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 Pontozásos Ágazat 2017 -2018. szezon  
 

I. Kitűzött célok: 
 

I.1.   A megszerzett egy olimpiai kvóta mellé, még minimum egy további hely szerzése a 
2017.szeptemberi pótkvalifikáció alkalmával 
A 2018.évi Téli Olimpiai Játékokon döntőbe kerülés a női egyéni műkorcsolyában 

I.2.  Felnőtt és Junior korú kerettag sportolóink minél nagyobb számban történő részvétele az ISU 
Világeseményeken. Döntőbe kerülés 

I.3. Az ISU JGP és GP részvétel világranglista pontszerzéssel, egyéb nemzetközi versenyeken a 
teljesítmény ellenőrzése 

I.4.   Az újonnan létrehozott Héraklész utánpótlás keret versenyzőink monitorizálása és 
támogatása a szezon során 

I.5. A felnőtt szinkron csapat megújulása körüli kihívások és felkészülés az idei szezonra 
I.6. Szakmai anyagok készítése, LTAD műkorcsolya anyag elkészítése 

 

II. Megvalósulás, értékelés 
 

II.1. 2017. szept. 27.-30. Oberstdorf, GER pótkvalifikáció:  
Jégtánc: Yanovszkaya A.- Lukács Á.: 12.hely (nem szereztek kvótát) 
A szabályok értelmében, pontozóbíró nélkül indultak jégtáncosaink, egyetlen ilyen 
hátránnyal lévő kettősként a versenyen. Az eredmény teljes mértékben nélkülözte a látott 
teljesítményt. Ez későbbi versenyeken igazolódott is. 

 
Páros műkorcsolya, Beklemiscseva D.- Magyar M.: 16.hely (nem szereztek kvótát) 
A kettősnek ugyan bírói hiány nem volt, de a júniusi bokasérülés után látható felkészülési 
hiányosságokkal küzdöttek.  
A sikertelen kvóta szerzés után október végén abbahagyták a közös munkát. 
Pótkvalifikáción újabb kvótát nem szereztek sportolóink.  
Olimpiai kvóta: 0 
Összes olimpiai kvóta: 1 

 
A leírt, kevés számú kvalifikációs verseny hiánya miatt, szövetségünk beszélgetést 
kezdeményez a 2018. évi ISU kongresszuson a tagállamok képviselőivel. Javaslatunk a 2022-
es Téli Olimpiai kvalifikációs rendszer többlépcsős versenyrendszerének kialakítása, melynek 
kidolgozására a Council-t, illetve a szakbizottságokat kérnénk fel közösen. Feladat, a 2020-as 
ISU Kongresszusra a szabálymódosítás elérése 

 
Tóth Ivett, mivel egyedül maradt a szezonkezdésre, új edzővel készült Svájcban, Linda van 
Troyen személyében.  
A felkészülését a környezetváltozás sem segítette, de augusztusi lábfejsérülése mindenképp 
akadályozta. Végül a 2018.januári Európa bajnokságon megerősítette olimpiai kiküldetését. 
Február 17-től, az akklimatizációt követően, szokva a versenyhelyszínt is, hullámzó 
teljesítményt nyújtott az edzéseken. Rendkívül szigorúan koncentrált, melyet nagyon 
nehezen lehetett feloldani benne. 
Az utolsó két nap kezdte megtalálni a megfelelő egyensúlyt, de ennek ellenére erősen izgult a 
verseny napján is. 
A rövidprogramban a cél a döntőbe kerülés volt, mely sikerült, de programjában sok pont 
maradt benne. 
Rövidprogram: 53.22.pont   23. hely (szezonbéli legjobb: 54.65) 
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A kűr versenyt, bár nyomás nem volt rajta, de túlizgulta, így olyan hibákat vétett, mely az Ő 
szintjén nem jellemző már. Határozottan elmaradt az eddigi legjobbjától, mind az 
összpontszámban, mind a szegmens pontokat illetően. 
Kűr: 97.21.pont     23.hely (szezonbéli legjobb: 107.24) 

 
 

