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BEVEZETÉS

1. diagram: A Magyar Csapat szereplése a 2017-es EYOF-on 

Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) az Európai Olimpiai Bizottság 
által kétévente szervezett, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által támogatott 
nemzetközi multisportesemény. 

Jacques Rogge, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság korábbi elnöke 1990-ben 
kezdeményezte az európai nemzetek 18 éven aluli fiataljai számára olimpiai 
esemény létrehozását. Az európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a sport, a kultúra, 
az oktatás és a fair play is hangsúlyt kap. A kétévente, külön téli és nyári 
sportágaknak meghirdetett EYOF-on találkoznak először a sportolók az olimpia 
eszmeiségével, egyetemességével, értékrendjével.

Az ifjúsági sportolók számára rendezett versenyen az Európai Olimpiai Bizottság 
50 tagállamából a nyári játékokon 9 sportágban (atlétika, kerékpározás, torna, 
cselgáncs, úszás, tenisz, kosárlab da, kézilabda, röplabda) 3 000-3 200, a 
téli játékokon 8 sportágban (alpesisí, biatlon, gyorskorcsolya, jégkorong, 
műkorcsolya, sífutás, síugrás, hódeszka) 1 600-1 800 ifjúsági sportoló vesz részt. 
Az első Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált 1991-ben Brüsszelben rendezték, az 
első Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra két évvel később Aostában került sor. 

A MOB elnöksége 2011. június 17-én, a győri önkormányzat pedig 2011. június 
24-én egyhangú határozattal hagyta jóvá a pályázati szándékot a 2017-es évi XIV. 
Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezési jogáért. A magyar kormány 
2011. november 17-én döntött a rendezési jog elnyerése esetén szükséges 
kormányzati intézkedésekről. 2012. május 7-én a Magyar Olimpiai Bizottság, Győr 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és kilenc magyar szövetség/szakszövetség 
(torna, kerékpár, tenisz, röplabda, kosárlabda, kézilabda, judo, atlétika, úszó 
szövetség) háromoldalú együttműködési megállapodást írt alá a 2017-es EYOF 
rendezési jogának elnyerése és sikeres lebonyolítása érdekében. A nyári olimpiai 
fesztivál műsorára a rendező város egy sportágat választhat, így került tizedik 
sportágként a kajak-kenu a versenyprogramba. 

2012. december 8-án az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) 41. közgyűlésén, 
Rómában dőlt el, hogy Magyarország lesz a fesztivál házigazdája. A magyarok  
a 2017-es győri EYOF-ot megelőzően mind a 13 nyári EYOF-on részt vettek, 
összesen addig 180 érmet – 62 aranyat, 48 ezüstöt és 70 bronzot – nyertek. 

A 2017-es játékokat Győr városa július 23-29. között a Magyar Olimpiai 
Bizottsággal közösen rendezte meg. A győri EYOF-on tíz sportágban, 130 
versenyszámban vetélkedtek a 14 és 18 év közötti fiatalok. Az eseményre ötven 
országból több mint 2 500 sportoló és közel 800 kísérő érkezett. A magyar 
színeket 152 versenyző képviselte. 
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Így készült a város

Az olimpiai falut két helyszínen alakították ki: egyfelől a Széchenyi István Egyetem 
kollégiumában, amelynek négy épületéből az egyik újonnan épült, és 2800 főt 
tudtak benne elszállásolni. A másik helyszín az olajgyári lakópark, amely 1200 fő 
befogadására alkalmas – az EYOF után a lakásokat értékesítik. A fesztivál idején 24 órás 
mentődiszpécser-szolgálat és kórházi ügyelet működött Győrben, a doppingellenőrzést  
a WADA előírásainak megfelelve a Magyar Antidopping Csoport végezte. Az EYOF-on 
1500 önkéntes (köztük 300 külföldi) dolgozott.
Az EYOF-ot megelőzően több felvezető eseményt rendezett a város. Az EYOF láng 
Rómából, az Európai Olimpiai Bizottság központjából érkezett májusban, majd elindult 
öthetes országjáró körútjára, mielőtt fellobbant a megnyitóünnepségen. Az Aranyparton 
funzone-t hoztak létre a sportolók szórakoztatására, a Duna-kapu téren szurkolói zónát 
alakítottak ki színes programokkal, koncertekkel. 

A helyszínek bemutatása

ETO-Park – megnyitó

Az újjáépített stadion – amelyet elsősorban a Győri ETO FC használ – jelenleg 16 000 
néző befogadására alkalmas, de szükség esetén 30 000 férőhelyesre is bővíthető. 
Az ultramodern, fedett nézőteres létesítményt úgy építették meg, hogy kulturális 
rendezvények lebonyolítására is kitűnő helyszínt jelent. Az ETO Park adott otthont a 
látványos és lendületes nyitóünnepségnek. A látványhoz egy hatszor hat méteres LED-
kocka, valamint a nézőknek kiosztott, speciális, világító és villogó karkötők is hozzájárultak. 
Az EYOF lángot Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok úszó gyújtott meg. 

Radnóti utcai sporttelep – atletika, cselgáncs, tenisz, torna

Az EYOF vadonatúj sportközpontja nyolc hektáron terül el, a komplexum magában foglal 
egy atlétikai centrumot – nyolcsávos versenypályával és futófolyosóval, valamint egy 
bemelegítőpályát –, teniszcentrumot kilenc kemény borítású pályával, amelyből négy 
lefedhető, egy tornacsarnokot, egy kétszintes csarnokot a küzdősportoknak, illetve 
egy multifunkcionális sportcsarnokot. Az épületek egy közös előcsarnokon keresztül 
fonódnak egymásba, a komplexum ráadásul a szintén újonnan épült Aqua Sportközpont 
szomszédságában található. 

Audi Aréna – kézilabda

A 2014 végén felavatott létesítmény variálható befogadóképességű, de akár 5500 
néző befogadására is alkalmas. Elsősorban a Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC 
otthona, korábban a női kézilabda Eb egyik helyszíne volt. Küzdőterét keresztbe három 
pályára lehet osztani, így a szomszédos Magvassy Mihály Sportcsarnokot is bevonva 
egyszerre négy edzést tarthatnak. A létesítmény nemcsak sportrendezvények, hanem 
koncertek, kulturális rendezvények, kiállítások, vásárok és a társadalmi élet egyéb 
eseményeinek otthona is. 
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1. diagram: A Magyar Csapat szereplése a 2017-es EYOF-on 

Aqua Sportközpont – úszás

Az újonnan épült uszodát 2016 februárjában adták át, azóta több versenyt is 
rendeztek benne (például országos bajnokságot). A sportközpontban az 50 méteres 
versenymedence mellett egy lefedhető, 33 méteres bemelegítőmedence is található.  
Az uszoda lelátóján 1200 néző foglalhat helyet.

Egyetemi Sportcsarnok – kosárlabda, röplabda

A Széchenyi István Egyetem sportcsarnokában rendezték a kosárlabda- és a röplabdatorna 
mérkőzéseit, kiegészülve a Bercsényi Miklós Szakközépiskola tornatermével. Mindkét 
létesítményt teljesen felújították 2017 májusáig, az EYOF-ot követően a győri oktatási 
intézmények hasznosíthatják.

Aranypart – kajak-kenu

Közvetlenül az egyetemi létesítmények szomszédságában található a versenyeknek 
otthont adó Aranypart, a püspökerdei holtágnál. Kisebb átalakításoknak köszönhetően 
négypályás, minden igényt kielégítő versenyrendezésre alkalmas pálya lett.

Kerékpár

Új, Győrt a keleti oldalról elkerülő autópálya-szakasz épült, az Audi gyáraival 
összhangban, azokat is kiszolgálva. Így teljesen új aszfaltborításon tekerhettek  
a versenyzők – a nemzetközi normáknak megfelelően. Tesztversenyekkel avatták fel a 
pályát 2017 tavaszán.

A XIV. győri Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon a magyar csapat tagjai 
összesen 41 érmet nyertek, ezzel minden idők legeredményesebb EYOF-szereplését 
zárták Győrben, Magyarország első olimpiai eseményén. Az eddigi rekord a 2003-as 
párizsi szereplés volt, ahol 9 sportágban 30 érem, köztük 14 arany, 8-8 ezüst 
és bronz született. Két éve Tbilisziben 9 arany, 3 ezüst és 11 bronz, összesen 
23 medál volt a termés 9 sportágban. A magyarok a győri EYOF-on a nemzetek 
közötti éremtáblázaton 13 arany-, 14 ezüst- és 14 bronzéremmel az oroszok  
(30, 19, 12) és az olaszok (14, 11, 13) mögött a harmadik helyen zártak. Versenyzőink 
10 sportág közül 6-ban (atlétika, judo, kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda és úszás) 
szereztek érmet. A csapat legeredményesebb sportolója az úszó Nagy Réka 6 érmet: 2-2 
aranyat, ezüstöt és bronzot nyert.

1110



Általános tájékoztató

A sportszakmai feladatokat a MOB részéről Fábián László sportigazgató, csapatvezető 
és Pignitzky Dorottya külső munkatárs koordinálta.

A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpia Fesztivált Győrben 10 sportágban, 2596 sportoló 
(1298 fiú, 1298 lány) és 799 hivatalos kísérő részvételével rendezték meg. Az EOC mind 
az 50 tagországa jelen volt az eseményen. A magyar csapat tagjai 152 sportolóval, 
10 sportág versenyein álltak rajthoz, hagyományos lebonyolítású versenyszámokban 
(sportágak: atlétika, judo, kajak-kenu, kerékpár, kézilabda, kosárlabda, röplabda, tenisz, 
torna, úszás). Végeredményt tekintve elmondható, hogy a verseny kiegyensúlyozott 
volt, hiszen a kiélezett versenyben az 50 nemzet 74 százaléka szerzett érmet,  
54 százaléka aranyérmet. (1. táblázat)

Résztvevő országok száma: 50 100%

Érmet szerző országok száma: 37 74%

Aranyérmet szerző országok száma: 27 54%

A részvételi jogot az Európai Olimpiai Bizottság a nemzeti kvóták és a korosztályos 
európai ranglisták alapján állapította meg sportáganként. Magyarország rendező 
országként maximális kvótaszámmal indulhatot mindegyik sportágban, és minden 
labdajátékban indíthatott fiú- és leánycsapatot. 

Korcsoportok: atlétika (2001-02), judo (2000-01), kajak-kenu (2001-02), kerékpár 
(2001-02), kézilabda (2000-01), kosárlabda (2001-02), röplabda (fiúk 1999-00, 
leányok 2000-01), tenisz (2002-03), torna (2000-01, 2002-03), úszás (2001-02, 
2002-03).

Érmek száma sportági bontásban:
atlétika: 1 arany, 2 ezüst, 1 bronz (4 érem); judo: 3 arany, 2 ezüst, 5 bronz (10 
érem); kajak-kenu: 4 arany, 4 ezüst, 2 bronz (10 érem); kézilabda: 1 arany (1 érem); 
kosárlabda: 1 ezüst (1 érem); úszás: 4 arany, 5 ezüst, 6 bronz (15 érem).

SPORTSZAKMAI  
BESZÁMOLÓ

1. táblázat: EYOF 2017. Résztvevő országok és érem szerzések eloszlása
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Aranyérmesek (13):
Atlétika (1):  Horváth Karolina (2000 m akadály)
Judo (3):   Feczkó Csanád (-50 kg), Szeredás Botond (-60 kg), Sipőcz Richárd (+90 kg)
Kajak-kenu (4): Molnár Csenge (C1 500 m), Szellák Szabina (K1 500 m), Rendessy 
Eszter (K1 200 m), Keresztes Kristóf (K1 200 m)
Kézilabda (1): Afentáler Sára, Albek Anna, Arany Rebeka, Gerhát Kincső, Kácsor Gréta, 
Kuczora Csenge, Magera Noémi, Mihály Petra, Pál Tamara, Schatzl Natalie, Simon 
Amarilla, Szabó Dóra, Szilovics Fanni, Varga Emőke, Vámos Petra
Úszás (4): Berecz Blanka (200 m pillangó), Nagy Réka (200 m és 400 m vegyes), 
Zombori Gábor (200 m hát)

Ezüstérmesek (14): 
Atlétika (2): Takács Boglárka (100 m síkfutás), Apáti Bence (1500 m síkfutás)
Judo (2): Kardos Tímea (-44 kg), Tóth Benedek (-81 kg)
Kajak-kenu (4): Szellák Szabina, Rendessy Eszter (K2 500 m), Horváth Benedek (C1 
500 m és 200 m), Molnár Csenge, Horváth Benedek (C2 mix 500 m)
Kosárlabda (1): Angyal Barbara, Boros Júlia, Budácsik Dorottya, Dombai Réka, Madár 
Eszter, Mányoki Réka, Szirony Dorina, Tóth Franka, Varga Alíz, Vári Zitta, Vincze Nikolett, 
Wentzel Nóra
Úszás (5): Nagy Réka (800 m gyors), Vécsei Réka (100 m és 200 m mell), Zombori 
Gábor (100 m hát), Matula Fanni, Vécsei Réka, Hatházi Dóra, Nagy Réka (4*100 m 
vegyesváltó)

Bronzérmesek (14): 
Atlétika (1): Molnár Janka  (400 m síkfutás)
Judo (5): Varga Brigitta (-48 kg), Özbas Szofi (-52 kg), Faragó Petra (+70 kg), Nerpel 
Gergely (-73 kg), Feczkó Csanád, Vida András, Szeredás Botond, Nerpel Gergely, Tóth 
Benedek, Sipőcz Richárd (csapat)
Kajak-kenu (2): Molnár Csenge (C1 200 m), Opavszky Márk (K 1 500 m), 
Úszás (6): Szabó-Feltóthy Eszter (200 m hát), Fábián Fanni (200 m és 400 m gyors), 
Galyassy Szilárd (1500 m gyors), Fábián Fanni, Muzsnay Zsófia, Pózvai Kiara, Nagy 
Réka (4*100 m gyorsváltó), Hatházi Dóra, Nagy Réka /Muzsnay Zsófia, Zombori Gábor, 
Böhm Sebestyén (4*100 m mix vegyesváltó)

IV. helyezés (13) 
Atlétika (2): Illovszky Dominik (100 m), Fekete István (súlylökés) 
Kajak-kenu (4): Szellák Szabina, Rendessy Eszter (K2 200 m), Keresztes Kristóf, 
Opavszky Márk (K2 500 m), Szellák Szabina, Rendessy Eszter, Keresztes Kristóf, 
Opavszky Márk (K4 mix 500 m), Molnár Csenge, Horváth Benedek (C2 mix 200 m) 
Torna (2): Bácskay Csenge, Fehér Nóra, Schermann Bianka (csapat), Bácskay Csenge 
(talaj) 
Úszás (5): Matula Fanni (100 m hát), Böhm Sebestyén (200 m mell), Mándli Benedek 
(200 m pillangó), Fábián Fanni, Nagy Réka, Szabados Bence, Mátrai Roland (4*100 m 
mix gyors), Zombori Gábor, Böhm Sebestyén, Lakner Dávid, Mándli Benedek (4*100 m 
vegyesváltó) 

A magyar fiatalok teljesítménye egyes sportágakban kiemelkedő volt, több sportág 
pedig nagyon jól szerepelt. Az előző EYOF-versenyeken tapasztaltakhoz hasonlóan  
az úszás eredményessége kimagaslik a többi közül. Úszóink a 41 (13-14-14) magyar 
éremből 15-öt (4-5-6) nyertek meg. 

A magyar csapat remek teljesítményén sokat segített, hogy a kajak-kenu speciális 
lebonyolítási formában, de felkerült a 2017-es győri EYOF programjára. A sportág 10 
érmet szerzett (4-4-2). Hasonlóan 10 érmeig jutott a judo (3-2-5), esetükben ugrásszerű 
növekedés történt az előző EYOF-okhoz képest, igaz a csapatverseny is felkerült  
a programra, amelyben a fiúk bronzérmet szereztek. Érmeket szerzett még az atlétika 
(1-2-1), és nagyszerű versenyzéssel aranyérmet szerzett a leány kézilabda, ezüstöt  
a leány kosárlabda csapat. A többi sportág pontszerző helyeket szerzett, sajnos azonban 
néhány sportág pontot sem. Egyes sportágak eredményességi megoszlását a 2. táblázat 
összesíti.

