Az Alpesi Szakági Bizottság
válogatási szempontrendszere a 2022-es Téli Olimpiai Játékokra
A Magyar Sí Szövetség Alpesi Bizottsága az alábbi válogatási elveket (tervezet) fektette
le az alpesi sí versenyzők 2022. évi Téli Olimpiai Játékokon való részvételével
kapcsolatban.
A cél azoknak a versenyzőknek az indítása, akiktől a legjobb eredmény várható, az alábbi
feltételek figyelembevételével.
Amennyiben az alábbi szabályok bármely pontja ellentétes a FIS kvalifikációs
szabályaival, úgy a FIS szabályzat rendelkezése az irányadó.
Csak olyan versenyző nevezhető az olimpiai játékokra (az előnevezés leadásakor is), aki
2006. január 1-ét megelőzően született, aktív FIS kóddal rendelkezik, megfelel az
Olimpiai Karta 41. szabályának (pontjának) (versenyző nemzetisége) és 43. szabályának
(pontjának) (Nemzetközi Doppingellenes Kódex és az Olimpiai Mozgalom Kódexe a
Versenyek manipulálásának megakadályozásáról).
Bármely versenyző kizárható a kvalifikációból, amennyiben sérült vagy más súlyos
okból a Szövetség (vagy más erre illetékes) ezen jogától jogerős határozattal megfosztja
(pl. doppingvétség, fegyelmi szabályzat megsértése, egyéb szabályszegés, etikátlan
magatartás stb.).
1. A szakág célja, hogy azon legjobb versenyzők kerüljenek kiküldetésre a 2022. évi
olimpiai játékokra, akik a legjobb nemzetközi versenyeredményeket érték el az
olimpiai kvalifikációs időszakban (2019. július 1.-2022. január 16.), a legjobb
egyéni eredményekkel rendelkeznek, akik a legtöbbet tették az olimpiai kvóták
kiharcolásáért, és akiktől a legjobb hozzáállás és sportteljesítmény vagyis a
legjobb eredmény várható az olimpián.
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2. Csak azon alpesi sí versenyző(k) kiküldetését támogatja a szövetség, aki(k)nek
aktuális és megfelelő színvonalú pályán és versenyen kiharcolt FIS olimpiai
világranglistán (OWG világranglista) szereplő pontjai (továbbiakban OWG pont)
(https://www.fisski.com/DB/v2/quota/eligibility/owg/al/2022?nation=hun&disciplineCode=
DH&page=1) a legjobbak, amely alapján az olimpián a legjobb eredmény elérése
várható.
3. Amennyiben nemenként és számonként több versenyző éri el kvalifikációs
szintet, vagyis egy vagy több versenyszámban kvalifikálja magát az előírt
határidőig (2022. január 16.), és Magyarország rendelkezik elég kvótával, úgy
közülük az 1. pontban meghatározottak alapján – olimpiai kvóták számát

