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VEZETŐI 
ÖSSZEFOGLALÓ

A Magyar Olimpiai 
Bizottság célkitűzéseinek 
teljesülése

Az Ifjúsági Olimpiai Játékok az eredeti elképzelések szerint egyben testesítik meg 

az Olimpiai Játékokról ismert versenyrendszert és egy komplex kulturális-nevelési 

programot. Ez utóbbi kiemelt céljai: megismertetni a fiatalokat az olimpiai eszme 

értékeivel és vonzóvá tenni számukra azokat; egészséges életmódra és sportszerű 

versenyzésre nevelni. 

Az Ifjúsági Olimpia sajátságos feltételekkel kerül megrendezésre: a hivatalos idő-

tartam alatt, azaz az Ifjúsági Olimpiai Falu hivatalos megnyitásától annak zárásáig 

az akkreditáltak kötelesek a Faluban lakni, az utazást a Nemzetközi Olimpiai Bizott-

ság szervezi és finanszírozza kötött utazási időpontokban, valamint a sportolóknak 

a versenyektől függetlenül részt kell venniük a kulturális és nevelési programokon 

(Learn&Share).

1. A nemzetek versengésében, az éremtáblán és a nem hivatalos pontverseny-
ben az első 15 ország között végezni.

A magyar csapat mindkét célt elérte, és jelentősen túl is teljesítette.

Az éremtáblázaton az országok között a 4. helyen végeztünk. 

A nem hivatalos éremtáblán szerepeltetjük a „Nemzetek vegyes részvételeivel” 

szerzett érmeket is, ami mutatja, hogy milyen jelentős volt ezeknek a versenyszá-

moknak a súlya a programban. Ezekben a magyar versenyzők három aranyérmet 

(torna, vívás, sportlövészet), egy ezüstérmet (lovaglás) és két negyedik (triatlon, 

tollaslabda), és két ötödik (judo, tollaslabda) szereztek.

A	III.	BUENOS	AIRESI	NYÁRI	IFJÚSÁGI	OLIMPIAI	JÁTÉKOK	ÉREMTÁBLÁZATA	
 
 
 

Hely	 Nemzet		 A	 E	 B	 Összes	  

1.	 Oroszország	(RUS)	 29	 18	 12	 59	  
2.	 Kína	(CHN)	 18	 9	 9	 36	  
3.	 Japán	(JPN)	 15	 12	 12	 39	  
-		 Nemzetek	vegyes	részvételei	(MIX)	 13	 13	 13	 39	  
4.	 Magyarország	(HUN)	 12	 7	 5	 24	  
5.	 Olaszország	(ITA)	 11	 10	 13	 34	  
6.	 Argentína	(ARG)	 11	 6	 9	 26	  
7.	 Irán	(IRI)	 7	 3	 4	 14	  
8.	 Egyesült	Államok	(USA)	 6	 5	 7	 18	  
9.	 Franciaország	(FRA)	 5	 15	 7	 27	  
10.	 Ukrajna	(UKR)	 5	 7	 6	 18	  

	

A	III.	BUENOS	AIRESI	NYÁRI	IFJÚSÁGI	OLIMPIAI	JÁTÉKOK	NEM	HIVATALOS	
PONTTÁBLÁZATA	

 
 
 

Hely	 Nemzet	 I.	 II.	 III.	 IV.	 V.	 VI.	 Összesen	
 

1.	 Oroszország	(RUS)	 29	 18	 12	 2	 9	 5	 370	  
-		 Nemzetek	vegyes	részvételei	(MIX)	 13	 13	 13	 15	 25	 10	 313	  
2.	 Kína	(CHN)	 18	 9	 9	 14	 8	 7	 272	  
3.	 Japán	(JPN)	 15	 12	 12	 6	 11	 7	 260	  
4.	 Olaszország	(ITA)	 11	 10	 13	 5	 12	 5	 223	  
5.	 Argentína	(ARG)	 11	 6	 9	 5	 11	 4	 184	  
6.	 Magyarország	(HUN)	 12	 7	 5	 7	 8	 4	 180	  
7.	 Egyesült	Államok	(USA)	 6	 5	 7	 14	 16	 4	 173	  
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A nem hivatalos pontversenyben a 6. helyen végeztünk (a MIX eredményeket nem 

vettük figyelembe).

2. 12–15 sportágban és ezek minél több versenyszámában szerezzük meg a rész-
vételi jogosultságot.

A célt a magyar csapat elérte, és jelentősen túl is teljesítette.

A célként meghatározottnál lényegesen több, 20 sportágban jutott ki magyar ver-

senyző az ifjúsági olimpiára. Igaz, a korábbiakhoz képest 4 sportággal többen, 32 

sportágban rendeztek versenyeket és a kedvező képet tovább árnyalja, hogy 18 

sportágban szereztek kvótát versenyzőink saját jogon, 2 sportágban visszaosztott 

kvótát kaptunk meg. A 20 sportágban 79 magyar versenyző, 107 versenyszámban 

állt rajthoz. Összesen 242 versenyszám szerepelt az olimpia műsorán. 

3. A versenyzők, – az őket felkészítő szakemberek és a MOB segítségével –  
a kvalifikációs tétversenyeken és az azokra való felkészülés alatt mindent te-
gyenek meg, hogy tudásszintjük emelkedjen, versenyzési képességeik javul-
janak.

Az eredmények és a sportági beszámolók alapján kijelenthető, hogy a célt elértük. 
Versenyzőink és edzőik a legtöbb sportágban az év kiemelt eseményének tekin-

tették az ifjúsági olimpiát, és ennek megfelelően készültek fel rá. A beszámolók 

alapján készült sportágankénti értékelés a beszámoló végén található.