V. helyezés (7) 
Atlétika (3): Lendvai Luca (3000 m síkfutás), Huller Dániel (400 m gátfutás), Jancsik 
Tamás (gerelyhajítás)
Judo (1): Faragó Petra, Gergácz Enikő, Kardos Tímea, Maróti Alexandra, Özbas Szofi, 
Varga Brigitta (csapat)
Kajak-kenu (1): Keresztes Kristóf, Opavszky Márk (K2 200 m)
Úszás (2): Böhm Sebestyén (100 m mell) Szabados Bence, Galyassy Szilárd, Mándli 
Benedek, Mátrai Roland (4*100 m gyorsváltó)

VI. helyezés (4)
Atlétika (2): Giczi Eszter (kalapácsvetés), Iván Zsombor Álmos (hármasugrás)
Kosárlabda (1): Balsay Ádám, Dokmanovic Milán, Fekete Dávid, Filipovity Péter, 
Kármán Domonkos, Kiss Benedek, Kopácsi Ákos, Kovács Benedek Máté, Lukács Norbert, 
Pallai Tamás, Pintér Máté, Verasztó Péter
Úszás (1): Mándli Benedek (200 m gyors)

VII. helyezés (7)
Atlétika (2): Gebauer Maja (rúdugrás), Mihály Bence (rúdugrás)
Judo (1): Gergácz Enikő (-70 kg) 
Kézilabda (1): Bálint Bence, Czakó Áron, Dobi Bence, Gál Dominik, Győri Kristóf, Kecskés 
Bence, Kovács Gergő, Merkovszki Pál, Papp Bence, Papp Krisztián, Szász Bálint, Széles 
Ákos, Szép-Kis Kevin, Tóth Péter, Vajda Huba, 
Röplabda (1): Ambrosio Melani, Glemboczki Zóra, Kalmár Viktória, Kotormán Réka, 
Kökény Petra, Körtvélyessy Réka, Luca, Kundrák Eszter, Mihály Dorka, Papp Dorka, 
Sebestyén Flóra, Szedmák Réka, Tettamanti Virág
Torna (1): Schermann Blanka (talaj) 
Úszás (1): Hatházi Dóra (100 m pillangó) 

VIII. helyezés (7)
Atlétika (2): Bacsa Fanni (100 m gátfutás), Kárpáti Enikő (magasugrás)
Kajak-kenu (1): Szellák Szabina, Rendessy Eszter, Keresztes Kristóf, Opavszky Márk 
(K4 mix 200 m)
Röplabda (1): Csizmadia Tamás, Flachner Dániel, Fülöp Péter, Hartyányi Gergő, Horváth 
Kristóf, Kiss Marcell, Kiss Máté, Lukács Zalán, Móró Ákos, Szabó Barna Frigyes, Szabó 
Bence, Szabó Márton
Torna (3): Bácskay Csenge (ugrás), Fehér Nóra (egyéni összetett), Mészáros Krisztofer 
(talaj)

 I. hely II. hely III. hely IV. hely V. hely VI. hely VII.hely VIII. hely

Atlétika 1 2 1 2 3 2 2 2

Judo 3 2 5 0 1 0 1 0

Kajak-kenu 4 4 2 4 1 0 0 1

Kerékpár 0 0 0 0 0 0 0 0

Kézilabda 1 0 0 0 0 0 1 0

Kosárlabda 0 1 0 0 0 1 0 0

Röplabda 0 0 0 0 0 0 1 1

Tenisz 0 0 0 0 0 0 0 0

Torna 0 0 0 2 0 0 1 3

Úszás 4 5 6 5 2 1 1 0

Összesen 13 14 14 13 7 4 7 7

2. táblázat: EYOF 2017. magyar csapat érem- és pontszerzései
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4. táblázat: Magyar EYOF csapat 2017, Győr

36,2% (37,5%) 63,8% (62,5%)

A sportági keretek összeállítása a hazai szövetségek feladata volt. A hazai kiválasztás 
szakmai szepontrendszerét a sportági beszámolók első része foglalja össze.
Az előző két, szintén nagyon sikeres nyári EYOF után a győri szereplés önmagáért beszél, 

Sportág Budapesti Vidéki/külföldi Összesen Fiú Leány

Atlétika 7 17 24 10 14

Judo 6 6 12 6 6

Kajak-kenu 4 2 6 3 3

Kerékpár 4 2 6 3 3

Kézilabda leány csapat 3 12 15 0 15

Kézilabda fiú csapat 2 13 15 15 0

Kosárlabda leány csapat 9 3 12 0 12

Kosárlabda fiú csapat 2 10 12 12 0

Röplabda leány csapat 4 8 12 0 12

Röplabda fiú csapat 0 (2) 10 (12) 12 12 0

Tenisz 3 1 4 2 2

Torna 4 2 6 3 3

Úszás 7 9 16 9 7

Összesen: 55 (57) 95 (97) 152 75 77

Megjegyzések:
Vidéki/külföldi: életvitel, edzés és egyesület szerint.
Röplabda: 2 budapesti fiú már vidéki egyesületben készül és versenyzik a Dunaferrben (EYOF előtti 1 v. 2 idény)

Ezen olimpia fesztiválokon az indulók és a győztesek voltak többek között: Mészáros
Anett, Cseh László, Karakas Hedvig, Risztov Éva, Verrasztó Dávid, Biczó Bence, Bernek
Péter, Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsanna, de említhetnénk a Rióban bronzérmes 
súlylökőt, Márton Anitát is. Általánosságban elmondható, hogy az egykori EYOF 
résztvevői a felnőtt olimpiai csapatok 20-25%-át alkotják a későbbiekben.

Évszám EYOF helyszíne I. hely II. hely III. hely Érmek száma összesen Sportágak száma az 
EYOF-on

Magyar csapat sportági 
részvétele

2003. Párizs 14 7 8 29 9 7

2013. Utrecht 8 3 3 14 9 8

2015. Tbiliszi 9 3 11 23 9 8

2017. Győr 13 14 14 41 10 10

3. táblázat: Magyar csapat legsikeresebb EYOF szereplései

érdemes megnézni a számokat, a fejlődés útját (3. táblázat). Fontos megemlíteni, hogy 
a verseny programjában történt néhány változás – sportági és versenyszám bővülés - is 
hozzájárult az idei eredményes szerepléshez. 

A csapat teljesítményének elemzése mellett a 152 fős csapat összetételéről is szót kell 
ejteni. Az előző olimpiai ifjúsági versenyek csapatait nézve (EYOF 2013 és 2015, YOG 
2010 és 2014) a tendencia nem változott, a vidéki fiatalok aránya jóval magasabb, 
mint a budapestieké. A hazai utánpótlás-nevelési bázis hasonló arányokat mutat 
ugyanebben az időszakban. További elemzések, kutatások és összefüggések hosszabb 
időt vesznek igénybe. A 2017-es győri EYOF-on részt vett magyar tehetséges fiatalok 
vidéki és budapesti eloszlása az alábbiak szerint alakult (4. táblázat). 
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SPORTÁGI 
BESZÁMOLÓK

A sportági beszámolókat a sportági vezetők állították össze, a MOB 
által előre megadott szempontrendszer alapján, az összesített 
beszámoló összeállítása ezek felhasználásával történt. A sportági 
beszámolók két fő részből állnak. Az első rész a sportolók 
kiválasztásának rövid leírásából, az adott sportági szempontokból, 
a kiválasztásban közrejátszó versenyek és események leírásából, 
valamint a kiválasztásban résztvevő szakemberek bemutatásából 
áll. A második rész a MOB által előírt 12 szempont alapján történő 
bemutatás. 
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Atlétika 
Összeállította: Lengyák György

1.  Kétévente megrendezett EYOF helye általánosságban a sportág nemzetközi 
versenyrendszerében:

        Atlétikában a legfiatalabbaknak 3 világverseny van a 2016-ban bevezetett Ifjúsági 
(U18) Európa-bajnokság óta, az EYOF harmadik helyen állt megítélésben. Mivel 
azonban az Ifjúsági Világbajnokságot (U18) ebben az évben rendezték meg utoljára, 
a jövőben a nemzetközi versenyrendszerben az EYOF a második helyen áll majd. 

2.  EYOF nemzetközi elismertsége és színvonala a sportágon belül: 

        Három éve, amikor bevezették a 16 éves korhatárt (U17), érezhetően változott az 
EYOF nemzetközi megítélése a sportágon belül. Ez a korhatár a hazai atlétikában is 
több mint 30 éve megszűnt, amit akkor úgy hívtak, hogy Serdülő „A” korosztály, de 
nemzetközileg soha nem volt ilyen. Ehhez kapcsolódik, hogy 2016-ban az Európai 
Atlétikai Szövetség elindította az Ifjúsági (U18) Európa-bajnokságot.

3.  EYOF helye az idei sportági nemzetközi up-versenynaptárban? Esetleges ütközés 
más fontos és kiemelt eseményekkel van-e? 

        2017-ben a 2001–2002-ben született versenyzők (ifjúsági első évfolyam és serdülő 
utolsó évfolyam) legfontosabb versenye, az év célversenye az EYOF volt. 

4.  EYOF-on a korosztályos „A” keret vesz részt? 

        IGEN vagy nem

5.  EYOF idei mezőnye milyen színvonalat képvisel a korosztályos nemzetközi, 
európai és világmezőnyökhöz képest?

        Mielőtt még a MASZ elnöksége biztonsági okokból lemondta volna az Ifjúsági 
Világbajnokságon való részvételt Kenyában, a szakmai vezetés már akkor kijelentette, 
hogy azok a versenyzők, akik az EYOF-csapatban bent lesznek, nem indulhatnak 
az Ifjúsági Világbajnokságon. 3-4 olyan versenyző volt, aki az eredményei alapján, 
a VB-n is részt vehetett volna. Tehát a MASZ szakmai vezetése ennek a korosztálynak 
fontosabbnak tartotta a hazai rendezésű EYOF-ot, mint az Ifjúsági Világbajnokságot. 

6.  Az EYOF-ra külön készültek-e, vagy az éves felkészülés és versenyidőszak egy 
kiemelt eseménye volt az EYOF?

        Külön az EYOF-ra vagy csak kiemelt esemény

7.  A versenyzők közvetlen EYOF-ra történő felkészítése, a tervezett programok 
végrehajtása, a versenyzők formája, egészségügyi helyzete? Egységes vagy 
egyéni? 

        2015. május 5-én, a tbiliszi EYOF konzultációján bejelentettem, hogy az atlétika 
sportágban elkészítettem a 2017. évi győri EYOF felkészülési programját, és ehhez 
kérem a MOB vezetésének támogatását. Szóban megkaptam a hozzájárulást, és így 
2015. október 16-18. Dunavarsányban megtörtént az első gyógytornász által vezetett 
szűrés, felmérő tábor. A meghívott 20 versenyző több mint fele résztvevője is lett  
a győri EYOF-nak. 2016. évi fedettpályás szezon után április 22-24 között Tatán újabb 
versenyzők bevonásával, illetve cseréjével folytattuk a gyógytornász programot. 
Sikerült elérni, hogy a gyógytornászszűrő, felmérő program kiterjedt az atlétika 
utánpótlás-korosztály egészére. A 2016. évi ifjúsági és serdülő bajnokságok, illetve 
válogatott viadalok alapján összeállított kerettel, ősszel folytatódott a felkészülési 
program. 2016. október 14-16. Székesfehérváron megtartott szűrő, felmérő táborban 
már az EYOF-on résztvevő 24 versenyzőből 21 ott volt. A 2017. évi fedettpályás 
bajnokságok után 2017. április 24-26. között Székesfehérváron megrendezésre került 
utolsó gyógytornász szűrő, felmérő tábor meghívott 41 versenyzője között már ott 
volt mind a 24 versenyző. A gyógytornász programnak köszönhetően egyetlen 
versenyző volt – Halász Kristóf –, akit sérülés miatt az utolsó pillanatban ki kellett 
venni a keretből, de helyettesítője Dienes Mátyás végig bent volt a programban.  
A felkészülési program utolsó állomása 2017. július 10-14-ig Győrben megrendezett 
céltábor volt, ahova a versenyzőket edzőik is elkísérhették. A formaidőzítés minden 
versenyzőnek megfelelő volt. Néhány versenyzőnél a gyengébb szereplés a túlzott 
feszültség, a nagy megmérettetés miatti stresszállapot hozta magával.
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8.  Magyarok eredményei az EYOF-mezőnyben, az EYOF-on összességében? Az elért 
eredmények elemzése, nemzetenkénti sorrend, szakágankénti és egyénenkénti 
eredmények.

A 4x100 m-es leányváltó a 2-3. legjobb idővel került a döntőbe, ahol sajnos túlváltottak.

     Összesítésben atléta csapatunk:  Aranyérem  1
   Ezüstérem  2
   Bronzérem  1
   4. helyezés  2
   5. helyezés  3
   6. helyezés  2
   7. helyezés  2
   8. helyezés  2
   9. helyezés  2
   11. helyezés  2 
 
     A 24 fős csapatból 18 versenyző érmes vagy döntős helyezést ért el.

 Érmes és döntős helyezéseink:

1. Horváth Karolina Helga 2000 m-es akadályfutás 6:51.4

2. Takács Boglárka Emse 100 m-es síkfutás 11.58 (+6.6)

 2. Apáti Bence 1500 m síkfutás 4:06.52

3. Molnár Janka 400 m-es síkfutás 55.00

4. Illovszky Dominik 100 m-es síkfutás 10.73 (+4.5)

4. Fekete István súlylökés 16.57 

 5. Huller Dániel Gellért 400 m-es gátfutás 54.41 PB

5. Jancsik Tamás gerelyhajítás 63.45

5. Lendvai Luca 3000 m-es síkfutás 9:56.08 PB

6. Iván Zsombor Álmos hármasugrás 14.10

6. Giczi Eszter kalapácsvetés 56.35

7. Gebauer Maja rúdugrás 3.60

7. Mihály Bence Ádám rúdugrás 4.30

8. Bacsa Fanni 100 m-es gátfutás 14.79

8. Kárpáti Enikő Kata magasugrás 1.69

9. Doma Benedek kalapácsvetés 59.65

9. Endrész Klaudia távolugrás 5.60

11. Kónya Enikő hármasugrás 11.53

11. Giczi Eszter diszkoszvetés 37.88

9.  A magyar sportolók teljesítmény-összetevőinek értékelése. 
      Pl.: fizikai képességek, mentális tulajdonságok stb., a közvetlen élmezőnyhöz 

viszonyítva: 
      
10.  Az edzők és egyéb segítők (pl.: gyúró, orvos, pszichológus stb.), csapatiroda 

munkájának megítélése: 

        Köszönjük a csapatiroda munkáját. A gyúró mindig készségesen állt 
rendelkezésünkre. Sajnos orvosi segítséget is igénybe kellett venni két esetben. 

11.  Esetleges új jelenségek, tapasztalatok az ellenfelek teljesítményében: 

        Néhány ország aktivitása a már említett korhatár leszállítása és a beindított Ifjúsági 
Európa-bajnokság miatt csökkent. A Magyar Atlétikai Szövetség kezdeményezte és 
hivatalosan is kérte az Európai Atlétikai Szövetséget, hogy az EYOF- korhatár azonos 
legyen az Ifjúsági Európa-bajnoksággal, vagyis U18.

12.  A lebonyolítás technikai feltételei, helyszíni edzéslehetőségek, akár előző 
EYOF eseményekkel: 

        A szállás, étkezés, utaztatás megfelelő volt. Néhány esetben a dobók panaszkodtak, 
hogy az edzőpályára nem volt megfelelő az utazás.



Judo
Összeállította: Hatos Zsuzsa és Bíró Norbert

1.  Kétévente megrendezett EYOF helye általánosságban a sportág nemzetközi 
versenyrendszerében: 

        Az Európa Bajnokság mellett a korosztályos versenyrendszer a második legrangosabb 
verseny a kontinensen.

2.  EYOF nemzetközi elismertsége és színvonala a sportágon belül: 

        Általában nagyon színvonalasak a judoversenyek, pl.: idei EYOF-on több ország  
vett részt, mint az Eb-n.

3.  EYOF helye az idei sportági nemzetközi up-versenynaptárban? Esetleges ütközés 
más fontos és kiemelt eseményekkel van-e?

        Ebben az évben a három kiemelt verseny volt (Eb, EYOF, vb), és ezek egy 5 hetes 
periódus alatt zajlottak le. Az EYOF csak néhány nappal előzte meg a vb-t (Chile),  
ami rendkívüli megterhelést jelentett a sportolóknak és edzőknek is. 
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4.  EYOF-on a korosztályos „A” keret vesz részt?

        Igen vagy nem

5.  EYOF idei mezőnye milyen színvonalat képvisel a korosztályos nemzetközi, 
európai és világmezőnyökhöz képest? 

        Nagyon erős mezőny vett részt, sok Eb-, vb-érmes érkezett Győrbe.

6.  Az EYOF-ra külön készültek-e, vagy az éves felkészülés és verseny időszak egy 
kiemelt eseménye volt az EYOF? 

        külön az EYOF-ra vagy csak kiemelt esemény

7.  A versenyzők közvetlen EYOF-ra történő felkészítése, a tervezett programok 
végrehajtása, a versenyzők formája, egészségügyi helyzete? Egységes vagy 
egyéni? 

        Egységesen készült a válogatott, és jó együttműködés alakult ki az OSEI-vel.

8.  Magyarok eredményei az EYOF-mezőnyben, az EYOF-on összességében? Az elért 
eredmények elemzése, nemzetenkénti sorrend, szakágankénti és egyénenkénti 
eredmények. 

        Feczkó Csanád, Szeredás Botond, Sipőcz Richárd aranyérmes, Tóth Benedek, Kardos 
Tímea ezüstérmes, Özbas Szofi, Varga Brigitta, Faragó Petra és Nerpel Gergely 
bronzérmes, férfi csapat bronzérmes. 
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9.  A magyar sportolók teljesítmény-összetevőinek értékelése. Pl.: fizikai 
képességek, mentális tulajdonságok stb., a közvetlen élmezőnyhöz viszonyítva: 

        Ahogy az eredmények is jól jelzik, jól sikerült a felkészülés, a csapat az élmezőnyhöz 
tartozik.

10.  Az edzők és egyéb segítők (pl.: gyúró, orvos, pszichológus stb.), csapatiroda 
munkájának megítélése: 

        Minden segítséget megkaptunk, amire szükségünk volt.

11.  Esetleges új jelenségek, tapasztalatok az ellenfelek teljesítményében: 

        Nem tapasztaltunk új tendenciákat!

12.  A lebonyolítás technikai feltételei, helyszíni edzéslehetősége, akár előző EYOF 
eseményekkel: 

        Minden igényt kielégített!
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Kajak-kenu
Összeállította: Hüttner Csaba

1.  Kétévente megrendezett EYOF helye általánosságban a sportág nemzetközi 
versenyrendszerében:

        A 2001-2002-es korosztálynak az ORV-n kívül nincs nagy nemzetközi versenye,  
így az idén az EYOF volt a legnagyobb versenyük. 

2.  EYOF nemzetközi elismertsége és színvonala a sportágon belül: 

        A versenyen részt vett az európai élmezőny, így jól fel lehettet mérni az erőviszonyokat.

3.  EYOF helye az idei sportági nemzetközi up-versenynaptárban? Esetleges ütközés 
más fontos és kiemelt eseményekkel van-e? 

        A versenyt egy időben rendezték meg az ifjúsági világbajnoksággal, de a 2001-
2002-es korosztály még nem igazán meghatározó az ifjúságiaknál, így a korosztály 
legjobbjai versenyeztek.

4.  EYOF-on a korosztályos „A” keret vesz részt? 

        Igen vagy nem

5.  EYOF idei mezőnye milyen színvonalat képvisel a korosztályos nemzetközi, 
európai és világmezőnyökhöz képest? 

        A kajak-kenu sport általában európai központú, így a mezőny nagyon erős és 
kiegyensúlyozott volt. A világversenyeken kimagaslóan szereplő nemzetek (német, 
orosz, magyar) az EYOF-on is domináltak.

6.  Az EYOF-ra külön készültek-e, vagy az éves felkészülés és verseny időszak egy 
kiemelt eseménye volt az EYOF?

        külön az EYOF-ra vagy csak kiemelt esemény

7.  A versenyzők közvetlen EYOF-ra történő felkészítése, a tervezett programok 
végrehajtása, a versenyzők formája, egészségügyi helyzete? Egységes vagy 
egyéni?

        A versenyt megelőzően a csapat a felkészülési programnak megfelelően 2 
hetet Dunavarsányban készült együtt. A felkészülés jól sikerült, egy-két kisebb 
egészségügyi problémát leszámítva (hasmenés).

3130



8.  Magyarok eredményei az EYOF-mezőnyben, az EYOF-on összességében? Az elért 
eredmények elemzése, nemzetenkénti sorrend, szakágankénti és egyénenkénti 
eredmények. 