figyelembe véve - a legjobb, a kvalifikációs időszakban legeredményesebb
versenyző(k) indulását támogatja a Szövetség.
A rendelkezésre álló kvótákat betöltő versenyzők kiválasztása, a kvalifikációs szinttel
rendelkező versenyzők közül a válogatás az alábbiak szerint történik:
A: A Szövetség a FIS/NOC/MOB által megadott határidőig jelzi a MOB felé, hogy szám
szerint hány versenyzőt kíván indítani. Az akkreditációs listára több aspiránst is
felvesz (max. 100 OWG pont műlesiklásban és óriás-műlesiklásban, max. 80 OWG
pont lesiklásban, szuper óriás-műlesiklásban és alpesi kombinációban, részvétel a
2021-es alpesi sí világbajnokságon).
B: A 2021. utolsó, 2021. december 23-tól érvényes 12. FIS világranglista
megjelenésekor és az akkor érvényes OWG világranglistát veszi figyelembe, a
szövetségi kapitány/vezető edző a szakágvezetővel, mindkét nemből kiválasztja azon
az 1. és 2. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő versenyző(ke)t, aki(k) a
OWG világranglistán a legjobb 2 OWG pontjuk (versenyszámtól függetlenül, de a
kvalifikációs szinten belül) átlaga a legjobb, valamint azokat, akik a legjobbhoz
viszonyítva legfeljebb 20%-al gyengébb OWG átlagponttal rendelkeznek.
C: A 2021. utolsó decemberi 2021. december 23-tól érvényes 12. FIS világranglista
megjelenésekor a szövetségi kapitány/vezető edző a szakágvezetővel, nemenként
kiválasztja azon versenyzőt, akik az 1. és 2. pontban meghatározott feltételeknek
megfelel, és aki a 2021. december 23-án érvényes OGW világranglistán a legjobb két
(kvalifikációs szintet elérő) versenyszámban az OWG pontjuk átlagában a saját
nemük legjobb OWG pont átlagával rendelkeznek (pl. SL: 55 pont, GS:65 pont, SG: 60
pont = figyelembe veendő átlag 55+60 = 57,5). Továbbá kiválasztják a legjobb
versenyzőhöz viszonyítva mindazon további magyar alpesi sí versenyzőt, akik
ugyanígy számítandó OWG pont átlaguk a legjobb versenyzőhöz képest 20%-on
belül van (amennyiben a legjobb magyar versenyző átlaga 57,5 OWG pont, akkor
mindenkit, akinek az átlaga 69 OWG pont vagy az alatti).
D: Amennyiben a C pontban meghatározottak szerint több versenyző is kiválasztásra
kerül, vagyis egy vagy több versenyző a legjobbhoz képest 20%-on belüli OWG
átlagponttal rendelkezik, ezen versenyzőknek a szövetségi kapitány/vezető edző a
szakágvezetővel közösen előírhatja, hogy a következő kb. 24 nap során közösen részt
vegyenek az általuk kijelölt műlesikló és óriás-műlesikló versenye(ke)n olyan
helyszíneken, amelyek megfelelnek az olimpiai pályák várható nehézségi szintjének.
A szövetségi kapitány/vezető edző a szakágvezetővel közösen az általa olimpiai
kiküldetésre érdemes versenyzők részére egy általuk meghatározott időpontban
továbbá időmérő futamokat is szervezhet, de mindezektől a körülmények
ismeretében eltekinthetnek .
E: A D pontban meghatározott versenyeken nemenként a legjobb pont átlagot elért
versenyző indulhat a basic quota alapján, illetve az esetleges időfutamok
eredményeit is figyelembe lehet venni. Amennyiben sem kijelölt versenyekre, sem
időfutamra nem kerülhet sor (pl. nincs a legjobb OWG pont átlaggal rendelkező
versenyzőhöz viszonyítva 20%-on belüli versenyző), a legjobb OWG pont átlaggal

rendelkező versenyző (lsd. C és D pont) kerül automatikusan kiválasztásra és az
olimpiai indulásra kijelölésre.
F: A szövetségi kapitány/vezető edző a szakágvezetővel közösen dönthet úgy, hogy a
tartalék versenyzők kiválasztására a C, D, E pontokban leírt válogatási folyamatot
alkalmazza, azzal, hogy az első számú tartalék versenyző az a versenyző, aki a
legjobb versenyzővel a D pont szerinti kiválasztási folyamatban a 2. helyre kerül, az
első számú tartalék. Így, amennyiben az egyik vagy mindkét nemben sor kerül a D
pont szerinti válogatási folyamatra (közös versenyek, időmérő futamok), az ott
kialakult sorrend az alapja a tartalék versenyző kiválasztásának. Amennyiben nincs a
legjobb versenyzőhöz képest a C pont szerint 20%-os belüli versenyző, a tartalék
versenyző kiválasztási folyamatára a C, D, E pontban leírtak az irányadók azzal, hogy
a legjobb versenyző helyére a második legjobb versenyzőt és a hozzá 20%-on belüli
versenyzőket kell figyelembe venni, és az ő esetükben a tartalék versenyző
kiválasztására a válogatási folyamatot lebonyolítani.
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Selection criteria for participating in the 2022 Olympic Winter Games
by the Alpine Committee

The Alpine Committee of the Hungarian Ski Federation has laid down the following selection
principles for the participation of alpine skiers in the 2022 Winter Olympic Games.
The aim is to select the best athletes, taking into account the following criteria.
In the event of any conflict with the FIS Qualification Rules, the provisions of the FIS
Regulations shall prevail.
Only competitors born before 1 January 2006, who have an active FIS code, who comply with
Rule 41 (a) (nationality of the competitor) and Rule 43 (a) (International Anti-Doping Code
and Olympic Movement Code on the Prevention of Tampering in Competition) of the
Olympic Charter, may be entered for the Olympic Games (including at the time of submission
of the entry).
Any competitor may be disqualified from qualification if he/she is injured or for other serious
reasons deprived of this right by a final decision of the Federation (or other competent
authority) (e.g. doping offence, breach of disciplinary rules, other breach of rules, unethical
behaviour, etc.).