II.2.  A 2018.évi ISU Világeseményekkel a maximális létszámmal vettünk részt, az előírásoknak 
megfelelően, a kvalifikációs szintek alapján. 
Európa bajnokság 2018.jan.15.-21 Moszkva, RUS 
Egyéni női műkorcsolya: 2 fő, Tóth Ivett, UTE Medgyesi Fruzsina JCSIL (olimpiai kiküldetésért) 
Egyéni férfi műkorcsolya: 1 fő, Maszljanko Alexander, UTE 
Jégtánc: 1 jégtánc kettős, Yanovszkaya Anna- Lukács Ádám DSC-SI 
Sportolóink hibátlan korcsolyázással, tudásuk alapján, a férfi egyéni versenyzőn kívül, mind a 
döntőbe kerülhettek volna. Ez Medgyesi Fruzsinának azonban nem sikerült. 
Tóth Ivett akár a tavalyi évet megismételve, a top 10-be is kerülhetett volna. Ő is hibázott, de 
döntőbe került és a 13.helyen végzett. 
Jégtáncosaink kiegyensúlyozott korcsolyázással az előkelő 14.helyre csúsztak be!  
Világbajnokság 2018.március 19-25. Milánó, ITA 
Egyéni női műkorcsolya: 1 fő, Tóth Ivett, UTE 
Páros műkorcsolya: 1 kettős, Kathisyna Elizaveta – Magyar Márk UTE 
Jégtánc: 1 kettős, Yanovszkaya Anna- Lukács Ádám, DSC-SI 
A kiélezett világbajnoksági szereplés előre sejthető volt. Bár sok versenyzőn érződött a 
hosszú szezonból fakadó fáradság. A döntőbe kerülés itt, még fontosabb volt. Pontozóbíró 
küldésre a szabályok értelmében, nem volt lehetőségünk. 
Tóth Ivett bizonytalansága nem oldódott egész szezonban. Bár igyekeztünk a felkészülést 
előtte optimalizálni, de ez sem segített a hibátlan rövidprogram futásához. Végül 24.-ként 
került a döntőbe és 23.helyen végzett. 
Páros műkorcsolyában új formáció alakult. Magyar Márk és fiatal partnere, 2 hónap alatt 
szerezték meg a kiküldetési szinteket. Ez elsősorban a magas technikai elemeknek 
köszönhető. Stílusuk még kiforratlan, de bíztató a jövőre. Ennek tulajdonítható a versenyen 
történt bizonytalanságuk is. 
Jégtáncban tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, bíró nélkül különösen. Sajnos kettősünk apróbb 
hibát vétett, mely súlyos pontokat jelentett, nem sikerült a top 20-ba kerülés. 
Junior Világbajnokság 2018.március 4-11. Szófia, BUL 
Egyéni női műkorcsolya: 1 fő, Láng Júlia PSE 
Egyéni férfi műkorcsolya: 1 fő, Borovoj Alexander, SKSE 
Jégtánc: 1 kettős, Marton Villő – Szemko Danijil UTE 
Láng Júlia fiatal ifjúsági korú tehetséges versenyző, aki kiharcolva a válogatókon az indulási 
jogot, élete első világeseményén bátran korcsolyázott. A jövőben lehet erre a 
magabiztosságra számítani az edzéseken már meglévő, technikai tudás beépítése mellett. 
Nem került döntőbe 
Borovoj Alexander utolsó éves juniorként hibázott, nem került döntőbe. 
A Marton-Villő jégtánckettős, kiegyensúlyozott hibátlan futással bekerült a döntőbe és 
Berecz Ilona tanítványai a 14.helyen zárták a versenyt! 

I.számú melléklet, Világesemények 
 

II.3. A versenyszezon a Junior Grand Prix (JGP) sorozattal kezdődött. Az ország kap meghívást, 
mely az azt megelőző év, Junior VB eredményessége alapján kerül kiosztásra. 
Jégtánc: 5 meghívás  
Egyéni női és férfi: 3-3 meghívás 
Mivel egy versenyző vagy jégtánckettős maximum két versenyen indulhat, így versenyzők 
híján, jégtáncban is három versenyen tudtunk csak indulni. 
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A Marton- Szemko kettős értékes világranglista pontokat szerzett. 
Láng Júlia PSE és Nagy Dóra SKSE versenyzői, reménykeltő fiatal műkorcsolyázók is sikerrel 
mutatkoztak be a nemzetközi junior mezőnyben. 