        Magyarország mind a pontversenyben, mind az éremtáblázaton, az élen végzett. 
Mind a négy szakág szerzett érmet, csak férfi kenusunknak nem sikerült a dobogó 
legfelső fokára állnia, de egy versenyzőnk három ezüstérmével kimagaslott a kenus 
csapatból. Férfi kajak: 1 arany- és 1 bronzérem, Női kajak: 2 arany- és 1 ezüstérem, 
Férfi kenu: 2 ezüstérem, Női kenu: 1 arany- és 1 bronzérem és Mix kenu: 1 ezüstérem. 

Éremtáblázat

 hely ország arany ezüst bronz összesen
 1. HUN 4 4 2 10
 2. GER 4 3 0 7
 3. RUS 3 2 0 5
 4. ESP 2 0 0 2
 5. SVK 1 3 3 7
 6. ITA 1 2 0 3
 7. BLR 1 0 3 4
 8. LAT 0 1 0 1
 9. UKR 0 1 0 1
 10. GBR 0 0 2 2
 11. DEN 0 0 1 1
 11. GEO 0 0 1 1

9.  A magyar sportolók teljesítmény-összetevőinek értékelése. 
       Pl.: fizikai képességek, mentális tulajdonságok stb., a közvetlen élmezőnyhöz 

viszonyítva:

        Az utolsó versenynapra mind fizikálisan, mint mentálisan elfáradtak versenyzőink, 
mivel minden számban és hajóegységben versenyeztek, míg versenyzőtársaik több 
számot is kihagytak. Ez érezhető volt a csapathajók teljesítményén, így nem reális 
eredmény született, de így is kimagaslóan teljesített mindenki.   
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10.  Az edzők és egyéb segítők (pl.: gyúró, orvos, pszichológus stb.),  
csapatiroda munkájának megítélése: 

        Köszönet az edzőknek, gyúróknak és a csapatiroda minden munkatársának  
az alázatos, segítőkész hozzáállásért. 

11.  Esetleges új jelenségek, tapasztalatok az ellenfelek teljesítményében: 

        Egyre több nemzetközi versenyen való részvétel, ugrásszerű javulást eredményezne 
jövőbeni szereplésünkben.

12.  A lebonyolítás technikai feltételei, helyszíni edzéslehetősége, akár előző EYOF 
eseményekkel: 

        Mivel a szervezők csak négy pályára alkalmas pályát tudtak építeni a helyszíni 
adottságok miatt, így ebből kellet kihozni a maximumot. Versenyzőinknek, így 
majdnem minden futamban maximumot kellett teljesíteniük, mert csak az első két 
hajó és több esetben csak az első jutott tovább. Ez fizikálisan megterhelő volt, de  
a szervezőket ezért nem lehet hibáztatni
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Kerékpár
Összeállította: Schneider Gábor

1.  Kétévente megrendezett EYOF helye általánosságban a sportág nemzetközi 
versenyrendszerében:

        A kerékpárosoknál a serdülő U17 (15-16 évesek) korcsoportban, mivel még nincs Eb, 
ezért megfelel ennek a szintnek.

2.  EYOF nemzetközi elismertsége és színvonala a sportágon belül: 

        Elsősorban az időfutam és egynapos versenyzőknek kedvez a versenyprogram, ezért 
akik inkább többnapos versenyeken, esetleg hegyen jobbak, azoknak már nem 
annyira prioritást élvező esemény.

3.  EYOF helye az idei sportági nemzetközi up-versenynaptárban? Esetleges ütközés 
más fontos és kiemelt eseményekkel van-e? 

        Nincs ütközés a kerékpárosoknál.

4.  EYOF-on a korosztályos „A” keret vesz részt? 

        Igen vagy nem

5.  EYOF idei mezőnye milyen színvonalat képvisel a korosztályos nemzetközi, 
európai és világmezőnyökhöz képest? 

        A 2. pontban leírtak miatt is és azért is, mert korlátozott (3-3 fő max.) a létszám, az 
erős nemzeteknél korlátozó, a felzárkózóknál pedig nagy lehetőség. Tehát a mezőny 
felének nagyon erős, a másiknak pedig megszokott színvonalú.

6.  Az EYOF-ra külön készültek-e, vagy az éves felkészülés és verseny időszak egy 
kiemelt eseménye volt az EYOF?

        külön az EYOF-ra vagy csak kiemelt esemény (a 2. és az 5. pontban leírtak miatt).

7.  A versenyzők közvetlen EYOF-ra történő felkészítése, a tervezett programok 
végrehajtása, a versenyzők formája, egészségügyi helyzete? Egységes vagy 
egyéni? 

        A szövetségünk által beígért edzőtábor elmaradásától eltekintve megfelelő volt.

8.  Magyarok eredményei az EYOF-mezőnyben, az EYOF-on összességében? Az elért 
eredmények elemzése, nemzetenkénti sorrend, szakágankénti és egyénenkénti 
eredmények. 

        Míg az időfutamokon a nemzetek sorrendjében elég hátul végeztünk, ezzel szemben 
a mezőnyversenyben, főleg a lányoknál, a 28 nemzet közül az első lányunk a 10., 
második 13. és a harmadik is 19. nemzetbeli volt a befutón, és mind a győztessel 
azonos idővel. A fiúknál a legjobbunk (másik kettő bukás vagy defekt miatt lemaradt) 
a 36 nemzetből a 21. nemzetbeli lett, ami jónak mondható.
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9.  A magyar sportolók teljesítmény-összetevőinek értékelése. Pl.: fizikai 
képességek, mentális tulajdonságok stb., a közvetlen élmezőnyhöz viszonyítva: 

        A lányoknál és a fiúknál is elmondható, hogy saját versenyszámukban (mezőnyverseny) 
mentálisan túlteljesítettek, főleg az időfutam (erőszám) eredményeikhez viszonyítva.

10.  Az edzők és egyéb segítők (pl.: gyúró, orvos, pszichológus stb.), csapatiroda 
munkájának megítélése: 

        Nagyon sokat segített a gyúró szakszerű és folyamatos munkája a jó teljesítményeink 
elérésében.

11.  Esetleges új jelenségek, tapasztalatok az ellenfelek teljesítményében: 

        Egyre több nemzetközi versenyen való részvétel ugrásszerű javulást eredményezne 
jövőbeni szereplésünkben.

12.  A lebonyolítás technikai feltételei, helyszíni edzéslehetősége, akár 
         előző EYOF eseményekkel: 

        A kerékpár versenyek nemzetközi színvonalon valósultak meg, 
        minden rendben volt.
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Leány kézilabda
Összeállította: Bohus Beáta

8.  Magyarok eredményei az EYOF-mezőnyben, az EYOF-on összességében? Az elért 
eredmények elemzése, nemzetenkénti sorrend, szakágankénti és egyénenkénti 
eredmények. 

        A tornán tapasztaltak tükrében megállapítható, hogy a teljesítmény-összetevőkben, 
ellenfeleinkhez viszonyítva jó mutatókat produkáltunk. A hazai közönség plusz 
motivációt jelentett a csapat és a szakmai stábnak egyaránt.

9.  A magyar sportolók teljesítmény-összetevőinek értékelése. 
       Pl.: fizikai képességek, mentális tulajdonságok stb., a közvetlen élmezőnyhöz 

viszonyítva: 

        Közvetlen munkatársaink munkája optimális volt, az egészségügyi stáb és  
a csapatiroda mindenben segítette munkánkat, köszönjük.

10.  Az edzők és egyéb segítők (pl.: gyúró, orvos, pszichológus stb.), csapatiroda 

        Nem voltak.

11.  Esetleges új jelenségek, tapasztalatok az ellenfelek teljesítményében: 

        Magas színvonalú, a szervező bizottság helyi tagjai minden apró kívánságunkat 
teljesítették. A mérkőzések hangulata a magas nézőszám miatt felnőtt 
világversenyekét idézte.

1.  Kétévente megrendezett EYOF helye általánosságban a sportág nemzetközi 
versenyrendszerében: 

        Mivel kevés alkalommal vettünk részt, nincs kialakult helye a magyar versenyzési 
szokásokban, a többi országról nincs megfelelő információnk. 

2.  EYOF nemzetközi elismertsége és színvonala a sportágon belül: 

        Mivel az előző Európa bajnokság első 7 helyezettje vesz részt a versenyen, ezért  
a színvonala magasnak mondható.

3.  EYOF helye az idei sportági nemzetközi up-versenynaptárban? Esetleges ütközés 
más fontos és kiemelt eseményekkel van-e? 

        Nagyon közel van az Európa bajnokság időpontjához, a bajnokság vége után röviddel 
már el kellett kezdeni a felkészülést az EYOF-ra.

4.  EYOF-on a korosztályos „A” keret vesz részt? 

        Igen vagy nem

5.  EYOF idei mezőnye milyen színvonalat képvisel a korosztályos nemzetközi, 
európai és világmezőnyökhöz képest? 

        Az Európa bajnokság mezőnyéhez hasonló erősségű, bár azok az országok, akiknél  
a versenyzők száma lehetővé teszi, két különböző kerettel versenyeztek.

6.  Az EYOF-ra külön készültek-e, vagy az éves felkészülés és verseny időszak egy 
kiemelt eseménye volt az EYOF?

        külön az EYOF-ra vagy csak kiemelt esemény

        Kérjük, fejtse ki, ha nem az EYOF volt a fő esemény. Kérjük, megfelelő szakmai 
alátámasztással együtt írja le miért. 

        Az időpontok közelsége miatt nem tettünk különbséget a felkészülésben a versenyek 
között. Az Európa-bajnokság kvalifikál a következő világbajnokságra, illetve  
a következő korosztály számára az Eb-re és az EYOF-ra is egyaránt.

7.  A versenyzők közvetlen EYOF-ra történő felkészítése, a tervezett programok 
végrehajtása, a versenyzők formája, egészségügyi helyzete? Egységes vagy 
egyéni? 

        A versenyt megelőzően a csapat a felkészülési programnak megfelelően 2 hetet 
Dunavarsányban készült együtt. A felkészülés jól sikerült, egy két kisebb egészségügyi 
problémát leszámítva (hasmenés).
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Fiú kézilabda
Összeállította: Vágó Attila

1.  Kétévente megrendezett EYOF helye általánosságban a sportág nemzetközi 
versenyrendszerében: 

        A serdülő korosztálynak még nincs világversenye (Eb, vb), ezért az EYOF abszolút 
fő versenynek tekinthető. Hivatalos megmérettetés az EYOF-on kívül csak az évente 
megrendezendő orv, amely a résztvevő csapatokat és a rendezést tekintve, nem 
versenyezhet az EYOF-fal. Az idei mérleget tekintve, 2016 decemberében játszottuk 
le, és magabiztosan nyertük meg az orv-t.

2.  EYOF nemzetközi elismertsége és színvonala a sportágon belül: 

        Az EYOF-on a kézilabda sportága tekintetében mindig az előző korosztály eredményei 
kvalifikálják a csapatokat. A kézilabda erőviszonyainak ismeretében egyértelműen 
kijelenthető, hogy Dánia, Horvátország, Németország, Franciaország, Szlovénia, 
Spanyolország és Izland az abszolút élmezőnyhöz tartozik. Hazánk a rendezés jogán 
vehetett részt e sporteseményen.

3.  EYOF helye az idei sportági nemzetközi up-versenynaptárban? Esetleges ütközés 
más fontos és kiemelt eseményekkel van-e? 

        Semmilyen más eseménnyel nem volt ütközésünk.

4.  EYOF-on a korosztályos „A” keret vesz részt? 

        Igen vagy nem

5.  EYOF idei mezőnye milyen színvonalat képvisel a korosztályos nemzetközi, 
európai és világmezőnyökhöz képest? 

        A kézilabda erőviszonyainak ismeretében egyértelműen kijelenthető, hogy Dánia, 
Horvátország, Németország, Franciaország, Szlovénia, Spanyolország és Izland az 
abszolút élmezőnyhöz tartozik. Az előző korosztály Eb első 7 helyezettje.

6.  Az EYOF-ra külön készültek-e, vagy az éves felkészülés és verseny időszak egy 
kiemelt eseménye volt az EYOF?

        külön az EYOF-ra vagy csak kiemelt esemény (a 2. és az 5. pontban leírtak miatt).
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7.  A versenyzők közvetlen EYOF-ra történő felkészítése, a tervezett programok 
végrehajtása, a versenyzők formája, egészségügyi helyzete? Egységes vagy 
egyéni? 

        Június 19-én kezdtük el a felkészülést, amely során 5 hetet dolgoztunk együtt 
a csapattal, és a télen és a tavasszal elvégzett fizikai felméréseket vettük 
alapul a terheléseknél. Az első 2 hétben napi 2, illetve a következő nap napi 3 
edzéssel dolgoztunk, és így tovább felváltva. Reggelente futóedzések, délelőtt 
erőfejlesztő edzések (konditeremben), délután pedig labdás edzések szerepeltek 
a programban. A második hét végén játszottunk 1 edzőmérkőzést a Veszprém 
KKFT junior (97-98) csapata ellen, amely eszközként szolgált a monotonitás 
megtörésére. Ezt a találkozót magabiztosan megnyertük. A 3. héten szerettünk 
volna még edzőmérkőzéseket játszani, de sajnos ez nem sikerült. Elérkeztünk  
a 4. héthez, ekkor játszottunk felkészülési tornát a szlovén és a horvát válogatott 
ellen. A szlovénoktól ugyan kikaptunk egy góllal, viszont a horvátokat magabiztosan 
vertük meg. Így megnyertük a felkészülési tornát. Edzéseink rövidebbek, de 
pörgősebbekké váltak. Mind futásban, mind erőfejlesztésben kevesebb távot, 
illetve súlyt mozgattunk meg, de azt gyorsan, rövidebb idő alatt. Céljaink 
között szerepelt, hogy robbanékonnyá, ,,kihegyezetté” tegyük a társaságot.  
Az 5. héten még játszottunk egy edzőmérkőzést a dán válogatott ellen, amelyet 
ismét magabiztosan, 8 góllal nyertünk. Véleményünk szerint a játékosok egytől 
egyig a lehető legjobb formába kerültek a felkészülés alatt. Különböző orvosi 
vizsgálatokat elvégeztük, mindenki egészségesen utazott ki a megmérettetésre.  
A 3 kimaradónk: Tóth Patrik, Fülöp Nándor és Kurucz Máté lett.

8.  Magyarok eredményei az EYOF-mezőnyben, az EYOF-on összességében? Az elért 
eredmények elemzése, nemzetenkénti sorrend, szakágankénti és egyénenkénti 
eredmények. 

        Az EYOF végeredménye, és a magyar válogatott mérkőzései:
 1. Germany
 2. Slovenia
 3. Croatia
 4. France
 5. Denmark
 6. Spain
 7. Hungary
 8 Iceland

 NÉMETORSZÁG-MAGYARORSZÁG 34-21 (15-11)
 MAGYARORSZÁG-HORVÁTORSZÁG 24-26 (12-14)
 DÁNIA-MAGYARORSZÁG 28-29 (16-18)
 MAGYARORSZÁG-SPANYOLORSZÁG 24-26 (9-11)
 MAGYARORSZÁG-IZLAND 29-24 (17-11)

9.  A magyar sportolók teljesítmény-összetevőinek értékelése. Pl.: fizikai 
képességek, mentális tulajdonságok stb., a közvetlen élmezőnyhöz viszonyítva: 

        Összességében elmondható, hogy a kondicionális képességek, technikai tudás vagy 
taktikai repertoár tekintetében semmiben sem vagyunk lemaradva ellenfeleinktől. 
Viszont fejben és a stresszleküzdő képességeink tekintetében hiányosságokat 
mutatunk. A mentális képességeit tekintve a korosztály gyenge, a nemzetközi 
szinthez képest jóval alul marad. Azt tapasztaltam, hogy nincs „nyerő típusú” 
játékos közöttük, sokszor megijednek, lámpalázasak lesznek, és nem jön ki  
a tudásuk. Általánosságban elmondható, hogy figyelmüket gyakran a külvilág felé 
helyezik, ott szeretnének megfelelni, nem alakult ki náluk a belső motiváltság. 
Kishitűek, és nem elég agresszívek. Hét nappal az EYOF előtt, téthelyzet nélkül  
a szlovénok és a horvátok előtt tornát nyertünk, ezután 4 nappal a kezdés előtt 
agyonvertük a dánokat. Mégis mikor elkezdődött a verseny, a valódi téthelyzetben 
mi féltünk, és mi nem hittünk magunkban.

10.  Az edzők és egyéb segítők (pl.: gyúró, orvos, pszichológus stb.), csapatiroda 
munkájának megítélése: 

        A stáb munkájával teljes mértékben elégedett vagyok, egységes teamként, azonos 
szemléletben és értékrend szerint, minden tőlünk telhetőt megtettünk a csapat 
eredményessége érdekében. Köszönöm a magas színvonalon nyújtott munkát Bartha 
Dénesnek, Bendó Csabának, Szathmári Jánosnak, Budai-Bock Krisztiánnak és Nagy 
Sándornak. Továbbá köszönjük a csapatiroda áldozatos munkáját.

11.  Esetleges új jelenségek, tapasztalatok az ellenfelek teljesítményében: 

        A többi csapat azzal tudott érvényesülni és jobbnak lenni nálunk, hogy téthelyzetben 
is magabiztos játékot mutattak. Mi nem tudtuk legyőzni a stresszhelyzetet, és 
lámpalázasak lettünk, így mindösszesen tudásunk felét tudtuk nyújtani.

12.  A lebonyolítás technikai feltételei, helyszíni edzéslehetősége, akár előző EYOF 
eseményekkel: 

        Hazai csapat révén döbbenten és szomorúan vettük tudomásul, hogy a 3 
mérkőzésnapunkon nem kaptunk meleg ebédet. Ez kihatott a teljesítményünkre. 
Serdülőkorú fiatalok lévén meghatározó szerepet tölt be a helyes táplálkozás, amely 
nem volt biztosítva számunkra. (Megjegyzés: ennek oka az volt, hogy mindhárom 
alkalommal abban az időpontban szerettek volna étkezni, amikor a reggeliztetésből 
átálltak az ebédeltetésre. A résztvevők érdekében született nagyon szigorú előírások 
nem tették lehetővé, hogy bármely nemzet ez alól kivételt képezzen.)
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Leány kosárlabda
Összeállította: Mészárosné Kovács Andrea

1.  Kétévente megrendezett EYOF helye általánosságban a sportág nemzetközi 
versenyrendszerében: 

        Véleményem szerint a vb-t és Eb-t követő EYOF erős versenyként helyezkedik el. 

2.  EYOF nemzetközi elismertsége és színvonala a sportágon belül: 

        Országonként változó, de erős nemzetközi elismertsége van. Ezen a nyáron sajnos 
túl közel volt az Eb-hez, és ezért nem mindenki vállalta, illetve nem az Eb-n 
szereplő csapattal vettek részt a versenyen. A magyar csapat eredményessége –  
a félelmek ellenére – rendkívül jó indítás volt, közvetlenül az Eb előtt.