4. Az olimpiai kvalifikációt megszerzett versenyzők a mérhető sportágakban 
addigi legjobb eredményüket érjék el, a további sportágakban a legjobb telje-
sítményüket, formájukat nyújtsák.

A célkitűzést részben teljesült. A sportágankénti értékelés tárgyalja részletesen 

ezt a pontot.

VEZETŐI 
ÖSSZEFOGLALÓ

A Magyar Olimpiai 
Bizottság célkitűzéseinek 
teljesülése

A	III.	BUENOS	AIRESI	NYÁRI	IFJÚSÁGI	OLIMPIAI	JÁTÉKOK	ÉREMTÁBLÁZATA	
 
 
 

Hely	 Nemzet		 A	 E	 B	 Összes	  

1.	 Oroszország	(RUS)	 29	 18	 12	 59	  
2.	 Kína	(CHN)	 18	 9	 9	 36	  
3.	 Japán	(JPN)	 15	 12	 12	 39	  
-		 Nemzetek	vegyes	részvételei	(MIX)	 13	 13	 13	 39	  
4.	 Magyarország	(HUN)	 12	 7	 5	 24	  
5.	 Olaszország	(ITA)	 11	 10	 13	 34	  
6.	 Argentína	(ARG)	 11	 6	 9	 26	  
7.	 Irán	(IRI)	 7	 3	 4	 14	  
8.	 Egyesült	Államok	(USA)	 6	 5	 7	 18	  
9.	 Franciaország	(FRA)	 5	 15	 7	 27	  
10.	 Ukrajna	(UKR)	 5	 7	 6	 18	  

	

A	III.	BUENOS	AIRESI	NYÁRI	IFJÚSÁGI	OLIMPIAI	JÁTÉKOK	NEM	HIVATALOS	
PONTTÁBLÁZATA	

 
 
 

Hely	 Nemzet	 I.	 II.	 III.	 IV.	 V.	 VI.	 Összesen	
 

1.	 Oroszország	(RUS)	 29	 18	 12	 2	 9	 5	 370	  
-		 Nemzetek	vegyes	részvételei	(MIX)	 13	 13	 13	 15	 25	 10	 313	  
2.	 Kína	(CHN)	 18	 9	 9	 14	 8	 7	 272	  
3.	 Japán	(JPN)	 15	 12	 12	 6	 11	 7	 260	  
4.	 Olaszország	(ITA)	 11	 10	 13	 5	 12	 5	 223	  
5.	 Argentína	(ARG)	 11	 6	 9	 5	 11	 4	 184	  
6.	 Magyarország	(HUN)	 12	 7	 5	 7	 8	 4	 180	  
7.	 Egyesült	Államok	(USA)	 6	 5	 7	 14	 16	 4	 173	  

	

#YOUNGARY
  Magyar Olimpiai Csapat      Olympic_Team_Hungary

olimpia.hu



3BESZÁMOLÓ A III. IFJÚSÁGI OLIMPIÁRÓL    Buenos Aires, 2018. október 6–18.

5. A magyar csapat versenyzői a III. Ifjúsági olimpiai Játékokon tisztán, fegyel-
mezetten, doppingmentesen versenyezzenek. 

A célt elértük.
A résztvevő magyar küldöttségnek csak olyan versenyző lehetett a tagja, aki 

előzetesen részt vett a MOB által előírt dopping- és drogszűréseken. A részletes 

egészségügyi beszámoló kitér rá, hogy sem a felkészülési időszakban, sem az 

esemény alatt végzett doppingvizsgálatok során magyar sportolóknál semmilyen 

doppingvétség nem került megállapításra.

6. A magyar sportolók csapattá váljanak az együtt töltött idő alatt, és így fel-
nőtt versenyzőként is méltón képviseljék Magyarországot és segítsék egymást 
a jövő multisport eseményein.

A célt elértük.
Az ifjúsági olimpia egyik legfontosabb feladata, hogy a fiatal versenyzőknek mintát 

adjon a felnőtt olimpia légköréből, hogy majd az azon való szereplés ne okozzon 

problémát a későbbiekben. Az esemény egyik különlegessége, hogy a delegá-

ció együtt utazik, függetlenül attól, hogy az egyes sportolók versenyszámai mi-

kor kerülnek sorra. Így lehetőség nyílik arra, hogy a delegáció tagjai egymásnak 

szurkolva, együtt töltsenek el két hetet. A magyar csapat tagjai, saját versenye-

iken kívül kilátogattak más sportágakban versenyző társaik versenyeire, szurkol-

tak egymásnak, igazi közösséggé formálta őket az együtt töltött idő. A közösségi 

élmény olyan légkört teremtett, ami pozitívan hatott az egyének teljesítményére, 

végeredményben pedig az egész csapatra. A verseny egyik legnagyobb haszná-

nak azt tekintjük, hogy ezek a fiatal versenyzők belekóstolhattak ebbe a légkörbe, 

és későbbi olimpiai szereplésüknél képesek lesznek egy csapat tagjaként viselked-

ni, segítve ezzel egymást az eredményes szereplésben.

VEZETŐI 
ÖSSZEFOGLALÓ

A Magyar Olimpiai 
Bizottság célkitűzéseinek 
teljesülése
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7. A fiatal magyar sportolók gyűjtsenek olyan tapasztalatokat, amelyek majd 
hasznukra válhatnak a későbbi olimpiai szereplésük alkalmával.

A célt elértük.
Az utánpótláskorú sportolók számára nincs még egy olyan multisport világese-

mény, amely annyira eltér más sportági rendezvénytől és egyben annyira az olim-

piához hasonló miliőt teremt, mint az ifjúsági olimpia. A részvétellel, a versenyekkel 

kapcsolatosan olyan ingerek érték a versenyzőket, amiket hasznosítani tudnak a jö-

vőben saját eseményeiken, illetve az elkövetkezendő multisport rendezvényeken is.

