társügyvezető igazgató / Co-Event Director General
KALMÁR Róbert eseménykoordinátor / Event Coordinator
RÓZSA Réka gazdasági vezető / Chief of Finance
DÉKÁN Tamás gazdasági vezető / Chief of Finance (DSC)
dr. FIÁK István jogi vezető / Legal Advisor
TELEGDI Attila sportigazgató / Sports Director

 NÉV / NAME TERÜLET / FUNCTION

 NÉV / NAME TERÜLET / FUNCTION

 NÉV / NAME TERÜLET / FUNCTION
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