3.  EYOF helye az idei sportági nemzetközi up-versenynaptárban? Esetleges ütközés 
más fontos és kiemelt eseményekkel van-e? 

        Nekünk közel volt az Eb-hez, de jól sikerült mindkettő versenyünk.

4.  EYOF-on a korosztályos „A” keret vesz részt? 

        Igen vagy nem

5.  EYOF idei mezőnye milyen színvonalat képvisel a korosztályos nemzetközi, 
európai és világmezőnyökhöz képest? 

        Az Eb-t erősebbnek tartom, mivel 3 résztvevő erősebb csapattal érkezett az Eb-re, 
mint ahogy az EYOF versenyre, illetve a franciák és horvátok lemondták az EYOF-
részvételt. Ez adódhatott a két verseny túl közeli időpontja miatt.  

6.  Az EYOF-ra külön készültek-e, vagy az éves felkészülés és verseny időszak egy 
kiemelt eseménye volt az EYOF?

        külön az EYOF-ra vagy csak kiemelt esemény

        Kérjük, fejtse ki, ha nem az EYOF volt a fő esemény. Kérjük, megfelelő szakmai 
alátámasztással együtt írja le miért. 

        Az EYOF és az Eb egyformán kiemelt verseny volt az éves felkészülésünk alatt.  
Nem tettünk különbséget a két verseny között, mindkettőn a maximális eredményre 
törekedtünk. 

7.  A versenyzők közvetlen EYOF-ra történő felkészítése, a tervezett programok 
végrehajtása, a versenyzők formája, egészségügyi helyzete? Egységes vagy 
egyéni? 

        Mivel csapatsportág vagyunk, így jellemzően egységes volt a felkészítés és  
a versenyzők formaidőzítése is. Csapatunk játékosállományából és szerkezetéből 
fakadóan, csak minimális különbségeket kellett alkalmaznunk a terhelés-pihenés 
arányaiban.

8.  Magyarok eredményei az EYOF-mezőnyben, az EYOF-on összességében? Az elért 
eredmények elemzése, nemzetenkénti sorrend, szakágankénti és egyénenkénti 
eredmények. 

        2. hely 
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9.  A magyar sportolók teljesítmény-összetevőinek értékelése. Pl.: fizikai 
képességek, mentális tulajdonságok stb., a közvetlen élmezőnyhöz viszonyítva: 

        A 2. hellyel mi a közvetlen élmezőnyhöz tartoztunk. Mérkőzésről mérkőzésre jól 
játszottunk, látszott az előrelépés a csapaton. Fizikálisan az EYOF-on nagyon kemény 
koncentrálás volt szükséges, hogy a fizikális különbségeket tudjuk kompenzálni. 
Mentálisan erős csapat voltunk. 

10.  Az edzők és egyéb segítők (pl.: gyúró, orvos, pszichológus stb.), csapatiroda 

        Maximális segítséget kaptunk minden területen. Nem volt olyan kérésünk, amit nem 
akart volna megoldani a „segítők” csapata. Elsősorban a csapatirodával volt napi 
kapcsolatunk, nagy köszönet a munkájukért, rendkívül aktívan, fáradtságot nem 
ismerő módon dolgoztak a csapatokért. Az orvosi és gyúró oldalról érkező maximális 
segítségért is ezúton szeretnénk köszönetet mondani.

11.  Esetleges új jelenségek, tapasztalatok az ellenfelek teljesítményében: 

        Maximálisan elégedettek voltunk. A kosárlabdacsarnok kihasználtságát kezelhette 
volna kissé rugalmasabban az ott dolgozó stáb. Az edzések alkalmával kissé sokan 
tartózkodtak a teremben, mely nemzetközi szinten nem elfogadott, illetve olykor 
még hangos beszélgetéssel zavarták a rövid edzésidőnket (ez inkább a fiatal 
önkéntesekre volt jellemző).



Fiú kosárlabda
Összeállította: Váradi Attila

9.  A magyar sportolók teljesítmény-összetevőinek értékelése. Pl.: fizikai 
képességek, mentális tulajdonságok stb., a közvetlen élmezőnyhöz viszonyítva: 

        Kosárlabdázásról tudok csak véleményt alkotni. Adottságainkból adódóan, 
testméretben nem tudjuk felvenni a versenyt, de sajnos a fejleszthető területeken, 
képességek, ügyesség és erre épülő sportági technika, valamint az előnyös 
helyzetek realizálása területén már hiányosságok jelentkeznek. Taktikailag viszont 
nem vagyunk lemaradva, de az előzőek hiányában ez nem elegendő ahhoz, hogy  
az élvonal tudásszintjét elérjük

10.  Az edzők és egyéb segítők (pl.: gyúró, orvos, pszichológus stb.), csapatiroda 
munkájának megítélése: 

        A csapatirodától maximális, szinte el nem várható profi támogatást kaptunk. 
Orvosi segítségre két esetben volt szükségünk, mindig azonnal rendelkezésre állt  
a doktornő és munkájával segítette munkánkat.

11.  Esetleges új jelenségek, tapasztalatok az ellenfelek teljesítményében: 

        Ami egy ilyen nemzetközi versenyen elvárható edzéslehetőség, azt minden csapat 
megkapta, részünkre a nulladik napi edzéslehetőség, egy extra lehetőség volt, amit 
ezúton is köszönünk.

1.  Kétévente megrendezett EYOF helye általánosságban a sportág nemzetközi 
versenyrendszerében: 

        Fiú kosárlabdázásban a látottak alapján kiemelt a helye, de beszélve az élcsapatokkal, 
inkább a felkészülés részének, egy kiemelt tornának tekintik.

2.  EYOF nemzetközi elismertsége és színvonala a sportágon belül: 

        Nincs rálátásom.

3.  EYOF helye az idei sportági nemzetközi up-versenynaptárban? Esetleges ütközés 
más fontos és kiemelt eseményekkel van-e? 

        Ütközés nincs, az Eb időpontja kicsit közeli.

4.  EYOF-on a korosztályos „A” keret vesz részt? 

        Igen vagy nem

5.  EYOF idei mezőnye milyen színvonalat képvisel a korosztályos nemzetközi, 
európai és világmezőnyökhöz képest?

        A török, litván, horvát és olasz csapat az európai elithez tartozik, a finn egy feltörekvő 
csapat, hullámzó teljesítménnyel, Bosznia és Észtország csapatai közvetlenül a nagyok 
mögött helyezkednek el.

6.  Az EYOF-ra külön készültek-e, vagy az éves felkészülés és verseny időszak egy 
kiemelt eseménye volt az EYOF?

        külön az EYOF-ra vagy csak kiemelt esemény

7.  A versenyzők közvetlen EYOF-ra történő felkészítése, a tervezett programok 
végrehajtása, a versenyzők formája, egészségügyi helyzete? Egységes vagy 
egyéni?

        A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége kiemelten kezelte felkészülésünket, 
ehhez minden támogatást megadott.

8.  Magyarok eredményei az EYOF-mezőnyben, az EYOF-v összességében? Az elért 
eredmények elemzése, nemzetenkénti sorrend, szakágankénti és egyénenkénti 
eredmények. 

        Megítélésem szerint kiemelkedő.
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Leány és fiú röplabda
Összeállította: Szabados István

1.  Kétévente megrendezett EYOF helye általánosságban a sportág nemzetközi 
versenyrendszerében: 

        Mivel a korosztályos világbajnokság előtt rendezik meg a versenyt, így egy nagyon 
jó felkészülési torna a vb-re- utazó csapatoknak. A rangja elég komoly, hiszen 
egy Eb döntővel ér fel a mezőny, így nekünk mindenképp megtisztelő volt, hogy 
szerepelhettük rajta.

2.  EYOF nemzetközi elismertsége és színvonala a sportágon belül: 

        Az EYOF évében megtartott Európa-bajnokság legjobb 7-8 csapata vehet részt a 
tornán, így azt lehet mondani, hogy nagyon megbecsülik a nemzeti röplabda 
szövetségek ezt a versenyt.

3.  EYOF helye az idei sportági nemzetközi up-versenynaptárban? Esetleges ütközés 
más fontos és kiemelt eseményekkel van-e? 

        Az EYOF egy időben volt az U16-os Európa bajnoksággal, de mivel nem játszhat az 
EYOF-on fiatalabb, nem zavarta a két esemény egymást. 

4.  EYOF-on a korosztályos „A” keret vesz részt? 

        Igen vagy nem

5.  EYOF idei mezőnye milyen színvonalat képvisel a korosztályos nemzetközi, 
európai és világmezőnyökhöz képest? 

        A korosztályos Eb első 6 helyezett csapata vett részt a tornán, akik közül mindenki 
részt vett az augusztusi argentínai világbajnokságon. A csapatok mindegyike közel 
azonos volt az Eb-n részt vevő csapatokkal, mindösszesen 1-2 ember hiányzott 
közülük. Így ki lehet jelenteni, hogy Európa legjobb játékosai voltak az EYOF-on.

6.  Az EYOF-ra külön készültek-e, vagy az éves felkészülés és verseny időszak egy 
kiemelt eseménye volt az EYOF?

        külön az EYOF-ra vagy csak kiemelt esemény

        Kérjük, fejtse ki, ha nem az EYOF volt a fő esemény. Kérjük, megfelelő szakmai 
alátámasztással együtt írja le miért. 

        A korosztályos csapataink minden évben részt vesznek az Európa-bajnokságon, ami 
idén sem volt másképp. Ráadásul fiúcsapatunk részt vehetett a hazai rendezésű 
döntőn, amit áprilisban szerveztünk, szintén Győr városában. Nekik mindkét 
esemény hasonlóan fontos volt. A lányok esetében, akik nem kvalifikáltak a döntőbe, 
mondhatni, hogy az EYOF volt a fő verseny idén.
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7.  A versenyzők közvetlen EYOF-ra történő felkészítése, a tervezett programok 
végrehajtása, a versenyzők formája, egészségügyi helyzete? Egységes vagy 
egyéni? 

        Júniusban kezdte meg a felkészülést az EYOF-ra mindkét csapatunk. Az EYOF-ig 
3-3 edzőtábort tartottunk. A táborok jól sikerültek, de a kisebb-nagyobb sérülések, 
betegségek, lemondások hátráltatták a munkánkat. A tornára a lehetőségekhez 
képest jó formában érkeztek a játékosok, de az elitmezőnyben csupán a tisztes 
helytállás lehetett a reális célkitűzésünk.

8.  Magyarok eredményei az EYOF-mezőnyben, az EYOF-on összességében? Az elért 
eredmények elemzése, nemzetenkénti sorrend, szakágankénti és egyénenkénti 
eredmények. 

        A lányok sajnos minden mérkőzésüket 3 játszmában veszítették el, ami kicsit 
csalódást okozott, de minden mérkőzésen voltak biztató jelek, és mindig volt 1-1 
játszma, amikor akár győzhettünk is volna. Sajnos január óta nem játszottunk 
semmilyen hivatalos mérkőzést, és ez érződött is a lányokon. Mind a 4 csapat, 
akik ellen játszottunk, nagyobb játékerőt képviseltek, de egyik mérkőzésen sem 
játszottunk alárendelt szerepet. Minden mérkőzésünkön az utolsó játszmában 
értük el a legtöbb pontot az aktuális ellenfelünkkel szemben, ami bizonyítja, hogy 
a lányok nem adták fel a mérkőzéseket, még akkor sem, amikor nem nekünk állt 
a zászló. Leányvégeredmény: Olaszország, Fehéroroszország, Oroszország, Szerbia, 
émetország, Szlovénia, MAGYARORSZÁG, Hollandia (nem jöttek el). A fiúknál is 
hasonló volt a helyzet, azzal a különbséggel, hogy sikerült a játszmagyőzelem.  
A mérkőzéshiány náluk nem okozott akkora problémát, viszont ellenfeleink 
hatalmas fizikális fölényben voltak velünk szemben. Ezt nem tudtuk kompenzálni 
a mérkőzések során. Fiúvégeredmény: Olaszország, Franciaország, Oroszország, 
Csehország, Törökország, Belgium, Lengyelország, MAGYARORSZÁG. 

9.  A magyar sportolók teljesítmény-összetevőinek értékelése. Pl.: fizikai 
képességek, mentális tulajdonságok stb., a közvetlen élmezőnyhöz viszonyítva: 

        Sajnos mind a fizikai, mind a mentális képességekben le vagyunk maradva  
a nemzetközi szinthez képest. A mentális gyengeséget jelzi, hogy az EYOF-on is, 
hasonlóan az elmúlt évek versenyeihez, a játszma végjátékát bírták a legkevésbé 
a csapataink. 

10.  Az edzők és egyéb segítők (pl.: gyúró, orvos, pszichológus stb.), csapatiroda 

        Minden segítséget megkaptunk mind a szakemberektől, mind az önkéntesektől és  
a helyi szervezőktől, amiért hálás köszönettel tartozunk.

11.  Esetleges új jelenségek, tapasztalatok az ellenfelek teljesítményében: 

        Nem voltak.

12.  A lebonyolítás technikai feltételei, helyszíni edzéslehetősége, akár előző EYOF 
eseményekkel: 

        Minden kifogástalan volt. Minden kérésünket teljesítették a szervezők.
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Tenisz
Összeállította: dr. Zsiga László

1.  Kétévente megrendezett EYOF helye általánosságban a sportág nemzetközi 
versenyrendszerében: 

        Általánosan elfogadott és kezelt, de nem teljesen kiemelt jelentőségű.

2.  EYOF nemzetközi elismertsége és színvonala a sportágon belül: 

        Nemzetközileg elismert, színvonala az Európa-bajnokságokhoz viszonyítva némileg 
alacsonyabb, a kiemelt versenyekkel egyenrangú.

3.  EYOF helye az idei sportági nemzetközi up-versenynaptárban? Esetleges ütközés 
más fontos és kiemelt eseményekkel van-e? 

        Ütközés nincs, az Eb időpontja kicsit közeli.

4.  EYOF-on a korosztályos „A” keret vesz részt? 

        Igen vagy nem

        A korosztályos Eb 16 éven aluliaknak, az EYOF-on 15 évesek vagy aluliak vehetnek 
részt, itt ütközés keletkezhet, amennyiben ezek a játékosok az Eb-n való részvételre 
is számításba kerülnek.

5.  EYOF idei mezőnye milyen színvonalat képvisel a korosztályos nemzetközi, 
európai és világmezőnyökhöz képest? 

        A 15 évesek legjobbjai vettek részt számos országból, a résztvevők többsége nagy 
valószínűséggel jövőre az U16 Eb-n fogja hazáját képviselni.

6.  Az EYOF-ra külön készültek-e, vagy az éves felkészülés és verseny időszak egy 
kiemelt eseménye volt az EYOF?

        külön az EYOF-ra vagy csak kiemelt esemény (is-is)

        Az EYOF-ra külön is készültünk, már hosszabb ideje, de miután versenyprogramunk 
egész éves, ezért megpróbáltuk a többi eseménnyel összhangba hozni. Pl. a nyári 
hónapok versenyei főleg salakpályán zajlanak, az EYOF-ra speciális felkészülés volt 
szükséges, a keménypályák miatt.

7.  A versenyzők közvetlen EYOF-ra történő felkészítése, a tervezett programok 
végrehajtása, a versenyzők formája, egészségügyi helyzete? Egységes vagy 
egyéni? 

        Bizonyos programokat egységesen kezeltünk, de figyelembe vettük a játékosok 
egyéni versenyprogramját, edzéstervét – koordináció, összhang.

8.  Magyarok eredményei az EYOF-mezőnyben, az EYOF-on összességében? Az elért 
eredmények elemzése, nemzetenkénti sorrend, szakágankénti és egyénenkénti 
eredmények. 

        Játékosaink a vártnál kissé gyengébben szerepeltek. Jánosi Luca nyolc közé jutása 
mindenképpen dicsérendő, a fiúpárosé szintén. Ettől függetlenül egy érmeshelyezés 
bennük volt, egyéniben pedig a nyolc közé jutás is reális elvárás lehetett. Drahota 
Dorka teljesítménye csalódás, mentális problémák, legalább a legjobb nyolc közé ő is 
bejuthatott volna tudása alapján. 

9.  A magyar sportolók teljesítmény-összetevőinek értékelése. Pl.: fizikai 
képességek, mentális tulajdonságok stb., a közvetlen élmezőnyhöz viszonyítva:

        Technikai készségszint megfelelő, fizikai képességek szintén (némely faktor 
egyénenként természetesen további fejlesztést igényel). Taktikai repertoár bővítése, 
döntések szerepe súlyponti szerepet kell, hogy kapjon a jövőben. Pszichikai, mentális 
területen mutatkoznak problémák, pl. belső motiváció, görcsös akarás, negatív 
reakciók. A jobb eredmények elmaradásában ez döntő szerepet játszott, ezért  
a továbbiakban kiemelten kell foglalkoznunk vele.

10.  Az edzők és egyéb segítők (pl.: gyúró, orvos, pszichológus stb.), csapatiroda 
munkájának megítélése: 

        Trend: magabiztosság, stabilitás, magas játéktempó, jó fizikai és mentális állapot. 

11.  Esetleges új jelenségek, tapasztalatok az ellenfelek teljesítményében: 

        Ami egy ilyen nemzetközi versenyen elvárható edzéslehetőség, azt minden csapat 
megkapta, részünkre a nulladik napi edzéslehetőség, egy extra lehetőség volt, amit 
ezúton is köszönünk.

12.  A lebonyolítás technikai feltételei, helyszíni edzéslehetősége, akár előző EYOF 
eseményekkel: 

        A lebonyolítás teljesen jó volt, az időjárási problémák ellenére. Pályák tökéletesek, 
helyszín úgy szintén. Az edzéslehetőség megfelelő, amennyiben legalább egy pályát 
egész napra csak edzés céljára tartanak fent. Külföldi kollégák információi alapján  
a korábbi EYOF színvonala meg sem közelítette a győrit.
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Leány torna
Összeállította: Draskóczy Imre

1.  Kétévente megrendezett EYOF helye általánosságban a sportág nemzetközi 
versenyrendszerében: 

        Kiemelt helyen szerepel az adott korosztály számára, kiváló modellezője a felnőtt 
olimpiának.

2.  EYOF nemzetközi elismertsége és színvonala a sportágon belül: 

        A színvonalat mindig az adott 2 év akkori minőségű versenyzői adják.  
A nemzetek a szabályoknak megfelelően, a meghatározott születési évű versenyzőik 
között, a legmagasabb tudású versenyzőiket indítják el.

3.  EYOF helye az idei sportági nemzetközi up-versenynaptárban? Esetleges ütközés 
más fontos és kiemelt eseményekkel van-e? 