• Az előző pontban tárgyalt, sportágakon átívelő magyar csapat csak 

egy ilyen eseményen alakulhat ki, csak itt tapasztalhatják meg ennek 

előnyeit a sportolók,

• az olimpiai faluban sehol máshol nem tapasztalható körülményekhez 

kell alkalmazkodni: a szállás, az étkezés körülményei csak az olimpi-

ákra jellemzőek. 

VEZETŐI 
ÖSSZEFOGLALÓ

A Magyar Olimpiai 
Bizottság célkitűzéseinek 
teljesülése
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A nemek megoszlása a kvalifikált versenyzők között mutatja a magyar utánpótlás 

helyzetét, tendenciáit az olimpia tükrében. Amint látható, a hölgyek aránya ismét 

magasabb volt a kvótát szerző magyar versenyzők között.

A táblázatból látható továbbá, hogy bár a résztvevő országok száma érdemben 

nem változik, addig a sportágak és ezzel együtt a sportolói létszámok emelkednek. 

Kérdés, hogy ez a folyamat megmarad-e, vagy az ifjúsági olimpia ezzel elérte a 

sportolói létszám maximumát?

A következő, 2022-ben megrendezésre kerülő nyári ifjúsági olimpia helyszíne Da-

kar lesz, ahol már több változást tervez a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB). 

A változtatások célja a költséghatékonyabb rendezésen túl a sporteredmények 

színvonalának javítása lesz. A NOB a 2020-ban megrendezésre kerülő téli ifjúsági 

olimpiára ígérte a reformok bemutatását.

Az alábbi összesített táblázatban valamennyi, eredménnyel, sportágak számával, 

létszámmal kapcsolatos fő adatot feltüntettük:
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• az	 utazás,	 az	 edzés-	 és	 egyéb	 körülmények	 szintén	 olyan	 típusú	 alkalmazkodást	
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felnőtt	olimpián	szintén	nagy	szükség	lesz.	
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A sportágak magyar versenyzői létszámának alakulását, és a megszerzett olimpiai 

pontok számát az eddigi három ifjúsági olimpián az alábbi táblázat szemlélteti:

 

 

MAGYARORSZÁG 
A NYÁRI IFJÚSÁGI OLIM-
PIAI JÁTÉKOKON

	 6	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

1. Úszás 8 8 8 24 46 62 63 171 38,00
2. Atlétika 7 10 16 33 11 27 17 55 12,22
3. Kajak-Kenu 2 3 4 9 14 10 23 47 10,44
4. Torna 2 2 2 6 2 16 14 32 7,11
5. Vívás 3 4 4 11 4 12 14 30 6,67
6. Judo 2 2 2 6 9 7 11 27 6,00
7. Öttusa 2 2 2 6 8 5 4 17 3,78
8. Ökölvívás 2 3 1 6 7 7 2 16 3,56
9. Birkózás 2 2 4 1 7 8 1,78

10. Kosárlabda	3x3 8 4 12 3 3 6 1,33
11. Kerékpár	 4 4 4 12 6 6 1,33
12. Strandkézilabda 18 18 6 6 1,33
13. Tenisz 3 3 6 5 5 1,11
14. Sportlövészet 3 1 1 5 4 4 0,89
15. Vitorlázás 1 2 3 4 4 0,89
16. Asztalitenisz 2 2 4 3 3 0,67
17. Súlyemelés 1 1 2 4 3 3 0,67
18. Strandröplabda 2 2 3 3 0,67
19. Triatlon 2 2 2 6 2 2 0,44
20. Tollaslabda 2 2 2 2 0,44
21. Karate 1 1 2 2 0,44
22. Evezés 3 3 1 1 0,22

Lovaglás-díjugratás 1 1 0,00
Íjászat 1 1 0,00
Szörf 1 1 0,00
Golf 0,00
Gyeplabda 0,00
Labdarúgás 0,00
Műugrás 0,00
Ritmikus	Gimnasztika 0,00
Rögbi 0,00
Taekwondo 0,00
Táncsport-break 1 1 0,00

51 57 79 187 113 157 180 450 100

LÉTSZÁM:
ÖSSZES	

LÉTSZÁM:

SPORTÁGI	ÖSSZEHASONLÍTÓ	2010-2018	MIX	EREDMÉNYEK	NÉLKÜL

Sportágak	helyezése	2010-
2014-2018.	évi	ifjúsági	

olimpiákon	elért	pontok	
alapján
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#YOUNGARY
  Magyar Olimpiai Csapat      Olympic_Team_Hungary

olimpia.hu



7BESZÁMOLÓ A III. IFJÚSÁGI OLIMPIÁRÓL    Buenos Aires, 2018. október 6–18.

MAGYARORSZÁG 
A NYÁRI IFJÚSÁGI OLIM-
PIAI JÁTÉKOKON
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eredmények nélkül
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A 2018. október 6–18. között megrendezett Buenos Aires-i Ifjúsági Olimpián 3998 

15–18 éves sportoló szerepelt a világ 206 országából. Az olimpiák történetében 

először valósult meg, hogy a fiú és lány sportolók száma megegyezett. 32 sportág 

36 szakágában összesen 241 számban osztottak érmet. A Magyar Olimpiai Bizott-

ság 20 sportágban 79 fő sportolóval az eddigi legnagyobb csapatát nevezte be az 

eseményre.