  
A versenyszezon a felnőtt versenyzőknek később kezdődött. Különösen későn Tóth Ivett 
számára, aki sérülése miatt, csak decemberben tudta megkezdeni a versenyzést. Egész 
szezonban érezhető volt ez a késői kezdés. 
Egy GP meghívás is érkezett Tóth Ivett részére. Sérülése miatt azonban le kellett mondanunk. 
Medgyesi Fruzsina szintén új edzővel, (Franca Bianconi) Olaszországban készült. Sokat 
fejlődött, célja az olimpiai kiküldetés megszerzése volt. Igyekezett minél több versenyen 
helytállni. 

II.számú melléklet, JGP, Nemzetközi versenyek 
 

II.4. Az új utánpótlás program részeként megalakult a Héraklész keret. Sok egyeztetés előzte meg. 
Gór-Sebestyén Júlia lett a program vezetője, koordinátora. Szeptemberre elkészült a 
hosszútávú programterv és az éves szakmai és költségvetési terv.  

 A program a fiatalkorú (9-14 éves műkorcsolya és 10-17 éves jégtánc) versenyzők 
felkészülésének, jégdíjának, versenyeztetésének és felszerelésének átvállalását tűzte ki 
céljául a program. Mivel csak szeptembertől indult be, így reméljük, hogy a jövőben a teljes 
szezonban lesz lehetőség ennek továbbvitelére. 

III.számú melléklet, Héraklész keret 
 
II.5.  A felnőtt csapat továbbra is Dohány Andrea mentorálásával készült, de ezúttal még nagyobb 

hangsúlyt kellett fordítani az összeszokásra, alapozásra. Hét új tag került be a régiek helyére.  
 A programok elkészültével januárban kezdtek versenyezni. Eredményeik jól alakultak, a 

felkészítő versenyeken 2-3 olyan csapat is mögéjük került, akiket korábban nem sikerült 
megelőzni. 

 2018. ápr. 6-7 Stockholm, SWE, Világbajnokság 
 A Világbajnokságon a cél hibátlan program futása és a top 15-be kerülés volt. A szezon elején 

ez szinte lehetetlennek tűnt.  
Célunk sikerült, 15.helyen végeztek, de a pontszámok – a hibátlan futás ellenére -nagyon 
alacsonyak lettek. Utóbbi évek legalacsonyabb pontszámait kapták. További kitartó szakmai 
munka mellett, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a csapat bírói megítélésének segítésében, 
mert még mindig érezhető a rendkívül eltérő és hullámzó nemzetközi bírói ítélet! 
(komponens pontok 4.25-7.25 között!) 

IV.számú melléklet, SYS eredményesség 
 
II.6. Az általános szakmai anyagok elkészítése mellett, nagy hangsúly került a modern Hosszútávú 

Sportoló Felkészítés (Long-Therm Athlete Development, LTAD) műkorcsolya ágazatot érintő 
szakmai anyagának elkészítésére. Dr. Balyi István professzor együttműködésével, Ömböly 
Attila szakedző állította össze a stratégiai anyagot. 2018. év első felében került lektorálásra, a 
professzor úr által. 

 Cél, az anyagban megfogalmazott feladatok bemutatása és bevezetése, majd véghez vitele a 
szakmai vezetéssel szoros együttműködésben. 

 
 
Engi Klára 

 
2018. 04. 03. 
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  Mellékletek 
 

I. számú melléklet: 2017-2018.évi Világesemények 
 

 
 

II. számú melléklet: 2017-2018.évi Nemzetközi versenyek 
 
2017. XI. Mikulás kupa:  
 

 
 
2018.évi Négy Nemzet Bajnokság/Országos Bajnokság: 
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2017-2018.évi felnőtt ISU versenyek összesítése: 
 

 
 
2017-2018.évi Junior Grand Prix sorozat: 
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III. számú melléklet: 2017-2018.évi Héraklész keret  
 
Heraklész A: 
 

 
 
Heraklész B: 

 

 
 

IV.számú melléklet: 2017-2018.évi szinkronkorcsolya válogatott eredményei: 
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