        Részünkre, a 2002-2003-as születésű versenyzőinknek. az év kiemelt versenye 
volt. Minden korábbi felkészülést, versenyt, válogató versenyt az EYOF-on való 
eredményes szereplésnek szenteltünk.

4.  EYOF-on a korosztályos „A” keret vesz részt? 

        Igen vagy nem

5.  EYOF idei mezőnye milyen színvonalat képvisel a korosztályos nemzetközi, 
európai és világmezőnyökhöz képest? 

        A felkészülés folyamán az első szakaszban minden érintett korú versenyző saját 
klubjában készült a válogató versenyekre. 3 válogató verseny előzte meg az EYOF 
csapat végleges névszerinti kihirdetését. Az első válogató verseny után csapatlétszám 
szűkítésre került sor. A szűkített keret még a saját klubjában készült, azonban már 
heti 1x összetartó és szintfelmérő edzéseken közösen vettek részt a válogatott 
keret csarnokában, a Tornacsarnokban. A második válogató verseny után 6 fős keret 
készült közösen, a válogatott keret csarnokában. 4 fő csapattag + 2 fő tartalék.  
A 6 fős keret szűkítésétől a bemelegítés, kötelező edzésfeladatok, étkezés, súlymérés 
egységes volt.
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6.  Az EYOF-ra külön készültek-e, vagy az éves felkészülés és verseny időszak egy 
kiemelt eseménye volt az EYOF?

        külön az EYOF-ra vagy csak kiemelt esemény

7.  A versenyzők közvetlen EYOF-ra történő felkészítése, a tervezett programok 
végrehajtása, a versenyzők formája, egészségügyi helyzete? Egységes vagy 
egyéni? 

        A felkészülés folyamán az első szakaszban minden érintett korú versenyző saját 
klubjában készült a válogató versenyekre. 3 válogató verseny előzte meg az 
EYOF csapat végleges névszerinti kihirdetését. Az első válogató verseny után 
csapatlétszám szűkítésre került sor. A szűkített keret még a saját klubjában készült, 
azonban már heti 1x összetartó és szintfelmérő edzéseken közösen vettek részt  
a válogatott keret csarnokában, a Tornacsarnokban. A második válogató verseny után 
6 fős keret készült közösen, a válogatott keret csarnokában. 4 fő csapattag + 2 fő 
tartalék. A 6 fős keret szűkítésétől a bemelegítés, kötelező edzésfeladatok, étkezés, 
súlymérés egységes volt.

8.  Az edzők és egyéb segítők (pl.: gyúró, orvos, pszichológus stb.), csapatiroda 
munkájának megítélése: 

        Óriási köszönettel tartozunk segítőink részére. A gondtalan és kiegyensúlyozott 
szereplésünknek óriási segítséget nyújtott a gyúró, az orvos és a mindennapi 
gondjaink gördülékeny menetéhez a csapatiroda. Ismételten hálásak vagyunk 
mindenki segítségéért, nagyon köszönjük.

9.  Esetleges új jelenségek, tapasztalatok az ellenfelek teljesítményében: 

        Nem tapasztaltunk.

10.  A lebonyolítás technikai feltételei, helyszíni edzéslehetősége, akár előző EYOF 
eseményekkel:

        Tornászaink kimagasló edzés- és versenylehetőségek között tornázhattak. Mind  
a bemelegítő terem világszínvonalú volt, mind a versenyterem. Fantasztikus szerek, 
csodás, gördülékeny szervezés és verseny lebonyolítás.



Fiú torna
Összeállította: Puskás Jenő

1.  Kétévente megrendezett EYOF helye általánosságban a sportág nemzetközi 
versenyrendszerében: 

        A tornasportágban csak két nagy kontinentális esemény van: 1. Ifjúsági Európa-
bajnokság (kétévente) és az EYOF (kétévente). Nincs vb és nincs világkupa. 
Nagyon kevés a versenylehetőség, ahol fel lehet mérni nemzetközi helyzetünket, 
és versenytapasztalatokat szerezhetnek a versenyzők. Az EYOF-nak kiemelt szerepe 
van a sportágba.

2.  EYOF nemzetközi elismertsége és színvonala a sportágon belül: 

        Ez a verseny egy mini Európa-bajnokság. Két korosztály szerepel csak, de szinte 
mindenki itt van, aki él és mozog.

3.  EYOF helye az idei sportági nemzetközi up-versenynaptárban? Esetleges ütközés 
más fontos és kiemelt eseményekkel van-e? 

        ORV minden évben van, de az közel sem ilyen színvonalú. Gyerekeinknek jól jön 
versenytapasztalat szerzésére, de nemzetközi helyzetünket nem lehet ez alapján 
felmérni. Az idei év vitathatatlanul legnagyobb eseménye az EYOF volt.

4.  EYOF-on a korosztályos „A” keret vesz részt? 

        Igen vagy nem
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5.  EYOF idei mezőnye milyen színvonalat képvisel a korosztályos nemzetközi, 
európai és világmezőnyökhöz képest? 

        A teljes ifjúsági mezőnyt nem látjuk itt, mert csak két korosztály szerepel ezen 
a versenyen, de így is jól láthatjuk a nemzetközi helyzetünket. 2017 januárjától, 
szabályváltozás volt a sportágban, és jól látszanak az egyes szereken, merre tart 
a mezőny. Jó látszik az is, hogy kik tartják fontosnak az anyagerő fejlesztését, és 
kik tartják fontosnak a kivitelt. Mivel sportágunk pontozásos sportág, ezért nagy 
fontossága van a nemzetközi kapcsolatoknak. Fiatal bíróinknak ez jó lehetőség volt 
nemzetközi kapcsolatok kiépítésére.

6.  Az EYOF-ra külön készültek-e, vagy az éves felkészülés és verseny időszak egy 
kiemelt eseménye volt az EYOF?

        külön az EYOF-ra vagy csak kiemelt esemény

7.  A versenyzők közvetlen EYOF-ra történő felkészítése, a tervezett programok 
végrehajtása, a versenyzők formája, egészségügyi helyzete? Egységes vagy 
egyéni? 

        Sportágunkban a versenyzők az év nagy részében az egyesületekben saját edzőikkel 
készülnek. A korosztályos válogatott keretek közös felkészülési terv alapján készülnek. 
Az ifiknél havi rendszerességgel tartunk edzőtáborokat, és a versenyidőszakban 
heti rendszerességgel vannak közös edzések. Egy-egy nagy, kiemelt verseny előtt 
a szűkített versenyre készülő keretnek közös felkészülést tartunk. Ez az idei EYOF 
előtt 5 hét volt. Sajnos felkészülésünket az idei évben több egészségügyi probléma 
és sérülés is zavarta. Mind a három versenyzőnél voltak „növekedési” problémák 
(csukló, térd, hát fájások). Ezen felül Tomcsányi Benedek egy héttel a verseny előtt 
bokasérülést szenvedett, és így még az indulása is kétséges volt. Szerencsére a keret 
orvosi stábja (orvos Dr Halasi Tamás, gyúró Laszák László) jó munkát végzett, és  
a sérülése rendbejött.

8.  Magyarok eredményei az EYOF-mezőnyben, az EYOF-on összességében? Az elért 
eredmények elemzése, nemzetenkénti sorrend, szakágankénti és egyénenkénti 
eredmények. 

        Csapatversenyben: 11-12. helyezés 149,65 pont
        Egyéni összetett döntőben: Mészáros Krisztofer 73,40 pont
        Talaj finálé: Mészáros Krisztofer 13,333 pont
        A csapat felkészülését elég sok sérülés és betegség zavarta. Sajnos a válogatás is 

egy nagyon szűkös keretből történt, ugyanis nagyon kevés ütőképes versenyzővel 
rendelkezünk, a verseny két korosztályában. A fiatalabbak között már több 
tehetséges versenyzőnk is van, de itt most csak a 2000-2001-es korosztályok 
indulhattak. A delegáció a minimális célkitűzéseket teljesítette, de lólengésben, 
jobb eredményre számítottunk. Ezen a szeren két rontásunk is volt. Mind  
a két versenyzőnek finálés esélyei voltak gyakorlataik anyagerejét nézve, de 
sajnos a kivitel ezen a versenyen nem sikerült. A lólengés fináléját végig nézve 
elmondhatjuk, hogy nagy esélyt szalasztottunk el. Hét rontás volt a fináléban. 
Oroszország, Anglia és Svájc tornászai kiemelkedtek a mezőnyből, de mögöttük 
szoros volt a verseny (4-12 hely). Belgium, Norvégia és Svédország szereplés 
meglepetés volt, de megelőztük Románia, Ukrajna, Azerbajdzsán, Görögország  
és Hollandia csapatait

9.  A magyar sportolók teljesítmény-összetevőinek értékelése. Pl.: fizikai 
képességek, mentális tulajdonságok stb., a közvetlen élmezőnyhöz viszonyítva: 

        A teljes mezőnyt végig nézve, óriási különbségek voltak a versenyzők biológiai életkora 
között. A mi versenyzőink az olasz, a spanyol, a francia csapathoz képest két-három 
évvel fiatalabbaknak tűntek, pedig azonos korúak voltak. Három kiemelkedő nemzet 
volt. Az angolok nagy anyagerővel dolgoztak, de a gyakorlatok kivitele gyenge volt. 
A svájciak kisebb anyagerővel dolgoztak, de nagyon szépen és pontosan mutatták be 
a gyakorlatokat. Az oroszok nem véletlenül nyertek, hiszen ezt a két irányt ötvözve 
elég nagy anyagerővel és szépen tornáztak. A szereket nézve ugráson nagyon 
nagy a lemaradásunk, és gyűrűn az erőelemek biztos és pontos bemutatásában 
is javulnunk kell. Korláton, nyújtón és talajon tudunk még javulni anyagerőben 
is, de itt a gyakorlatok pontos végrehajtásában van elsősorban elmaradásunk.  
A gyűrűlemaradásunk és a pontatlanságunk elsősorban a fizikai képességek hiányára 
vezethető vissza. Ebben a korosztályban mindhárom versenyzőnkről elmondható, 
hogy biológiai életkoruk alapján retardáltak, de ezen felül el vagyunk maradva  
a fizikai képességekben is. A csapat lólengésben kezdett és ennek megfelelően a 
felkészülési versenyen is ezen a szereken kezdtek a versenyzőink. Ennek ellenére 
a kezdő szeren nagy volt a kapkodás, és „túlizgulták a versenyt”. Ennek tudható 
be, hogy lemaradtunk a lólengés fináléról. Az első szer után elfogadhatóan, nagy 
rontások nélkül tornáztunk. Itt is fejlődnünk kell.

10.  Az edzők és egyéb segítők (pl.: gyúró, orvos, pszichológus stb.), csapatiroda 
munkájának megítélése: 

        Fiatal „újonc” edzők dolgoztak a csapat mellett. A két edzőnek, Szűcs Róbertnak 
és Nagy Zoltánnak is az első nagy világversenye volt a győri EYOF. Feladatukat jól 
látták el. Az orvosi stábunknak sok dolga volt a felkészülés során, és kiváló munkát 
végeztek. A verseny rendezése jó volt. Több nehézség is volt a versenyek előtt  
(pl. férfi versenybírók száma), de a MATSZ már több nagyobb felnőtt világversenyt 
sikeresen rendezett meg, így itt is jól megoldották a feladatokat. Szerintem  
a terem világszínvonalú volt, és a rendezés is jól sikerült. 

11.  Esetleges új jelenségek, tapasztalatok az ellenfelek teljesítményében: 

        Nem voltak nagy meglepetések a versenyek során. Az orosz torna ismét a régi 
a fiúknál. Az angolok nagy anyagerővel dolgoznak, de nem tornáznak szépen.  
A svájciak, a németek, spanyolok, franciák, olaszok ugyanazon a színvonalon 
vannak. Mi anyagerőben csak ugráson vagyunk lemaradva, de a fizikai képességek 
hiánya miatt a kivitelben és a pontos végrehajtásba van mit fejlődnünk.

12.  A lebonyolítás technikai feltételei, helyszíni edzéslehetősége, akár előző EYOF 
eseményekkel: 

        A tornában a terem világszínvonalú volt. A bemelegítő terem a versenyek után  
a GYAC edzőterme lesz, ami a terveket látva Európa egyik legjobb terme lesz. 
Ezt a termet a magyar torna utánpótlás-válogatott versenyzőivel szeretnénk 
kihasználni. Már az ősz folyamán szeretnénk itt tartani a serdülő és az ifjúsági 
válogatott keretek edzőtáborait. 

13.  Minden adva volt a jó verseny lebonyolításához, és a MATSZ apparátusa kitett 
magáért. Külön szeretnénk gratulálni a helyi segítőknek és önkéntesek is. 
Sok fiatal tornász nézte meg a versenyeket helyszínen, és bízunk benne, hogy  
az egyre növekvő gyereklétszámnak ez a verseny nagy lökést ad. Köszönet Borkai 
Zsoltnak, hogy Győrbe hozta ezt a versenyt.
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Úszás
Összeállította: Gyula Sándor

1.  Kétévente megrendezett EYOF helye általánosságban a sportág nemzetközi 
versenyrendszerében: 

        Az EYOF az első olyan nemzetközi úszóesemény, ahol a magyar korosztályos elit 
megmutathatja erejét. Az EYOF elvileg megelőzi (korosztályokban) az ifjúsági 
Európa-bajnokságot, az ifjúsági világbajnokságot. Az EYOF tekinthető az előbb 
említett versenyek „előszobájának”. Kiváló felmérése annak, hol áll Magyarország 
utánpótlása az európai mezőnyben.

2.  EYOF nemzetközi elismertsége és színvonala a sportágon belül: 

        Hogy az EYOF egyre elismertebb és fontosabb verseny, rendezvényről rendezvényre 
azt az is mutatja, hogy egyre több ország és egyre több versenyző vesz rajta részt.  
(A mostani versenyen 50 ország, 469 versenyzője szerepelt.) A színvonal növekedését 
pedig az is mutatja, hogy 22-szer javítottak az úszók EYOF-csúcsot.
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3.  EYOF helye az idei sportági nemzetközi up-versenynaptárban? Esetleges 
ütközés más fontos és kiemelt eseményekkel van-e? 

        Szerencsés lenne, ha időben az EYOF lenne az első nemzetközi verseny, és utána 
következne az ifjúsági Európa-bajnokság. Több EYOF-os úszó is érdekelt lehet az ifi 
Eb-n. Az idén az ifi Eb megelőzte időben az EYOF-t, a magyar csapatban is hárman, 
Berecz Blanka, Vécsei Réka és Fábián Fanni is úsztak az ifi Eb-n, és utána érkeztek 
az EYOF-ra. Fordítva ez szerencsésebb lenne és könnyebb edzői feladat.

4.  EYOF-on a korosztályos „A” keret vesz részt? 

        Igen vagy nem

5.  EYOF idei mezőnye milyen színvonalat képvisel a korosztályos nemzetközi, 
európai és világmezőnyökhöz képest? 

        Mint azt már a 2-es pontban említettem, 22-szer javították meg úszásban az EYOF-
csúcsot, ez jól példázza a verseny színvonalát, és azt, hogy az országok egyre 
komolyabban készülnek az EYOF-ra. Feltűnő volt az oroszok kiváló szereplése, 
meglepetés volt az olaszok jó versenyzése. A magyar válogatott a 4 arany, 6 ezüst 
és 6 bronz éremével bizonyította, hogy ott van a világ utánpótlásának élvonalában. 
Az EYOF a serdülőkorú úszók versenyében a világszínvonalat képviseli.

6.  Az EYOF-ra külön készültek-e, vagy az éves felkészülés és verseny időszak egy 
kiemelt eseménye volt az EYOF?

        külön az EYOF-ra vagy csak kiemelt esemény

7.  A versenyzők közvetlen EYOF-ra történő felkészítése, a tervezett programok 
végrehajtása, a versenyzők formája, egészségügyi helyzete? Egységes vagy 
egyéni?

        Az EYOF-ra mindenki saját edzőjével, saját program szerint készült. Többeknek 
sikerült melegégövi edzőtáborban is részt venni. A versenyzők formaidőzítése jól 
sikerült, nagy részük most úszta meg az egyéni legjobbját. A csapatban Hatházi 
Dóra, a januári lábtörése miatt vasakkal a lábában versenyzett, ez a törés  
a felkészülési munkát is nehezítette, ennek ellenére teljesítménye dicséretes.  
A sikeres felkészülést a megszerzett érmek száma is igazolta.
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11.  Esetleges új jelenségek, tapasztalatok az ellenfelek teljesítményében: 

        Meglepő volt az orosz csapat erőssége. Termetükben, alkatukban is a mezőny 
fölé „nőttek”. Sok hosszú nyúlánk versenyző, hosszú végtagokkal, „péklapát” 
nagyságú tenyerekkel és lábfejekkel. Kérdés, hogy ez most tudatos kiválasztás 
vagy természetes szelekció? Érdekes volt az olaszok előretörése is, ők főleg a sprint 
számokban remekeltek.

12.  A lebonyolítás technikai feltételei, helyszíni edzéslehetősége, akár előző EYOF 
eseményekkel: 

        A verseny lebonyolítása zökkenőmentes, magas színvonalú volt. Az esetleges 
versennyel kapcsolatos problémák megoldásában Petrov Iván és Vizi Csaba is segített 
a csapatnak. Kiválóak voltak az edzéslehetőségek, az 50-es medence mellett egy 
25-ös bemelegítő medence is állandóan rendelkezésére állt a versenyzőknek.

8.  Magyarok eredményei az EYOF-mezőnyben az EYOF-on összességében? Az elért 
eredmények elemzése, nemzetenkénti sorrend, szakágankénti és egyénenkénti 
eredmények.

        A magyar válogatott 4 arany, 5 ezüst és 7 bronzéremmel az orosz és olasz válogatott 
mögött a harmadik helyen végzett a nemzetek sorrendjében. A csapat minden tagja 
úszott valamilyen versenyszámban a döntőben. A 16 versenyzőből 13-an a dobogón 
is álltak.  A magyar csapatból kiemelkedett a kiválóan felkészített Nagy Réka, aki 
2 arany-, 2 ezüst- és 2 bronzérmet szerzett. Örömteli, hogy mind a 6 váltószámban 
a magyar csapat döntős volt, abból háromban érmet is szereztünk. 200 m női 
pillangón Berecz Blanka hozta a tőle elvárt győzelmet, bár nem úszott egyéni 
rekordot, ideje így is EYOF-csúcs lett. A negyedik győzelmünket Zombori Gábor hozta 
200 háton, új EYOF csúccsal, 100 háton második lett, a két vegyes úszó számban 
(200, 400) valamivel gyengébben szerepelt, ennek okát edzőjével majd kielemzik.  
Vécsei Réka, kiválóan felkészített mellúszónk két ezüstéremmel hozta a mellúszó 
számokat, és a váltóknak is oszlopos tagja volt. Megbízható, kiváló versenyző. 
Szabó-Feltóthy Eszter nagyszerű idővel lett bronzérmes 200 háton. Fábián Fanni 
200 és 400 gyorson figyelemre méltó idővel lett bronzérmes. Matula Fanni, Hatházi 
Dóra mindamellett, hogy döntőt úsztak saját számukban, nagyban hozzájárultak 
a váltók sikeréhez.  Pózvai Kiara és Muzsnay Zsófia egyéni számban ugyan nem 
került döntőbe, de a váltószámokban nagyszerűen úsztak. Galyassy Szilárd 1500 
gyorson, kiváló úszással lett harmadik. Böhm Sebestyén (100 és 200 mell), Mándli 
Benedek (200 gyors és 200 pillangó) döntősök voltak, és kevés hiányzott a dobogós 
helyezéshez. Mátrai Roland, Szabados Bence, Lakner Dávid egyéni számban ugyan 
nem jutottak döntőbe, de a váltókban kiváló teljesítményt nyújtottak.