Sportágak
Sportolók száma

Férfi Nő Összesen
Egyéni sportok    

Atlétika 8 8 16
Birkózás  2 2
Judo 1 1 2
Kajak-Kenu 2 2 4
Karate  1 1
Kerékpár 2 2 4
Kosárlabda 3x3  4 4
Lovaglás 1  1
Ökölvívás  1 1
Öttusa 1 1 2
Sportlövészet 1  1
Strandröplabda 2  2
Súlyemelés 1 1 2
Táncsport – Break  1 1
Tollaslabda 1 1 2
Torna 1 1 2
Triatlon 1 1 2
Úszás 4 4 8
Vívás 1 3 4

Csapatsportok    
Strandkézilabda 9 9 18
Sportolók összesen 36 43 79
Sportágak mellé delegált szakemberek 23
Külső szálláson elhelyezett szakemberek 9
Egészségügyi csapat 5
Csapatiroda 3
Young Change-Maker 1
Kommunikációs csapat 2
Sportigazgató 1
Delegációvezető és kísérője 2
Delegációvezető-helyettes és kísérője 2
MOB vendégek 2
Delegáció összesen 129

 

RÉSZVÉTEL A III. 
NYÁRI IFJÚSÁGI OLIMPI-
AI JÁTÉKOKON
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Döntés a Magyar Csapat és küldöttség részvételéről és összetételéről

A Magyar Olimpiai Bizottságnak az Olimpiai Chartában rögzített és a jogállásából 

fakadó kötelezettsége, valamint a MOB Alapszabályának 8. § (1) c) és h) pontjai 

alapján a kiemelt feladata a mindenkori magyar olimpiai csapat felkészülésének 

és olimpiai részvételének biztosítása. Ezzel összhangban a MOB Elnöksége a 2018. 

május 09. napján kelt 37/2018 sz. határozatával a MOB Alapszabály 53. § (1) s) pont-

jában foglalt kizárólagos hatáskörében eljárva, a Buenos Aires 2018 III. Nyári Ifjúsági 

Olimpiai Játékokon részvevő Magyar Csapat és küldöttség összetételére vonatkozó 

hosszú listára tett javaslatot a MOB Közgyűlése számára, amelyet a MOB Közgyűlés 

2018. május 26. napján hozott 13/KH/2018 sz. határozatával elfogadott és jóváha-

gyott. A MOB Elnöksége 2018. augusztus 29. napján kelt 63/2018 sz. határozatá-

ban jóváhagyta a 2018. évi Ifjúsági Olimpiai Játékokon részt vevő Magyar Csapat 

és küldöttség szűkített összetételét.

Csapatvezetői szeminárium

Az Ifjúsági Olimpiai Játékok helyszíni bejárással egybekötött csapatvezetői szemi-

náriuma Buenos Airesben 2018. április 23–26. között volt. 

Akkreditáció, nevezés, kvalifikáció

A speciális argentin beutazási szabályok miatt az akkreditációs eljárás a szokásos-

nál szigorúbb és rugalmatlanabb követelményeket támasztott a nemzeti olimpiai 

bizottságok és a nemzeti sportszövetségek felé. Az érintett sportági szövetségek-

kel együttműködve létrehoztuk az akkreditációs adatbázist, amely a későbbiekben 

egyben a nevezési rendszer bázisául is szolgált. A kvalifikációs időszak alatt meg-

szerzett kvóták felhasználását szintén a szövetségekkel egyeztetve igazoltuk vissza 

a nemzetközi sportszövetségek és a szervezőbizottság felé. A nevezési határidő 

után két esetben kényszerültünk sérülés miatt sportoló cseréjét kérni a szervező-

bizottságtól úgynevezett „Late Athlete Replacement” eljárás keretében. A cserére 

irányuló kérelmet mindkét esetben jóváhagyták, így strandkézilabdában Neukum 

Tamás helyett Fenyvesi Marcell, öttusában Tamás József Bálint helyett Bőhm Csa-

ba került fel a Magyar Olimpiai Bizottság által benevezett sportolók listájára.

• Akkreditációs határidő (Long List): 2018. május 24.

• Nevezési határidő (Short List) és kvalifikációs időszak vége: 2018. au-

gusztus 31.

A RÉSZVÉTELLEL KAP-
CSOLATOS ELŐKÉSZÍTŐ 
FELADATOK
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Részvételi jognyilatkozatok 

A részvétel jogi környezetének megteremtése és a részvételhez kapcsolódó jo-

gok és kötelezettségek rögzítése céljából az alábbi jognyilatkozatok elkészítése és 

összegyűjtése szorosan az akkreditációs és nevezési eljáráshoz kapcsolódott. A 

kiutazók számára kötelezően aláírandó részvételi jognyilatkozatok visszaküldési 

határideje 2018. augusztus 31. volt.

• Nyilatkozat 1: Conditions of Participation – a Nemzetközi Olimpiai Bi-

zottság angol nyelvű nyilatkozata minden kiutazó sportoló, hivatalos 

kísérő, sportszakember (illetve kiskorú sportoló esetén a gondviselő) 

által kötelezően aláírandó. Az eredeti példány szervezőbizottsághoz 

való visszaküldésének határideje 2018. szeptember 6. volt.

• Nyilatkozat 2: Ifjúsági Olimpiai Játékok versenyzői nyilatkozata – min-

den kiutazó sportoló által kötelezően aláírandó.

• Nyilatkozat 3: Ifjúsági Olimpiai Játékok törvényes képviselő nyilatko-

zata – minden kiutazó kiskorú sportoló gondviselője által kötelezően 

aláírandó.

• Nyilatkozat 4: Ifjúsági Olimpiai Játékok sportszakemberi nyilatkozat 

a személyes adatkezeléshez – minden kiutazó hivatalos kísérő, szak-

ember által kötelezően aláírandó.