1. The aim of the selection is to send to the 2022 Olympic Games the best athletes who
have achieved the best international results in the Olympic qualification period (1 July
2019 - 16 January 2022), who have the best individual results, who have done the
most to qualify for the Olympic quotas and who have the best attitude and
sportsmanship, from whom the best results can be anticipated at the Olympic Games.
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2. Only Alpine skiers who have the best current and relevant FIS Olympic World
Ranking
(OWG)
points
(hereinafter
OWG
points)
(https://www.fisski.com/DB/v2/quota/eligibility/owg/al/2022?nation=hun&discipline
Code=DH&page=1) in the FIS Olympic World Ranking List (OWG World Ranking
List), by whom the best result can be expected to be achieved at the Olympics, will be
supported by the Federation.
3. If more than one competitor per gender and per number reaches the qualification level,
i.e. qualifies in one or more events by the deadline (16 January 2022), and Hungary
has enough quotas, the Federation will support the best competitor(s) with the best
results in the qualification period, taking into account the number of Olympic quotas,
as defined in point 1.
The selection of the competitors who fill the available quotas, and the selection of the
competitors with the qualifying level, shall be made as follows:
A: The Federation will notify the MOB of the number of competitors it wishes to enter
by the deadline set by FIS/NOC/MOB. The accreditation list will include several
aspirants (max. 100 OWG points in slalom and giant slalom, max. 80 OWG points in
downhill, super giant slalom and Alpine combined, participation in the 2021 Alpine
World Ski Championships).
B: When the 12th FIS World Ranking 2021, valid from 23 December 2021, is
published but taking into account the OWG World Ranking List then in force, the
Alpine Director/Head Coach, together with the Head of the Alpine Committee will
select the racers of both sexes who meet the criteria set out in points 1 and 2 above,
who have the best average of their best 2 OWG points (regardless of the event, but
within the qualification level) in the OWG World Ranking List, and all those who
have an OWG average point not more than 20% lower than the best racer.
C: At the time of publication of the 12th FIS World Ranking list valid from 23
December 2021, the Alpine Director/Head Coach, together with the Head of Alpine
Committee, will select, by gender, the competitors who meet the conditions set out in
points 1 and 2 and who have the best average OWG score of their gender in the best 2
events (at qualifying level) in the OGW World Ranking list valid on 23 December
2021 (e.g. SL: 55 points, GS: 65 points, SG: 60 points = average 55+60 = 57.5).
Furthermore, all other Hungarian alpine skiers who have an OWG point average
within 20% of the best Hungarian competitor in both gender will be selected in
relation to the best Hungarian competitor (if the best Hungarian competitor has an
OWG point average of 57.5, then all those with an OWG point average of 69 or below
will be selected).

D: If more than one competitor is selected as defined in C, i.e. one or more
competitors have an OWG average score within 20% of the best, these competitors
may be required by the Alpine Director/Head Coach in consultation with the Head of
Alpine Committee to participate together in designated Slalom and Giant Slalom
event(s) over the next 24 days or so at venues which are appropriate to the expected
level of difficulty of the Olympic courses. The Alpine Director/Head Coach shall, in
conjunction with the Head of the Alpine Committee, select for the competitors whom
he/she considers deserving of an Olympic posting a
D: If more than one competitor is selected as defined in C, i.e. one or more
competitors have an OWG average score within 20% of the best racer, these
competitors may be required by the Alpine Director/Head Coach in consultation with
the Head of the Alpine Committee to participate together in the designated Slalom and
Giant Slalom event(s) over the next 24 days or so at venues that meet the expected
level of difficulty of the Olympic courses. In addition, the Alpine Director/Head
Coach in consultation with the Head of the Alpine Committee, may organise time
trials for the competitors they consider deserving of an Olympic participation posting
at a date to be fixed by them, but may waive this possibility if the circumstances so
warrant.
E: The competitor with the best average score per gender in the races defined in point
D may compete on the basis of the basic quota, and the results of any time trials may
also be taken into account. If neither designated races nor time trials can take place
(e.g. no competitor within 20% of the best OWG point average), the competitor with
the best OWG point average (see. point C and D) will be automatically selected and
designated for the Olympic competition.
F: The Alpine Director/Head Coach may decide, in consultation with the Head of
Alpine Committee, to apply the selection process described in C, D, E for the selection
of reserve competitors, with the proviso that the competitor who ranks 2nd with the
best competitor in the selection process under D shall be the first reserve. Thus, if the
selection process under point D (joint races, qualifying races) takes place in one or
both sexes, the order of precedence established there will be the basis for the selection
of the reserve athlete. If there is no competitor within 20% of the best competitor
according to point C, the selection process for the reserve competitor shall be selected
as described in points C, D, E, except that the second best competitor and the
competitors within 20% of the second best competitor shall be considered in place of
the best competitor and the selection process for the reserve competitor shall be carried
out in their case between the second best athlete and all the athlete who’s average
OWG points is within 20%.