9.  A magyar sportolók teljesítmény-összetevőinek értékelése. Pl.: fizikai 
képességek, mentális tulajdonságok stb., a közvetlen élmezőnyhöz viszonyítva:

        A magyar válogatott mind kondicionálisan, mind mentálisan jól felkészített csapat 
volt. Kiválóan bírták a sorozatterhelést, hiszen sokszor előfutam, középfutam, döntős 
úszások is voltak. Naponta a váltókkal együtt többször kellet rajthoz állni. Nagy 
Réka teljesítménye, hozzáállása még ebből a jó magyar csapatból is kiemelkedett. 
A magyar válogatott több nagy úszónemzetet utasított maga mögé, akik jóval 
nagyobb „merítési bázissal” rendelkeznek, mint Magyarország. A magyar utánpótlás 
továbbra is a világ élmezőnyéhez tartozik.

10.  Az edzők és egyéb segítők (pl.: gyúró, orvos, pszichológus stb.), csapatiroda 
munkájának megítélése: 

        Segítette a csapat munkáját, hogy minden versenyző edzője ott volt a versenyen 
és irányította versenyzője munkáját.  Igaz, csak négy edző élt bent a faluban, de 
a többi edzőnek is biztosított volt a szállása Győrben, és a belépése az uszodába. 
Az uszodában külön pihenő szobánk volt, és egy gyúró is a csapat rendelkezésére 
állt. Kérésünkre Petrov Iván egy kis buszt is biztosított, ami csak az úszócsapat 
rendelkezésére állt. A csapatirodával folyamatos volt a kapcsolattartás, segítették 
az úszócsapat munkáját.

7574



SZERVEZÉSI  
FELADATOK

A szervezési feladatokat ellátó MOB-os munkatársak: 
Borkai Anita titkársági munkatárs, Vajda Krisztina 
titkársági munkatárs

Előzetes értekezletek

Az első EYOF-értekezletet a sportági szakszövetségeknek 2017. február 28-án tartottuk, 
ahol az összes érintett sportág képviselői jelen voltak, amit még négy konzultáció 
követett. Az első értekezleten tájékoztattuk a sportszakembereket a magyar sportolók, 
szakemberek és a magyar EYOF-csapat által delegált bírók várható létszámáról, valamint 
az akkreditáció szempontjából fontos határidőkről.

Első lépésben szövetségi nyilatkozatot kértünk a versenyzői létszámra vonatkozóan  
a tekintetben, hogy az egyes sportágak maximálisan kívánják-e kihasználni a 
sportolói kvótakeretet. Meghatároztuk a longlist és a shortlist leadási határidejét, az 
NOC Services által, a Magyar Olimpiai Bizottság felé támasztott határidőt, többek 
között az akkreditációs rendszer lezárásának figyelembevételével. Kiemeltük, hogy 
körültekintően járjanak el a longlist összeállításában, mert a rendszer lezárása után 
csak az abban szereplő sportolók és szakemberek közül kerülhetnek ki a shortlist tagjai. 

Akkreditáció

A mindig nehezen kezelhető akkreditáció elosztását is jól kezelte a MOB-iroda, így ennek 
köszönhetően, mindenki megelégedésére, maximálisan kihasználtuk mind a sportolói, 
mind a szakemberi, mind a csapatirodai, mind pedig a magyar delegáció akkreditációs 
lehetőségeit. A magyar csapat akkreditálásához minden érintettől bekértük a szükséges 
iratok fénymásolatát, amelyek hiánytalanul bemutatásra kerültek a szervezőbizottság 
felé. Az elkészült akkreditációkat a versenyt megelőzően megkaptuk az NOC Services-től, 
így a fogadalomtételen hiánytalanul mindenki részére kiosztásra került. 

VIP-vendégek és külön jegyek biztosítása

Egyeztettünk a szövetségekkel és a szervezőkkel a VIP-vendégek személyéről, akik nagy 
számban megtisztelték a versenyeket. AZ EYOF-on részt vevő sportolóknak biztosított 
Family&Friends-jegyekkel kapcsolatos igényeket felmértük, és gondoskodtunk azok 
továbbításáról a szervezők felé. A szövetségek képviselői segítőkészségükről és szoros 
együttműködésükről tettek tanúbizonyságot, csakúgy, mint a szervezőbizottság tagjai, 
akik a lehetőségekhez mérten maximálisan kiszolgálták a Magyar Csapat igényeit.

Helyszínbejárások

A szövetségekkel együtt részt vettünk a győri szövetségi bejárásokon, ahol bemutatásra 
kerültek a már megépült, és a még épülőfélben lévő létesítmények. Az Európában is 
egyedülálló létesítmények joggal vívták ki mindenki elismerését.

Tesztversenyek

Tájékoztattuk a jelenlévőket a tesztversenyek időpontjairól, aminek megszervezésben 
és lebonyolításban a MOB munkatársai is szerepet vállaltak, a hazai szövetségek 
rendezőivel együtt.

Szövetségi beszámolók a felkészülésről

A szövetségek képviselői minden alkalommal beszámoltak arról, hol tart a felkészülés, 
hogy áll a sportolók kiválasztása, mikor várható a bő keretek szűkítése. Továbbítottuk 
a szervezők felé a sportágak igényeit arra vonatkozóan, hogy a maximális szakemberi 
akkreditációkon kívül minél több versenyző edzője kaphasson lehetőséget az 
edzéseken való részvételre az EYOF ideje alatt. Ebben maximális segítséget kaptunk 
a szervezőbizottságtól.

Az EYOF csapatiroda működése

A csapattal kapcsolatos helyszíni csapatirodai feladatokat Fábián László csapatvezető 
irányításával Borkai Anita, Vajda Krisztina és Báthori Zsófia MOB munkatársak látták 
el. Az EYOF-ot megelőző feladatok közül kiemelkedő jelentőségű volt a csapat 
akkreditációja és a sportági nevezések, a logisztikai szervezéssel, utaztatással 
együtt járó adminisztráció mellett a szobabeosztás elkészítése. Ez utóbbinál némi 
nehézséget okozott, hogy a szervezők a katasztrófavédelem vizsgálata után jelentősen 
csökkentették a sportolói falunak otthont adó kollégiumi épületekben az ágyak számát, 
így a csapat az előzetes tervekkel ellentétben egy kicsit szűkösebb lehetőségekkel 
rendelkezett. Ennek ellenére mindenkinek a lehető legkényelmesebb elhelyezést 
tudtuk biztosítani, figyelembe véve a nemek, illetve a sportolók és szakvezetők külön 
elhelyezésének szükségességét, valamint a csapat magas színvonalú kiszolgálásához 
sikerült berendeznünk egy nagy méretű csapatirodát – amelyben a csapatvezetői 
értekezletek megtartására alkalmas helyet és a sportágvezetők részére számítógépes 
munkaállomásokat különítettünk el – , két további nagyméretű tárgyalót, amelyet 
elsősorban a csapatsportágak rendelkezésére bocsátottunk csapatösszetartás, 
megbeszélések, videoelemzés céljára, két kisebb masszőr szobát és egy orvosi rendelőt. 
A csapat nagy létszáma lehetővé tette, hogy a csapatirodai teendőket három munkatárs 
végezhesse el, így nem okozott nehézséget a sportágak extra kéréseinek teljesítése, 
a külsős sportszakemberek és egészségügyi szakemberek napi beléptetése, a VIP 
vendégek kísérete, a napi eredmények folyamatos figyelemmel kísérése és a szinte 
állandó, reggel 7-től este 24 óráig tartó ügyelet. 
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MARKETING  
ÉS EGYÉB SZERVEZÉSI  
FELADATOK

A marketing feladatokat ellátó MOB-os munkatársak: Báthori 
Zsófia marketing és szervezési főmunkatárs, Dragoner Ildikó 
marketing és szervezési főmunkatárs, valamint Kulcsár Júlia 
marketing főmunkatárs. 

Ruházat

A többi olimpiai eseményhez hasonlóan, a Magyar Olimpiai Bizottság gazdag Adidas – 
nemzeti és szabadidős – felszerelést biztosított az EYOF-on résztvevő Magyar Csapat 
tagjainak részére. A kollekciót részben 55%-os kedvezménnyel vásároltuk az Adidastól, 
részben a szponzori szerződésünk keretében, térítésmentesen szereztük be. Az eddigi 
EYOF-ok hagyományaitól eltérően, ezúttal külön felvonuló ruhát is biztosítottunk  
a teljes csapatnak, a házigazdákhoz méltó megjelenés érdekében. A gyártást az Infinity 
Kft.-nél rendeltük meg, nagyon kedvező áron, így közbeszerzés kiírására nem volt 
szükség. A felszerelések és a formaruhák átadására 2017. július 10-19. között került 
sor a volt SYMA-csarnokban. Az átadásra kerülő sportfelszerelések és formaruhák 
(felvonuló ruhák) – nemek szerinti bontásban – az alábbiak voltak: 

Rendezvények 

A győri EYOF-hoz kötődően a szakmai jellegű megbeszéléseken, egyeztetéseken kívül 
három kiemelt eseményünk volt: 
•  A Magyar Csapat ünnepélyes fogadalomtételére 2017. július 22-én került sor 

a Budapesti Kongresszusi Központban. A fiatal sportolók, életük első olimpiai 
eseményének eskütételét – érzékelhetően – megtiszteltetésnek vették, hiszen  
a részvételi arány csaknem 100%-os volt. 

•  Július 28-án Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke adott fogadást a győri ETO Park 
Hotelben, az EYOF-on résztvevő országok delegáció- és csapatvezetőinek. 

•  Az EYOF versenyeit hazaérkezésünk után, július 30-án sajtótájékoztatóval és az 
érmesek bemutatásával zártuk a Larus Étterem és Rendezvényközpontban. 

Fogadalomtétel

Az értekezleteken említésre került – többek között – a fogadalomtétel, ahol később 
szinte teljes létszámban részt vettek az érintettek, valamint közel száz szülő is együtt 
örült ennek a fontos pillanatnak a versenyzők életében. A csapat egységessége fontos 
volt számunkra, ezért megszerveztük azoknak a sportolóknak és vezetőiknek az 
utaztatását a július 22-ei budapesti fogadalomtételre, akik az EYOF-ot megelőzően már 
Győrben edzőtáboroztak. 

Transzferek, szállítások

A magyar csapat utazását szervezetten képzeltük el, amelynek részleteit az utolsó 
konzultáción véglegesítettük. A csapat egységét erősítve, általános szabályként került 
kihirdetésre, hogy csak nagyon indokolt esetben lehet a közös utazás alól felmentést 
kapni. Mindösszesen egy versenyző és edzője kért és kapott engedélyt a győri helyszín 
idő előtti elhagyására, mivel nemzetközi versenyre utaztak a versenyek záró napján.

A Magyar Csapat transzferjeihez ezúttal is a Homm Kft. szolgáltatásait vettük igénybe. 
A csapat tagjait az ünnepélyes fogadalomtételt követően, a Budapesti Kongresszusi 
Központtól szállítottuk Győrbe. Július 30-án Győrből, az EYOF szervezőbizottsága által 
biztosított buszokkal utazott haza a csapat Budapestre. A judoválogatottnak – saját 
szervezésben – külön kisbuszt biztosítottunk, amely a budapesti záró sajtótájékoztatót 
követően visszavitte a sportolókat Győrbe, edzőtáborozni. 

A Homm Kft. szolgáltatásait térítésmentesen nyújtotta, a MOB-bal kötött szponzori 
szerződés terhére. Az EYOF szervezőbizottsága szintén térítésmentesen bocsátotta 
rendelkezésünkre a buszokat. A július 30-i hazautazáshoz, a judoválogatott kisbuszát, 
a jelentős budapesti kapacitáshiány miatt (FINA vb-vel, Forma 1-gyel kapcsolatos 
busztranszferek), térítéses szolgáltatásként tudtuk megrendelni egy másik 
szolgáltatótól, Győrből. A csapat utaztatásával kapcsolatos, valamint a helyszínen 
felmerülő szállítási igények kiszolgálását a MOB három saját mikrobuszával is segítette.

A győri szervezőbizottság, valamint a versenyek lebonyolításáért felelős sportági 
szakszövetségek számára támogatásként felajánlottuk a versenyek lebonyolításához 
szükséges sportági eszközök, felszerelések, installációk oda- és visszaszállítását saját 
partnerünkkel, a Masped Zrt-vel. A teljes logisztikai támogatás értéke meghaladta  
a négymillió forintot.

Férfi sportfelszerelés Női sportfelszerelés
Podium melegítő garnitúra  
(csak sportolóknak)

Podium melegítő garnitúra  
(csak sportolóknak)

Nemzeti melegítő  
garnitúra

Podium ruha  
(csak sportolóknak)

Nemzeti jogging garnitúra Nemzeti melegítő garnitúra
Nemzeti anorák garnitúra Nemzeti jogging garnitúra
Nemzeti T-shirt zöld Nemzeti anorák garnitúra
Nemzeti T-shirt piros Nemzeti T-shirt zöld
Nemzeti short Nemzeti T-shirt piros
T-shirt fehér Nemzeti short
T-shirt fehér-narancs-szürke mintás T-shirt fehér
Short sötétkék Tank top lila
Techfit alámez fehér Short narancs
Techfit alámez piros, hosszú ujjú Techfit alámez fehér
Techfit speciális tight Tight szürke-fekete
Zokni 6 pár Sportmelltartó
Papucs Zokni 6 pár
Nemzeti cipő Papucs
Stan Smith cipő  
(felvonuló ruhához)

Nemzeti cipő

Kerekes utazótáska Superstar Slip cipő (felvonuló 
ruhához)

Sporttáska „M” méret Kerekes utazótáska
Hátitáska Sporttáska „M” méret

Hátitáska
Férfi felvonuló ruha Női felvonuló ruha
Zakó sötétkék Ruha sötétkék-fehér-piros csíkos
Hosszú nadrág bézs Blézer fehér
Hosszú ujjú ing fehér

Bekértük a felszerelések megrendeléséhez szükséges méreteket, aminek következtében 
6-7 munkanap alatt sikerült mindenki legnagyobb megelégedésre kiosztanunk az Adidas 
által biztosított szabadidő- és versenyfelszereléseket a 200 hivatalos résztvevőnek, az 
utóbbi idők egyik legnagyobb sikert elérő formaruhájával együtt.
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KOMMUNIKÁCIÓ

Kommunikációs feladatokat ellátó MOB-os munkatársak 
voltak: Balássy László kommunikációs és informatikai 
munkatárs, Szalmás Péter fotós, Vasvári Ferenc 
kommunikációs főmunkatárs, sajtófelelős 

A 2017-es nyári EYOF a magyar sajtó és a MOB-sajtóiroda munkatársai számára is új 
kihívást jelentett, hiszen az első hazai ötkarikás multisportesemény zajlott Győrben, 
Magyar Olimpiai Csapat magyarországi olimpiai eseményen még nem versenyzett.  
A médiamegjelenések, újságírók terheltsége szempontjából nehézséget okozott, hogy 
az EYOF-fal egy időben rendezték a FINA vizes világbajnokságot és a Forma 1 Magyar 
Nagydíjat is.

A MOB sajtóirodája mindvégig szoros együttműködésre törekedett a győri 
szervezőbizottsággal és az érintett sportági szakszövetségekkel. Az EYOF-ok esetében 
újdonságot jelentett, hogy a Magyar Csapat kommunikációjában, az eddigieknél 
jelentősebb hangsúlyt helyeztünk a fiatalok által is kedvelt közösségi médiára,  
a Facebookra, mely a riói olimpia előtt indult újra; áprilistól új szerkesztői gárda 
működteti. 

Az esemény felvezetése

A sajtóiroda az esemény felvezetésében 2016 év végétől intenzíven, majd  
a versenynapokon szükség szerint együttműködött a győri szervezőbizottsággal. 
Tartalommal és újságírók mozgósításával segítettük a felvezető sajtótájékoztatókat,  
a hazai média megszólítását, címlista összeállítását, a médiaakkreditációt. Tájékoztatást 
adtunk az újságíróknak, alkalmanként tartalommal láttuk el az esemény honlapját és 
közösségi oldalát is.

EYOF-nagykövetek

Győrben, sajtótájékoztatón mutatták be az EYOF nagyköveteit március 30-án.  
A 10 sportág egy-egy, már sikeres felnőtt és még fiatal tehetséges sportolója – Pars 
Krisztián és Lendvai Luca (atlétika), Karakas Hedvig és Sipőcz Richárd (judo),aki  
a Magyar Csapat zászlóvivője is volt egyben, Kammerer Zoltán és Farkasdi Ramóna 
(kajak), Borissza Johanna Kitti és Füri Márton (kerékpár), Laklóth Anna és Szirony 
Dorina (kosárlabda), Jakabos v és Varga Bence (úszás), Görbicz Anita és Pál Tamara 
(kézilabda), Kötél Zsanett és Kotormán Réka (röplabda), Gálfi Dalma és Valkusz Máté 
(tenisz), Berki Krisztián és Mészáros Krisztofer (torna) – örömmel, ellenszolgáltatás 
nélkül vállalta, hogy Magyarország első olimpiai eseményének az „arca” legyen.

Szövetségek győri vendéglátása

Április 7-én Borkai Zsolt, a MOB korábbi elnöke, Győr polgármestere vendégül látta  
az olimpiai sportágak vezetőit – köztük elnököket, főtitkárokat –, és tájékoztatást 
adott a nyári EYOF előkészületeiről. Bemutatta az infrastrukturális fejlesztéseket:  
az Aqua Sportközpontot, az atlétikai, judo-, tenisz- és tornaversenyeknek otthont adó 
Radnóti utcai sporttelepet, az Olimpiai Sportparkot, az EYOF-falut és az Audi Arénát.  
Az eseményről a MOB tájékoztatása alapján több orgánum is beszámolt.