Utaztatás, szállás, bérlemények

A Magyar Ifjúsági Olimpiai Csapat ki- és hazautazásának megszervezése szoros 

együttműködésben valósult meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hivatalos uta-

zási irodájával, a Carlson Wagonlit Travel (CWT) céggel. Bár igyekeztünk olyan 

megoldást találni, hogy a csapat egyben tudjon utazni, a kvalifikációs időszak vé-

gére a megnövekedett létszám meghaladta az előzetes becslések alapján lefoglalt 

járatkapacitást, ezért további kiegészítő járatfoglalásra kényszerültünk. A csapat 

meghatározó része az Iberia járatával Madridon keresztül utazott Buenos Airesbe 

és vissza, míg egy kisebb csoport a KLM járatával amszterdami átszállással, hason-

ló menetrenddel utazott.

A repülőjegyek mindkét járat esetében kedvező csomag- és sportfelszerelés szál-

lítási feltételeket tartalmaztak, így a személyes poggyász és sportfelszerelés utas-

forgalomban történő szállítása minimális költséget generált. Komolyabb gond 

egyedül a két kvalifikált rúdugró rúdjainak szállításával akadt. A cargo szállítás az 

argentin vámhatóságok hosszadalmas eljárási idejének és rugalmatlanságának kö-

szönhetően vállalhatatlanul hosszú procedúrát jelentett volna, így utasforgalom-

ban igyekeztünk megoldani a szállítást, ami végül a Lufthansa, illetve a Wizzair 

járataival sikerült.

A Magyar Csapat Ifjúsági Olimpiai Faluban történő elhelyezését már a 2018. áprilisi 

csapatvezetői értekezlet folyamán egyeztettük a szervezőbizottsággal. Az egész-

A RÉSZVÉTELLEL KAP-
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ségügyi ellátás biztosításához kialakított rendelőbe és a csapatirodára néhány esz-

közt (asztalt, széket, hűtőgépet) a hivatalos rendszeren keresztül béreltünk. 

A küldöttség tagjainak egymás közti kommunikációját helyi tarifás SIM kártyák 

megvásárlásával segítettük, amelyekhez telefonokat a Magyar Olimpiai Bizottság 

saját készletéből vittünk ki.

Az Ifjúsági Olimpiai Falun kívül lakó hivatalos kísérők és vendégek számára a szál-

lásfoglalás a szervezőbizottság hivatalos rendszerén keresztül történt. Számukra 

a repülőjegyeket részben a CWT utazási irodától, részben saját szervezésben vá-

sároltuk meg.

Logisztika, felszerelés-szállítás

A sportfelszereléseken kívül – melyeket a csapattal együtt, menetrendszerinti jára-

tokon szállítottunk – a magyar csapat helyszíni ellátásához szükséges eszközöket 

cargoként juttattuk ki Buenos Aires-be partnerünk, a Masped Kft. segítségével. 

A szállítmány augusztus 29-én indult Budapestről és szeptember 12-én került be 

az Olimpiai Falu gyűjtőraktárába. Az előkészületeket megnehezítette és egyben  

a korai szállítási időpontot is indokolta, hogy a szállítmányozásra vonatkozó szer-

vezőbizottsági előírások, határidők nem voltak minden esetben egyértelműek és 

az illetékes argentin hatóságok is meglehetősen bürokratikus és rugalmatlan mó-

don működnek. Ennek ellenére a helyszínen már minden további fennakadás nél-

kül hiánytalanul tudtuk átvenni a szállítmányt. 

A csapat ellátásához szükséges eszközök mennyiségét és összetételét – csapat-

irodai felszerelések, gyógyszerek, kötszerek, orvosi műszerek, dekorációs anyagok, 

szóróajándékok – sikerült úgy összeállítanunk, hogy az jó alapként szolgálhat a jö-

vőbeni olimpiai események előkészítésénél.

A RÉSZVÉTELLEL KAP-
CSOLATOS ELŐKÉSZÍTŐ 
FELADATOK
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Ruházat és egyéb felszerelések

Az ifjúsági olimpiai csapat formaruháját az Infinity Fashion Kft. tervezte és gyártot-

ta, a sportruházati kollekciót az adidas biztosította. A ruházat mind mennyiségé-

ben, mind minőségében megfelelőnek bizonyult. A kollekció összetételét is sikerült 

praktikusan összeállítani, bár a vártnál változékonyabb, gyakran meglepően hű-

vösre forduló időjárás miatt egy könnyebb kabátra vagy dzsekire még szükség lett 

volna. A visszajelzések alapján a jövőben törekedni fogunk arra, hogy még több 

pamut alapanyagú termék kerüljön a kollekcióba. 

FORMARUHA KOLLEKCIÓ

Férfi Női

zakó blézer

nadrág nadrág

bermuda bermuda

ing top

bőr öv bőr öv

adidas tornacipő adidas tornacipő

ADIDAS SPORTRUHÁZAT

Férfi Női

táska XL méret, kerekes táska XL méret, kerekes

hátitáska hátitáska

podium melegítő garnitúra podium melegítő garnitúra

nemzeti melegítő garnitúra nemzeti melegítő garnitúra

anorák garnitúra anorák garnitúra

jogging garnitúra jogging garnitúra

póló zöld póló zöld

póló piros póló piros

teniszing teniszing 

pulóver pulóver

short short

törölköző törölköző

szabadidő póló I szabadidő póló I

szabadidő póló II szabadidő póló II

szabadidő short szabadidő 3/4-es tight

szabadidő bermuda szabadidő hosszú tight

szabadidő kapucnis felső szabadidő kapucnis felső

zokni zokni

sportcipő sportcipő

papucs papucs

A RÉSZVÉTELLEL KAP-
CSOLATOS ELŐKÉSZÍTŐ 
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Az Ifjúsági Olimpiai Játékokhoz kapcsolódó hivatalos rendezvények

A sport- és formaruhákat szeptember 14-19. között adtuk át a MOB székházában. 

Az ünnepélyes fogadalomtételre, valamint az azt követő csapatgyűlésre szeptem-

ber 19-én, a MOM Kulturális Központban került sor. A csapatgyűlésen részletes 

tájékoztatást adtunk a Buenos Airesben várható feltételekről, hivatalos helyszí-

nekről, elhelyezésről, részvételi kötelezettségekről és jogosultságokról, továbbá 

az egészségügyi, kommunikációs és adminisztratív támogatásról, amelyeket az 

Ifjúsági Olimpia ideje alatt a csapat számára biztosítottunk.

Biztosítás

A magyar delegáció minden tagja részére a kiutazástól a hazaérkezésig terjedő 

teljes időszakra Prémium utasbiztosítást kötöttünk partnerünknél, a Magyar Posta 

Biztosítónál, a sportolók esetében kiegészítő sportbiztosítással. Biztosítási ese-

mény nem történt. 

A RÉSZVÉTELLEL KAP-
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A Magyar Ifjúsági Olimpiai Csapat érkezésének előkészítése 

A csapatvezetés részéről 2 fő utazott előre Buenos Airesbe a csapat érkezését 

előkészíteni. Ennek első mozzanata a szervezőbizottsággal folytatott kétolda-

lú egyeztetés, azaz a Magyar Ifjúsági Olimpiai Csapat nyilvántartásba vétele. Az 

egyeztetés során véglegesítettük az akkreditációs és részvételi adatokat, a hiva-

talos kísérők akkreditációs privilégiumait és kvótáit, a versenyzők nevezését, vala-

mint a csapat részvételével kapcsolatos minden részletre kiterjedő feltételt. Ezek 

az akkreditáción és nevezésen túl a csapat falubeli elhelyezése, falun kívüli szál-

lásfoglalásai, bérleményei, jogosultságai, kötelezettségei, pénzügyi tranzakciói, 

érkezési és indulási adatai, felszerelés-szállítási, illetve egyéb logisztikai kérdések, 

szükséges hatósági engedélyek rendelkezésre állása. A küldöttség nyilvántartásba 

vételét követően kerülhetett csak sor a szálláshely és a bérlemények átvételére, 

illetve a csapat megérkezésekor az előzetesen elkészített és megküldött akkredi-

tációs kártyák aktiválására. 

A csapat elhelyezése az Olimpiai Faluban és külső szállásokon

Az Ifjúsági Olimpiai Csapat az Ifjúsági Olimpiai Falun belül egy nyugalmas he-

lyen található, jó színvonalú, új épület felsőbb emeletein kapott elhelyezést, így 

az alapfeltételek biztosítottak voltak a helyszíni munkához. Az idejében jelzett 

igények és a jelentős csapatlétszám miatt azon kevés szerencsés csapat közé 

tartoztunk, akik számára a szervezőbizottság biztosította a lehetőséget mind az 

egészségügyi csapat, mind a csapatiroda működéséhez dedikált helyiség kiala-

kításához. Az Ifjúsági Olimpiai Játékok visszafogottabb, egyszerűbb szinten és 

szolgáltatásokkal történő működtetése komoly kihívását jelentett a részvétel ter-

vezéskor, de a helyszínen minden kezdeti nehézség ellenére sikerült olyan felté-

teleket kialakítani, hogy a sportolók és az őket kísérő szakemberek zavartalanul 

végezhessék munkájukat.
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A versenyzők mellett dolgozó szakemberek faluban történő elhelyezésére csak 

korlátozott számban volt lehetőségünk; az akkreditációs szabályok csak a szük-

séges minimális hivatalos kísérői jelenlétet engedték meg, ami a versenyzők túl-

nyomó részének kiskorú státuszára tekintettel kifejezetten nagy terhet rótt a fel-

ügyeletükkel és a mellettük végzett szakmai munkával megbízott csapattagokra. 

A leginkább szakember-igényes atlétika, kajak-kenu, kerékpár, strandkézilabda, 

úszás és vívás sportágakban néhány további edző úgynevezett. Additional Team 

Official akkreditációt kapott. Az akkreditációs kártyájuk lehetővé tette számukra 

az edzés- és versenyhelyszínekre, valamint az Ifjúsági Olimpiai Faluba történő be-

lépést, illetve használhatták a hivatalos transzferhálózatot is a helyszínek között, 

azaz ugyanolyan szakmai munkát tudtak végezni, mint az Ifjúsági Olimpiai Falu-

ban elhelyezett kollégáik. Az ő utazásukról, szállásukról és ellátásukról a Magyar 

Olimpiai Bizottságnak kellett gondoskodnia. Ezek a sportszakemberek a belvárosi 

Hotel Pulitzerben kerültek elszállásolásra, ahol a szobaár a reggelit is tartalmazta. 

A további két étkezést a Magyar Olimpiai Bizottság által erre a célra kifizetett na-

pidíjból tudták fedezni.

Sportágak helyszíni működése

Az ifjúsági olimpián úgynevezett Park koncepció keretében jelölték ki az edzés- 

és versenyhelyszíneket azzal a céllal, hogy az olimpiai érzést és élményt Buenos 

Aires lehető legnagyobb részére terjesszék ki, és a helyi lakosság minél szélesebb 

köre számára tegyék elérhetővé az eseményeket. Négy különböző olimpiai parkot 

alakítottak ki a város négy fő pontján, mindegyikben más-más sportágak leltek 

otthonra. A létesítmények zöme ideiglenes volt. A parkokban szórakoztató és kul-

turális események, sportági bemutatók egészítették ki a hivatalos sportprogramot. 