Az EYOF láng

Május 22-én a magyar delegáció átvette az EYOF-lángot Rómában. Az eseményen 
Kulcsár Krisztián, május 2-án megválasztott MOB-elnök is köszöntőt mondott.  
A lángot Berki Krisztán olimpiai bajnok tornász, Görbicz Anita háromszoros BL-győztes 
kézilabdázó, Jakabos Zsuzsanna, korábbi EYOF-győztes, úszó olimpikon, Pars Krisztián 
olimpiai bajnok kalapácsvető és Karakas Hedvig világbajnoki bronzérmes dzsúdós 
olimpikon emelte a magasba, amelyet Janez Kocijancic, az Európai Olimpiai Bizottság 
(EOC) megbízott elnöke adott át Borkai Zsoltnak. Az olajágat Kulcsár Krisztián vette át. 
A rendezvényen részt vett Giovanni Malago, az Olasz Olimpiai Bizottság első embere 
is. Az ünnepségnek – melyre több magyar újságíró, fotós, köztük az MTI tudósítója is 
kiutazott – jelentős hazai és külföldi sajtóvisszhangja volt. Az EYOF-láng május 24-én 
érkezett Magyarországra, Győrbe.

Országos „lángfutás”

A média is figyelemmel kísérte az országos lángfutást. A láng május 27-én indult és 
július 23-án, a megnyitón érkezett az ETO Parkba. Győr és környéke mellett mintegy 
félszáz települést érintett (többek közt Sopront, a Balaton környékét, Nagykanizsát, 
Szegedet, Békéscsabát, Debrecent, Miskolcot, Szolnokot, Kecskemétet, a Dunakanyart 
és Budapestet). A Nemzetközi Olimpiai Napon, az Olimpia Éjszakája elnevezésű 
eseményen érkezett Budapestre az EYOF lángja, mellyel a fővárosban június 23-án 
és 24-én több olimpikon, EYOF-nagykövet és a fesztiválra készülő sportoló is futott. 
A központi színpadon, a Hősök terén a lángot Fábián László MOB-főtitkár, EYOF-
csapatvezető fogadta. Éjszaka a Dunán sárkányhajó felvonulást rendezett a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség; a KSI vízitelepéről a Lágymányosi öbölbe utazott a láng, több 
mint 20 sárkányhajón, közel félezer ember kíséretében. A MOB beszámolóját az MTI  
és több sajtóorgánum is átvette. 

Csapatvezetői értekezlet

Az április 26-28-ai, Győrben rendezett csapatvezetői értekezlet (Chef de Mission 
Seminar) szintén lehetőséget jelentett az esemény népszerűsítésére a médián 
keresztül. A szervezők a képes beszámolókat sajtóközlemény formájában is kiküldték 
a sajtólistára. Az esemény hírértékét növelte, hogy részt vett rajta Joseph Cassar, a 
koordinációs bizottság elnöke, illetve csapatvezetőként a hollandok háromszoros 
olimpiai bajnok úszója, Pieter van den Hoogenband is.
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Az EYOF népszerűsítése

Az EYOF bemutatkozhatott a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban március első 
napjaiban, az ország legnagyobb turisztikai seregszemléjén, az Utazás 2017. Kiállításon, 
melynek belföldi díszvendége Győr volt. A kiállítás sajtónyilvános megnyitóján Győr 
polgármestere, a Magyar Olimpiai Bizottság akkori elnöke, Borkai Zsolt is köszöntőt 
mondott. 

Az EYOF több szakmai fórumon előadás formájában is programba került, többek közt 
Tiszavasváriban, a 68. MOA Olimpiai Vándorgyűlésen, a Sportújságírók Országos 
Szövetségének győri kongresszusán, továbbá a Megyei Jogú Városok Szövetségének 
szekszárdi ülésén is.
 
A MOB honlapján külön aloldalt hoztunk létre az eseménynek, melyen a legkorábbi 
hírünk 2012 májusára datálódik. Az EYOF-ról összesen – felvezetésként, a verseny 
ideje alatt és azt követően – több mint 200 hír került ki az mob.hu, majd olimpia.
hu weboldalakra. A statisztikák alapján a versenyidőszakban, július 20. és augusztus 
2. között, 84 191 oldalmegtekintés történt, július 1. és augusztus 28. között 51 839 
felhasználó, 188 897 oldalmegtekintést eredményezett.

Saját híreinkkel, információinkkal rendszeresen adtunk tájékoztatást a Magyar Távirati 
Irodának, melynek kiadott híreit több orgánum átvette, több országos, regionális 
médium megjelentette.

A MOB vezetőinek (főtitkár, csapatvezető, alkalmanként az elnök) az eseményt 
megelőzően folyamatosan szerveztük a médiamegjelenéseit a hazai sajtóban, az 
EYOF-fal kapcsolatos témákban. Ebben kiemelkedő partnerünk volt a jelentősebb 
orgánumok közül a közmédia M1 hír- és M4 sportcsatornája, a Kossuth Rádió,  
a DIGI Sport TV és a Sport 1-en futó MOB-magazin, továbbá a Nemzeti Sport napilap.

A versenyzői keretek kialakulását követően a magyar sportolókra koncentráltunk, 
tudatosan szerveztük a médiamegjelenéseiket. Híreinkben kiemelt figyelmet 
fordítottunk az EYOF-ra készülő sportolók eredményességére. Kommunikációs 
csatornáinkon sportáganként bemutattuk az esemény nagyköveteit.

Csapatkönyv

A MOB Marketing és kommunikációs igazgatósága az EYOF-ra is elkészítette a Magyar 
Csapatot bemutató színes, képes csapatkönyvet, mely ezúttal 160 oldalas lett.  
Ez egy több hónapos munka, amihez szerkesztő-újságíróként, fordítóként (angol nyelvre) 
külsős munkatársat is bevontunk. A magyar csapat sportolói és edzői adatlapjainak 
begyűjtése, fotóinak elkészítése – közel 350 adatlap és fotó – több esetben jelentős 
szervezőmunkát követően, vidéki edzőtáborokban valósult meg. A szervezésben az 
érintett szövetségek igen együttműködőek voltak. A munkákhoz tartozott az adatlapok 
elkészítése, szerkesztése mellett a győri EYOF teljes programjának összeállítása,  
a nyomdai munkák ellenőrzése, korrekciója.

A színes, színvonalas csapatkönyvet a szokásosnál több, 1 200 példányban, 
magyar-angol nyelven adtuk ki. A kiadványban bemutattuk a sportolókat, edzőket,  
a csapatvezetést, az egészségügyi és médiateam tagjait, valamint helyet kapott benne 
egy részletes versenyprogram térképpel is. A győri Látogatóközponttal kötött bizományi 
megállapodás keretében a csapatkönyvet kis mennyiségben értékesítettük is.
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EYOF-hírlevél

A győri szervezőbizottság márciustól, havonta hírlevelet adott ki. Az esemény 
felvezetésében és a képes beszámolókban is aktívan részt vett a MOB televíziós 
magazinjának stábja; a műsor havonta a Sport1 Televízióban kerül adásba.

Médiaakkreditáció

A médiaakkreditáció meghirdetésében, az újságírók mozgósításában a MOB sajtóirodája 
is részt vett. A regisztráció, az EYOF Győr 2017 honlapjának erre a célra kialakított 
felületén keresztül történt 2017. május 9. és június 30. között. Meghirdettük a MOB 
csatornáin, és a Magyar Sportújságírók Szövetségének weboldalán is. Az európai – 
ifjúsági korosztály számára rendezett – versenyre 22 országból 226 médiamunkás 
kapott akkreditációt, köztük 149 magyar és 77 külföldi (177 szerkesztő/újságíró  
és 49 fotós). Ismét megjegyzendő, hogy a verseny hetében rendezték a FINA-vb-t és  
a Forma1 Magyar Nagydíjat, melyek jelentősen lekötötték a médiumok kapacitását. 

A MOB sajtóirodája, az EYOF felvezetésének időszakában felvette az érintett sportági 
szakszövetségek sajtósaival, médiafelületek kezelőivel a kapcsolatot. A szövetségek 
a maguk lehetőségeit kihasználva számoltak be az eseményről, az aktuális sportági 
eredményekről, vonatkozásokról.

Az EYOF ideje alatti médiamunka

A helyszínen a MOB kommunikációs munkatársai látták el a sajtófeladatokat, együttműködve  
a csapatiroda vezetőjével, munkatársaival, partnerségben a szervezőbizottság 
sajtószolgálatával. A MOB- és a csapatvezetéstől szükség szerint támogatást kaptunk.
Kommunikációnkban a fő hangsúlyt a Facebook/Magyar Olimpiai Csapat oldalra 
helyeztük, melyen a nap folyamán folyamatosan, a helyszínekről szerkesztve jelentek 
meg a videók, interjúk, értékelések, fotók, képgalériák, beszámolók, napi összefoglalók. 
A honlapon ezzel egy időben, napközben folyamatos eredményközlést végeztünk.  
A lehetőségek figyelembevétele mellett az olimpia.hu weboldalon a reggeli órákban és  
a versenyek után kerültek ki a szerkesztett képes, videós beszámolók, galériák. A hazai 
sajtó több esetben használta hivatkozással a MOB felületein található információkat,  
a Magyar Távirati Iroda a napi összefoglalókat a közösségi oldalunkra hivatkozva adta ki.

A MOB közösségi oldalának látogatottsága

A MOB közösségi oldalának látogatottsága, a megtekintések, elérések száma júliusban 
15 ezerről 16 ezerre emelkedett, kedvelőinek száma – a verseny egy hete alatt – 
mintegy ezer fővel megnőtt. Fontos megjegyezni, hogy közösségi oldalunk statisztikája 
hirdetés nélkül értendő. Naponta közel 20 bejegyzést tettünk közzé. A bejegyzések 
látogatottsága nagy szórást mutatott; 5-10 ezer embert értünk el átlagosan, nem volt 
ritka a 12-14 ezres, de volt több, 30 ezer feletti, sőt, rekordot jelentő 66 ezres elérés is, 
volt továbbá 23 ezres videómegtekintés, közel 500 kedvelés is. A Facebook statisztikája 
alapján július utolsó hetében, a versenyen készült videók megtekintésének száma közel 
157 500, az elért emberek száma mintegy 267 000 fő volt.
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Kommunikációs „infrastruktúra”

Kollégánk a Magyar Csapat szállásán, az EYOF-faluban, a csapatirodában informatikai 
feladatokat, rendszerkiépítést és ellenőrzést is ellátott. Sikerült elérni, hogy  
a szervezők 4 kábeles internetcsatlakozást biztosítsanak a számunkra. Összességében 
9 fix és több mobil munkaállomás üzemelt az EYOF ideje alatt a csapatirodán; az 
állandó munkatársak mellett hármat a csapatvezetők, edzők is igénybe vehettek.  
Az informatikai rendszer a nyomtatásra is kiterjedt. Az emeleti közösségi helyiségekben 
két nagyméretű televízió és egy projektor állt a csapat rendelkezésére. 

A sajtóiroda munkatársai az eseményhez kapcsolódó logisztikai – szállítás, csomagolás, 
berendezés, bontás – feladatokból is kivették részüket.

Az esemény lezárása 

Július 30-án, a hazaérkezést követően a Larus Étterem és Rendezvényközpontban 
került sor a Magyar Csapat sajtótájékoztatóval egybekötött köszöntésére, melynek 
előkészítésében, lebonyolításában a MOB munkatársai közt a sajtóiroda is részt vett. 
Beszédet mondott Kulcsár Krisztián MOB-elnök és Fábián László csapatvezető is;  
a felszólalásokat háttéranyaggal segítettük, az eseményről képes beszámoló készült, 
melyet eljuttattunk a sajtó számára, címlista alapján.

EYOF utáni médiamegjelenések

Az augusztus 20-ai, Szent István-napi, Államalapítási ünnep lehetőséget adott az 
EYOF-on részt vevő sportolók, edzők budapesti víziparádén való aktivitásához, ami 
újabb megjelenési lehetőséget jelentett a különböző médiafelületeken. Többek között 
ők szerepeltek augusztus 20-a hivatalos imázs-spotjában, amit 16-ától vetített több 
televízió, az Augusztus Huszadika Facebook-oldalon és Youtube-csatornán is helyet 
kaptak, ezeket a videókat a MOB csatornáin is publikáltuk.

A multisporteseményt követően, augusztusban több médium visszatekintett a sikeres 
rendezvényre, a magyar fiatalok teljesítményére. A verseny utáni kommunikációra  
a Miniszterelnökség is rásegített a saját csatornáján és egyéb médiumok lehetőségeivel.

Magyarország első olimpiai eseményéről az év végén megjelenő Sport 2017 évkönyv 
jelentős terjedelemben számol be.

Médiamegjelenések

Folyamatosan, napi többszöri rendszerességgel tettünk eleget a sajtóigényeknek, mind 
a jelenlévő, mind pedig az események helyszínétől távollévő sajtóorgánumok esetében. 
Az újságírók, fotósok, televíziós és rádiós szerkesztők kérésére folyamatosan szerveztük 
a sportolók, sportvezetők médiamegjelenéseit. A MOB elnökének és főtitkárának, 
egyben csapatvezetőjének szintén több alkalommal szerveztük a helyszínen, helyszínről 
a sajtószerepléseit. 

Nemzetközi sajtótájékoztató

A szervezőbizottság két alkalommal rendezett nemzetközi sajtótájékoztatót, melyen a 
MOB elnöke, Kulcsár Krisztián is felszólalt, és a MOB sajtóirodája is képviseltette magát. 
A MOB-elnököt mindkét alkalommal háttéranyaggal láttuk el. 

Az EYOF ideje alatt – a szervezőbizottság – Hugoo Post néven napi megjelenésű újságot 
adott ki. A napilap július 24-30. között hét számmal jelentkezett, naponta 5 000 
példányban, angol és magyar nyelven. A kiadvány népszerű volt a sportolók körében, 
többek közt a versenyhelyszíneken, az étteremben és a sportolói falukban lehetett 
hozzájutni. 

A MOB elektronikus hírlevelét – az előző nap híreit összegyűjtve – minden 
versenynapot követően, korán reggel kiadtuk. Videók a MOB Youtube-csatornáján  
is megjelentek.

Helyszíni tudósítások

Az MTVA/M1 hírcsatorna rendszeresen készített élő bejelentkezéseket. A jelentősebb 
médiamegjelenések közé tartoztak az M4 sportcsatorna napi összefoglalói, a Nemzeti 
Sport nyomtatott számának egész oldalas beszámolói, a Kossuth Rádió interjúi, 
beszámolói, az online-ok közül kiemelkedik többek közt az nso.hu és az origo.hu, az 
m4sport.hu és az index.hu.
A szervezőbizottság 11 fős fotós stábbal dolgozott annak érdekében, hogy a lehető 
legtöbb versenyt, sportolót és kísérő rendezvényt megörökíthesse, illetve minél 
színesebb életképekkel, werk-fotókkal egészíthesse ki a fotógyűjteményt. A július 
21-30. közötti időszakban készült mintegy 40 000 képből 10 500 fotó került be  
a rendezvény hivatalos fényképei közé. A helyszínekről 6 újságíró küldte a cikkeket  
a központi adatbázisba.

A MOB fotósa, a csapatkönyvhöz 20 nap alatt 300 emberről készített portréképet.  
Az EYOF kilenc napja alatt 7 000 akciókép készült, melyek közül 500 a honlapon, illetve 
a Facebook-on galériában is megjelent.

8786



EGÉSZSÉGÜGYI  
SZOLGÁLAT

A teljes sportegészségügyi ellátást a központi egészségügyi 
csoport és a sportágak által akkreditált sportmasszőrök 
biztosították. A MOB csapaatirodához rendelt sportegészségügyi 
csoport tagjai: Dr. Halasi Tamás PhD vezető csapatorvos, Dr. 
Varga Nóra csapatorvos, Laszák László sportmasszőr, Pál Norbert 
sportmasszőr. 

A sportegészségügyi ellátás három alapvető feladatot jelentett: 
• a teljes csapat (152 sportoló és 52 akkreditált kísérő) egészségügyi alapellátását,
• sportági igények szerinti edzés- és versenyhelyszíni ellátást, 
• valamint a doppingvizsgálatokra történő kíséret biztosítását.

Szűrővizsgálatok

Tájékoztatásunk arra is kiterjedt, hogy az akkreditáció lezárulása után lehetőség nyílik 
orvosi indoklással alátámasztott esetekben, sportolói cserére. Az EYOF megkezdése 
előtt sérülés miatt négy sportoló cseréjét kértük. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy  
a sportorvosi szűrések, a dopping- és drogtesztek elvégzését a MOB kötelezővé tette 
az eddigi gyakorlatnak megfelelően, és ezzel együtt behatároltuk a szűrővizsgálatok 
elvégzésének intervallumát is. 

A sportorvosi szűréseket – előzetes időpont-egyeztetések alapján – az OSEI 
szakemberei, dr. Téglásy György vezetésével végezték. Ezen minden sportoló részt vett. 
Az eredmények alapján a versenyzést akadályozó elváltozás nem igazolódott. Néhány 
kisebb eltérés előfordult, erről a sportolókat értesítettük. A vizsgálatok eredményeinek 
teljes anyaga CD-lemezre mentve rendelkezésünkre állt. 

A 152 sportoló kábítószerszűréssel egybekötött doppingellenőrzését dr. Tiszeker 
Ágnes vezetésével, a HUNADO végezte el. Minden minta negatív eredményt mutatott. 
Ezen kívül valamennyi sportoló az ellenőrzése során rövid ismertetést kapott  
a sportrendezvényen várható doppingellenőrzés menetéről, a doppingellenőrzés során 
tanúsítandó sportolói magatartásról, illetve a sportolók jogairól és kötelességeiről.  
A versenyek során 3 alkalommal volt magyar sportolónál doppingvizsgálat.

Mind a szűrővizsgálatok, mind a dopping- és drogtesztek negatív eredménnyel zárultak. 
Ismertettük a csapat mellett tevékenykedő orvosi, valamint az összes résztvevő ország 
rendelkezésre álló poliklinikai teamet. A Magyar Csapat ellátására négy egészségügyi 
szakember, míg a Poliklinikán, minden akkreditált résztvevő egészségügyi kiszolgálására 
10 szakember lett felkérve.