A koncepció beváltotta a szervezők reményeit, és a hivatalos helyszínek minden 

várakozáson felüli tömegeket vonzottak.
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A struktúra gyenge pontját a helyszínek közti átjárhatóság képezte. A nagy távol-

ságokat nehezen tudták a hivatalos közlekedési hálózattal és a rendelkezésre álló, 

helyismerettel nem minden esetben rendelkező sofőrállománnyal áthidalni. 

Működés szempontjából a másik nagy kihívást mind a sportágak, mind a csapatve-

zetés számára a rendelkezésre álló kísérői akkreditációs kvóta alacsony száma és 

az abból fakadó elosztási nehézségek jelentették. A csapat mellé delegálható szak-

emberek elégtelen száma komoly kompromisszum-készséget követelt a sportági 

szakszövetségektől. 

Köszönhetően a felkészült, elkötelezett sportszakembereknek, akik feladatukat 

mindenki megelégedésére látták el, az Ifjúsági Olimpiai Csapat az eddigi legsike-

resebb részvételét produkálta.

Egyebek

Az eddigi két nyári ifjúsági olimpiához hasonlóan a nézők számára előzetes regiszt-

ráció után ingyenes volt a belépés az eseményekre. A 2–3000 férőhelyes helyszí-

nek folyamatosan tele voltak sőt, a bejutás reményében tömegek álltak sorba a 

bejáratok előtt. Ennek értelmében minden versenyen fantasztikus hangulat volt.

A NOB az ifjúsági olimpiára Young Change-Maker néven új programot hívott élet-

re, amely olyan fiatal, de tapasztalt sportolókat választott mentornak, akik korban 

közel állnak a versenyzőkhöz, és jelenlétükkel, tapasztalataikkal hatékonyan tudják 

segíteni, inspirálni őket. Magyar kiválasztott is volt az 50 nemzetközi mentor között, 

Péni István sportlövőnk kivételes egyénisége és állandó jelenléte nagy segítség 

volt nemcsak sportolóinknak, hanem a csapatirodán dolgozóknak is.
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Előkészületek

Az egészségügyi stáb tagjainak kiválasztása 2018 áprilisban kezdődött. A kiválasz-

tásnál prioritás volt a korábbi multisport eseményen való részvétel, sportorvosi 

kapcsolat a 14–18 éves sportolói csapattal, sportági szakszövetségnél stábszinten 

végzett munka, a stáb szakmai sokszínűsége, sportsebészeti-ortopédiai-trauma-

tológiai-belgyógyászati-sportorvosi profilok képviselete. A kiutazó orvosok: dr. To-

man József vezető keretorvos, dr. Varga Nóra és dr. Matusovits Andrea. Az orvo-

soknak voltak tapasztalatai a belgrádi és győri EYOF-ról, a bakui Európa Játékokról 

és a riói olimpiáról, dolgoztak a kézilabda, a kajak-kenu, az atlétika, az evezés, az 

úszó és a judo válogatottak mellett. Két gyúró utazott a csapattal: Laszák László 

és Klenyán Tamás, akik a torna és a kajak-kenu nemzeti csapatok mellett tevékeny-

kednek év közben. Tartalék orvosként dr. Dobos József akkreditációja indult el, de 

kiutazására végül nem volt szükség.

Az orvosoknak el kellett végezni egy online antidopping kurzust, amely vizsgával 

zárult (WADA Team Physician Toolkit). Többszöri egyeztetés történt a szűrővizs-

gálatok eredményeiről, az argentin klimatikus, járványügyi helyzetről, a gyógy-

szer-, és eszközkészlet összetételéről, az antidopping és tűhasználati szabályokról.

Szűrővizsgálatok

A MOB megrendelésére 2018.07.16–09.14. között a Sportkórház végezte az Olimpi-

ai Rendelő koordinálásával és közreműködésével a szűréseket. A szűrés tartalma-

zott egy teljes laborvizsgálatot, vizeletmintával is, EKG-t, kardiológiai, gégészeti, 

ortopédiai, szemészeti, pszichológiai konzíliumokat, FMS (functional movement 

screening) szűrést gyógytornásszal és dietetikai felmérést, tanácsadást.

A szűrővizsgálati eltérésekről vagy azonnali javaslatot kaptak a sportolók, vagy a la-

boreltérésekről keretorvosi vagy telefonos értesítést kaptak. Amikor szükséges volt, 

a vezető keretorvos személyesen segített recepttel, tanáccsal, terápiás javaslattal.

A Magyar Antidopping Csoport minden kiutazó sportolónál vizeletből dopping-

vizsgálatot és kábítószertesztet végzett, mind negatív eredménnyel. Az érintett 

sportolóknak nem kell holléti nyilvántartást vezetniük, ezért a nem bejelentett idő-

pontban végzett vizsgálatok több szervezési nehézséget jelentettek.

A Magyar TUE Bizottság a kiutazó keretet átnézte, hogy rendelkezik-e bárki TUE 

engedéllyel, de aktualizálásra nem volt szükség.

Ételtolerancia miatt érintett sportolónk a repülőn is és az olimpiai faluban is kapott 

megfelelő tanácsokat, odafigyelést és ételt.

MOB egészségügyi prezentáció az eskütételkor

Előadás keretében a sportolók és edzőik találkozhattak az egészségügyi stábbal. 

Megerősítést kaptak, hogy minden valószínű betegségre lesz terápia, gyógyszer, 

és elhangzott a kérés, hogy a rendszeresen szedett, vagy preferált gyógyszeré-
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ről mindenki magának gondoskodjon. Az antidopping szabályok maradéktalan 

betartására, valamint a „nincs tű” szabályzatra is fel lett hívva minden utazó fi-

gyelme. Elsősorban a riói előolimpia és olimpia, valamint a szakirodalom tapasz-

talatai alapján különös hangsúlyt kapott az időeltolódás, a transzatlanti repülőút, 

a hosszú ülés, a klimatikus viszonyok kockázata, az oltási helyzet és a különböző 

gyomor-bélfertőzések kockázata és a megelőzést segítő szabályok (alvásidőkre fi-

gyelni, átállás, folyadékfogyasztás, ennek programozása, probiotikumok, mit nem 

eszünk, kompressziós termékek, mozgás a repülőn, légkondi leállítása, meleg ruha 

időben felvétele, csak palackozott ásványvíz).