Gyógyszerek és egészségügyi eszközök

A szükséges gyógyszereket az OSEI-től, a kötszereket és egyéb felszereléseket 
a Hartmann-Rico-tól szereztük be, a MOB anyagi fedezetével. A lista a szokásosnál 
szűkebb volt, értékét és mennyiségeit illetően is, mivel a hazai rendezés és a Poliklinika 
közelsége az utánpótlást nagyon egyszerűvé tette. Végül azonban csak néhány 
egészségügyi anyagot szereztünk be a saját készlet elfogyása után (kineziotape, 
kenőcsök). A megmaradt minimális készletet a válogatott keretek ellátására fordítjuk, 
a tovább már nem használható gyógyszereket a Poliklinikán hagytuk megsemmisítés 
céljából. A nagy melegre és a megfelelő folyadékpótlás fontosságára való tekintettel 
Scitec izotóniás italport is biztosítottunk minden sportoló számára a helyszínen. A 
győri Poliklinika felszerelését, működését több mint nyolcmillió forint értékű Hartmann 
termék átadásával támogattuk.
A MOB tulajdonában levő, rutinszerűen használt orvosi táskák, masszőrtáskák és ezek 
felszerelése azonos volt az olimpiai egységfelszereléssel. A fizikoterápiás készülékek  
a Poliklinikán működtek, az előzetes terveknek megfelelően, az ottani állományba vett 
Moldvai Ildikó gyógytornász végzett kezeléseket, erre azonban csak néhány esetben 
volt szükség. A versenyhelyszínre történő utazás és az eszközök szállítása a terveknek 
megfelelően zökkenésmentesen történt, eszközkárosodás nem következett be.
 
A csapat elhelyezése a lehetőségek szerinti legjobb volt, az egész magyar delegáció 
egy épületben volt elszállásolva, ez megkönnyítette az egészségügyi csoport munkáját. 
Az orvosi szoba és a három masszázsszoba megfelelőnek bizonyult a szükséges 
ellátásokra. Az étkeztetés, a kezdeti zsúfoltság után kiegyensúlyozottabbá vált,  
a választék megfelelő volt.

Sportegészségügyi szolgáltatások

A csapat helyszínen tartózkodásának ideje alatt a sportegészségügyi szolgálat 
elsősorban az orvosi szobában és a masszázsszobákban dolgozott. Versenyek helyszíni 
ellátására a sportágak igényei szerint került sor (torna, kerékpár, atlétika), minden 
előzetes kérésnek eleget tudtunk tenni.

Az EYOF ideje alatt az ellátást igénylő panaszosok száma alacsony volt, a korábbi hasonló 
versenyekhez viszonyított nagyobb sportolói létszám ellenére. A versenyidőszakban 
40 alkalommal került sor első orvosi vizsgálatra és ellátásra. A kontrollvizsgálatok, 
kezelések, kötéscserék mindegyikét figyelembe véve az összes megjelenés mindössze 77 
volt. Kilenc alkalommal vettük igénybe a Poliklinika által biztosított speciális vizsgálati 
és kezelési lehetőségeket (RTG, fogászat, MRI, pszichológia, fizikoterápia). Kórházi 
felvételt egy sportolónk igényelt, agyrázkódás tünetei miatt. A két sportmasszőrünk, 
csaknem minden nap, reggeltől estig munkában állt, a versenyek biztosítása mellett 
összesen 108 masszőri kezelésben részesítették sportolóinkat.

Az EYOF egész ideje alatt folyamatosan kapcsolatot tartottunk az edzőkkel, 
szakvezetőkkel és sportolóinkkal, felajánlottuk segítségünket az esetleges 
további gyógykezelések vonatkozásában. Az egészségügyi csapat minden tagja, 
gyakorlatilag folyamatos munkarenddel, állandó elérhetőséggel végezte munkáját. 
Tevékenységünkhöz a MOB-iroda munkatársaitól maximális segítséget kaptunk. 
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EYOF  
KÖLTSÉGVETÉSE 

Összeállította: Juhász Erika, gazdasági vezető Megnevezés  ezer Ft

Csapatvezetői értekezlet, Győr  541

Részvételi díj akkreditáció alapján (80€/fő/nap)  41 644

adidas sportruházat, sportfelszerelés; formaruha  63 309

Gyógyszerek (OSEI), kötszerek (Hartmann-Rico), táplálékkiegészítők (Béres)  2 302

MACS által biztosított drogteszt (20 000Ft/fő)  3 040

EYOF Csapatkönyvvel összefüggő kiadások  2 072

Fotózás, magazin műsor  830

Személyi ráfordítások (napidíj, járulékok)  1 772

Fogadalomtétellel összefüggő kiadások (Budapesti Kongresszusi Központ)  5 318

Felszerelés osztással összefüggő kiadások (NSK BOK Csarnok)  4 708

Olimpiai falu dekoráció, marketing jellegű kiadások  1 801

Fogadás Győrben (ETO Park), csapatköszöntés MOM Kulturális Központban  1 747

ÖSSZESEN:  129 084

Az alábbi táblázat az 2017. évi  győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon való 
részvétellel összefüggően a MOB-nál felmerülő kiadásokat mutatja be:

Az EMMI az EYOF Győr 2017 részvétellel összefüggő kiadásokra 125.415 ezer forint 
állami támogatást biztosított, a fennmaradó kiadások egyéb saját bevételből kerültek 
finanszírozásra. 

Az EYOF rendezési, szervezési feladatainak ellátására az Európai Olimpiai Bizottság 
(EOC) 350.000 USD  (cca 103 millió Ft) összegű nemzetközi támogatást biztosított 
a MOB részére, mely összeg felhasználásáról 2017. december 31-ig kell az elszámolást 
benyújtani.

Költségvetés
NYÁRI EURÓPAI IFJÚSÁGI OLIMPIAI FESZTIVÁL

2017. július 23-29.
GYŐR

A Magyar Olimpiai Bizottság az EYOF sikeres megrendezése érdekében az EOC által 
biztosított forrásból az EYOF szervezési, rendezési feladatainak ellátására 28 millió 
forintot használt fel, a jelentősebb tételek:
EYOF projektasszisztensek foglalkoztatásával összefüggő kiadások; az NOC 
Service feladatainak ellátása MOB munkavállalók közreműködésével; a Poliklinika 
felszerelésével, működésével összefüggő kiadások; EYOF csapatvezetői értekezlet, 
könyv és egyéb EYOF rendezéssel összefüggő fordítási, tolmácsolási, kommunikációs 
feladatok.

Az EYOF rendezési, szervezési feladatainak ellátására 73,5 millió Ft a Szervezőbizottság 
részére kerül átadásra, melyből többek között a Swiss Timing rendszerrel összefüggő 
kiadások finanszírozhatók.
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SPORTSZAKMAI  

ÖSSZEFOGLALÓ

A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon a Magyar Csapat tagjai összesen  
41 érmet nyertek, ezzel minden idők legeredményesebb EYOF-szereplését zárták  
Győrben, Magyarország első olimpiai eseményén. Magyarország szoros versenyben  
az éremtáblázat 3. helyén végzett. 

Túlzás nélkül kijelenthető, hogy új színvonalra emelte a győri rendezésű Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztivál (EYOF) a következő ifjúsági olimpiákat. Az ország első ötkarikás 
eseményét Győr városa „soha nem látott színvonalon” rendezte meg a létesítmények, 
a szálláskörülmények, a lebonyolítás, a sportolói élmények és az étkeztetés területén.

Az esemény záró sajtótájékoztatóján Győrben Joseph Cassar, az EYOF Győr 2017 
koordinációs bizottság elnöke „a legjobb és a legnagyobb” jelzőkkel minősítette a 
győri rendezésű versenyt. Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke pedig 
kiemelte, hogy „A sikeres EYOF rendezés mindenképpen emeli a magyar sportmozgalom 
súlyát a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban”.

A záróünnepségen az Európai Olimpiai Bizottság részéről Aleksander Kozlovsky 
köszönte meg a kitűnő szervezést. Mint fogalmazott, hét csodálatos napot  
töltöttünk együtt, miközben rengeteg barátság köttetett. A sportolóknak is gratulált a 
teljesítményükhöz, mint mondta, „Európa, Magyarország és Győr is büszke lehet rátok!” 
Az ünnepségen Győr átadta a stafétát és a zászlót a következő rendezőnek, Bakunak. 
Chingiz Huseynzade az Azerbajdzsáni Olimpiai Bizottság alelnöke megjegyezte, Győr 
nagyszerű EYOF-ot rendezett, Baku pedig hasonlóan jó házigazda szeretne lenni.

A budapesti záró fogadáson Fábián László csapatvezető így értékelte a verseny egy 
hetét: „Büszke vagyok, hogy ilyen fantasztikus eredményeket elért csapat mellett 
dolgozhattam. Mindenki maximálisan felkészült, mindenki megtette azt, amit elvártak 
tőle; mindenkiben ott volt az akarat és a küzdelem”. A sportvezető emlékeztetett: több 
mint tíz éve működnek Magyarországon azok az utánpótlás-nevelő programok, melyek 
ezekhez a sikerekhez hozzájárulnak, mellettük a látványsportágak támogatása is segíti 
a hazai utánpótlássportot.

A sportolók nevében a hatszoros érmes Nagy Réka úszó beszédében kiemelte: 
„Fantasztikus volt a hangulat és az egész csapat, ez nagyot dob a versenyzőkön  
és sokat segít”.

Helyezés Ország Arany Ezüst Bronz

1 RUS 30 19 12

2 ITA 14 11 13

3 HUN 13 14 14

4 NED 8 6 2

5 ESP 7 4 4

6 GER 5 8 4

7 TUR 5 6 8

8 FRA 5 6 5

9 BEL 5 0 2

10 FIN 4 1 6

Az EYOF honlapja azzal búcsúzott:
„Köszönjük, hogy itt voltatok!”

Mi pedig bízunk benne, hogy a jövő évi ifjúsági olimpián Buenos Aires-ben és a 2020-as, tokiói nyári olimpián sok,  
a győri EYOF-on résztvevő fiatal versenyez majd.
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ÖSSZEFOGLALÓ  

A MOB RÉSZÉRŐL  

TÖRTÉNŐ SZERVEZÉSI 

ÉS LEBONYOLÍTÁSI  

FELADATOKRÓL

Összefoglaló

Az Európai Olimpiai Bizottság elnöke Janez Kocijancic úr megbízásából Alexander 
Kozlovsky EOC végreható bizottság tag a záró ünnepségen a következő tárgyilagos 
megállapítással zárta a Győrben immár 14. alkalommal megrendezett Nyári EYOF 
versenyeit: „The best EYOF ever!”, azaz “A valaha volt legjobb EYOF!”

Magyarország és a Magyar Olimpiai Mozgalom 122 éves fennállásának legelső olimpiai 
multisporteseményét rendezhette meg 2017. július 23. és 29. között Győr városában.  
A pályázat előkészítése, benyújtása, tervezése és megvalósítása a Magyar Kormány,  
a Győri Polgármesteri Hivatal, a Magyar Olimpiai Bizottság és az EYOF Chartában szereplő 
sportágakat irányító nemzeti sportági szakszövetségek közötti szoros együttműködésében  
a 2011 - 2017 közötti időszakban valósult meg. Az olimpiai sportágban és olimpiai 
versenyszámokban, olimpiai szabályrendszerek alapján megrendezet és olimpiai 
jogokkal felruházott több-sportágas verseny, a 2017. Győri EYOF, minden idők összes 
rekordját megdöntötte.

A tervezés, az előkészületek, a szervezés és a lebonyolítás a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság, az Európai Olimpiai Bizottság, a nemzetközi, európai és nemzeti sportági 
szakszövetségek előírásainak, valamint a hazai jogszabályoknak megfelelően, magas 
színvonalon, a tagországok megelégedésére és elismerésére történt. Lényegi adatok  
a következők:

Végleges részvételi adatok

• 2.596 sportoló (1.298 fiú + 1.298 leány)
• 799 hivatalos kísérő
•  50 ország. EOC 50 tagországot tart nyílván, tehát az összes nemzeti olimpiai 

bizottság képviseltette magát.
• Összes rézvételi szám: 3.807 fő

Sportágankénti nevezés

• Torna: 353 résztvevő (176 sportoló + 111 hivatalos kísérő + 66 bíró)
• Atlétika: 733 résztvevő (581 sportoló + 152 hivatalos kísérő)
• Kosárlabda: 256 résztvevő (192 sportoló + 48 hivatalos kísérő + 16 bíró)
• Kajak-kenu: 207 résztvevő (150 sportoló + 57 hivatalos kísérő)
• Kerékpár: 256 résztvevő (173 sportoló + 83 hivatalos kísérő)
• Kézilabda: 288 résztvevő (240 sportoló + 48 hivatalos kísérő)
• Judo: 420 résztvevő (341 sportoló + 79 hivatalos kísérő)
• Úszás: 548 résztvevő (430 sportoló + 118 hivatalos kísérő)
• Tenisz: 176 résztvevő (121 sportoló + 55 hivatalos kísérő)
• Röplabda: 256 résztvevő (192 sportoló + 48 hivatalos kísérő + 16 bíró)
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Általános összefoglalás

A Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége 2011. április 30. napján megtartott ülésén 
a 12/2011/EH számú határozatával egyhangúlag elfogadta a MOB nemzetközi 
stratégiáját a 2016-ig terjedő időszakra vonatkozóan, amely stratégia javaslatként 
fogalmazta meg a 2017. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál rendezési 
jogára történő pályázatot. 2011. június 17. napján a MOB Elnöksége 18/2011/EH 
sz. határozatával egyhangúlag döntött arról, hogy támogatja Győr város pályázatát 
a 2017-es nyári EYOF rendezési jogára. Győr város közgyűlése a nevezett stratégia és 
MOB Elnökségi határozatok alapján 2011. június 23. határozatával döntött a pályázati 
szándék benyújtásáról. Az Európai Olimpiai Bizottság, mint jogtulajdonos, a 2012. 
évi római közgyűlésén egyhangú döntésével Győr városát választotta a 2017. évi 
rendezésre, ezzel a rendkívül sikeres Londoni Olimpiai Játékokat követően, de még  
a Budapest 2024 olimpiai pályázat gondolat előtt, Magyarország előtt megnyílt az út 
a legelső olimpiai multisportverseny megrendezésére és annak bizonyítására, hogy 
hazánk képes kontinentális és világesemények rendezésére magas színvonalon az 
olimpiai család megelégedésre és a sportolók érdekében.

Az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) kizárólagos tulajdonát képezi az 1991. évtől 
megrendezett és az Olimpiai Játékokat követően és az európai olimpiai mozgalom 
számára legfontosabb esemény, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (European Youth 
Olympic Festival - EYOF). Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál feltétlenül különleges 
sportesemény, mivel csupán kétévente kerül megrendezésre az Európai Olimpiai 
Bizottságok kiírása és kvóta rendszere alapján. Ennek köszönhetően sok szempontból 
eltér az általános regionális illetve kontinentális sportági versenyektől és bajnokságoktól. 
Legfőképpen a korcsoportok mutatnak jelentős különbségeket. A versenyek elsődleges 
célja, hogy a fiatal tehetségek az olimpiai eszme és gondolat világát megismerjék, 
ízelítőt kapjanak az Olimpiai Játékok lebonyolítási rendjéből, atmoszférájából és 
nemzetközi sokszínűségéből. Az európai utánpótlás kiemelkedő sportrendezvénye, 
amelyen Magyarország a MOB szervezésében minden egyes alkalommal részt vett  
a 14-18 éves, rendkívüli módon szenzitív korosztálynak kiírt téli és nyári versenysorozaton.

Az Európai Olimpiai Bizottság az Európai Sportszövetségekkel határoz a programról 
(sportág, versenyszám), de a rendező város a program megalkotására komoly 
befolyással bír, ennek köszönhetően az EYOF Chartában rögzített 9 sportágon felül  
a kajak-kenu sportágat sprint versenyszámok is sikerült a programhoz adni. A szervezés 
és megvalósítás érdekében az EOC, Győr városa és a MOB között háromoldalú 
szerződés került megkötésre közvetlenül a rendezési jogról való döntést követően. 
Győr városa a Polgármesteri Hivatalra és annak munkatársaira építve hozta létre  
a Szervezőbizottságot, amelyet Borkai Zsolt polgármester vezetett.  Az EOC a MOB 
részére a szervezés lebonyolítása és megvalósítása érdekében 350.000 USD, azaz 
mintegy 100 millió forint támogatást ítélt meg és utalt át.

A MOB operatív munkatársai és a teljes nemzetközi igazgatóság tevékenyen és 
közvetlenül vett részt a tervezésben, előkészítésben és szervezésben mind budapesti, 
mind győri munkavégzés helyszínével. A MOB nemzetközi igazgatósága kiegészítve  
a MOB-bal kötött és díjazott megbízási szerződésekkel, összesen 5 fővel működtette 
a Szervezőbizottság „NOC Relations and Services” osztályát, azaz a nemzeti olimpiai 
bizottságok kapcsolattartó szolgálatát, az 50 tagország részvételét előkészítve és 
lebonyolítva.

Az „NOC Relations and Services” munkatársai voltak Dósa Viktória (MOB nemzetközi 
munkatárs), Kovács Kincső (MOB megbízott), Török Barbara (MOB megbízott), Vazsinka 
Bettina (MOB megbízott) és Nagy Zsigmond (MOB nemzetközi igazgató).
 
Mint az „NOC Relations and Services” vezetője köszönettel és őszinte elismeréssel 
tartozom munkatársaimnak, akik minőségi, tevékeny, problémamegoldó és magas 
szintű szakmai munkát rendkívüli önállósággal végeztek, ezzel is jelentősen 
hozzájárulva az esemény nemzetközi pozitív megítéléséhez és főleg a Magyar Olimpiai 
Bizottság jóhírének öregbítéséhez. Munkánkat az 50 tagországtól és az EOC vezetőitől 
érkezett elismerések és köszönetek minősítik.

MOB munkatársai munkakörük ellátásán túl a Győri EYOF szervezési munkáit is 
odaadással és elkötelezettséggel végeztek. Magyarország számára kiemelkedő 
fontossággal bírt a Győri EYOF magas szintű, biztonságos és sikeres lebonyolítása, 
amely ezzel előszobájává vált egy későbbi Nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékok 
pályázatának és rendezésének. 

Mindösszesen kettő valós kihívással kellett szembe nézzünk, így az egy időben 
Budapesten zajló 2017. évi FINA Világbajnoksággal, illetve a MOB vezetését és 
adminisztrációját terhelő kettős feladattal, kötelezettséggel, azaz a párhuzamosan 
jelentkező házigazda szerepével (Organising Committee), és a résztvevő nemzeti 
olimpiai bizottsági feladatokkal (Games-operation). A két kiemelkedő jelentőségű 
nemzetközi sportesemény mind a sportszerető érdeklődők, mind a szakma figyelmét 
megosztotta. Szakmai álláspontom szerint a MOB vezetése és adminisztrációja magas 
szinten, eredményesen, sikeresen az irányadó szabályokkal összhangban, jogkövető 
módon látta el feladatait és teljesítette kötelezettségeit.
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