Gyógyszerkészlet, eszközpark

Nagymértékben támaszkodtunk a téli olimpiáról megmaradt készletekre. A vám 

és beviteli engedélyek miatt határidőre konkrét gyógyszernév, hatóanyag-darab-

számot is tartalmazó listát kellett készítenünk. A lista elkészítését, és engedélyez-

tetését követően még bővült a sportolói létszám, így nagyobb szerepet kapott 

az előzetes tartalékképzés. Fizioterápiás készülékeket is a MOB raktárkészletéből 

vittünk (lökéshullám, BTL komplett terápiás készülék, lézer, ultrahang, mágnes te-

rápiás készülék-matrac).

Béres / Scitec

Támogatói szerződések nyújtotta lehetőségekkel, a 2019-es eseményekre is tartalé-

kolva, a sportolóink részére Béres és Scitec termékek kerültek legnagyobb részben 

utazás előtt kiosztásra, kisebb részben központi tartalékot képezve. Ebből a tarta-

lékból tudtuk a regenerációt és a frissítést segíteni pl. a strandkézi-válogatottnál, 

amikor több meccsük is volt egy napon. 

Utazás előtti sérülések

Egy öttusázó bokasérülése miatt, egy strandkézilabdázó pedig vállficam miatt 

nem tudott utazni. A helyükre beugró sportolóknak szerencsére tartalékként már 

megtörtént a sportkórházi szűrővizsgálata és doppingvizsgálata, így csak hivata-

los igazolást kellett a szervezőbizottság felé küldeni, hogy a késői cseréket végre-

hajthassuk.

Edzői-közreműködői kérdőív

Korábbi multisport események egyik tanulsága, hogy az edzők egészségi állapota 

több esetben feltérképezetlen maradt, kockázatokat rejtett, majd a játékok alatt 

erőforrásokat kötött le. A nehézségeket megelőzendő egészségügyi kérdőívet 

küldtünk körbe. A visszaérkezés magas százalékban megtörtént, és hasznos se-

gítségnek bizonyult.
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A kérdőíves módszer sem segített a sportlövő-edző esetében. 61 éves, inzulinfüggő 

cukorbeteg saroktáji fekélye miatt a játékok előtt fél évvel sajnálatos módon még a 

végtag elvesztése is felmerült, többszörös plasztikai és bonyolult sebkezelési mód-

szerekkel a végtag menthető volt, de a talpi felszínen maradt egy körömnyi nem 

gyógyuló, potenciálisan fertőző seb. Az utazás előtt 4 nappal kaptunk először do-

kumentációt az állapotáról, és kérést, hogy segítsünk a napi kötéscserékben. A se-

gítő jó szándékunk mellett nem hagyható figyelmen kívül az a kockázat, amit egy 

fertőző seb közelsége jelenthet a sportolóinknak. Az edzőt saját szobájában kezel-

ve, a fertőtlenítés szabályaira különös hangsúlyt fektetve próbáltuk csökkenteni az 

fenti kockázatot. Kérdés, hogy mikor és ki mondhatja, hogy az utazás önmagára és 

a környezetére is veszélyt jelent, maradjon itthon. Mindennel együtt állapota nem 

romlott, a sportolóknál sem jelentkezett ezzel összefüggésbe hozható probléma. 

A különböző nemzetek egészségügyi stábjai közötti együttműködés jegyében 

kaptunk információkat a különböző helyszínek melletti hivatalos kórházak jellem-

zőiről, mivel egy holland orvos a játékok kezdetekor bejárta azokat, megosztotta 

észrevételeit, ajánlásait.

Kiutazás, egészségügyi eszközök szállítása

A gyógyszerek, terápiás eszközök szivaccsal bélelt ládákban biztonságban, sérülés 

nélkül, időben megérkeztek az olimpiai faluba. 

Egy sportorvosnak biztonságot jelent az eddigi pályafutása sportolói igényei sze-

rint összeállított és finomított saját orvosi táskájának jelenléte. Ennek a táskának az 

összetétele hatással volt a központi gyógyszerkeret összeállítására is, de értelem-

szerűen voltak eltérések is. A feladott gyógyszereken kívül a gépek fedélzetére is 

vittünk olyan gyógyszereket, amivel az ott jelentkező problémákat orvosolni lehet 

(altató, nyugtató, fájdalomcsillapító, görcsoldó, orrcsepp, nitrát, torokfertőtlenítő, 

hasmenés ellen).

Egészségügyi stáb munkamegosztása

Az orvosi munkamegosztás az előzetesen kapott versenyprogram ismeretében 

a sportági igények felmérése, a sérülésveszély és a várható eredményesség és 

az ezzel együtt járó doppingellenőrzési valószínűség alapján történt. Az egész-

ségügyi stáb létszáma miatt kompromisszumot kellett kötni. Edzők és sportolók 

egyaránt támogatólag álltak a kérdéshez és végül nem érkezett panasz a mun-

kamegosztással kapcsolatban. Az úszás, az atlétika, a strandkézilabda, a judo 

esetében folyamatos orvosi jelenlét, a többi sportágnál vagy részleges orvosi, 

vagy gyúrói jelenlét volt biztosítható, vagy a közeli versenyhelyszínek esetében 

az edzők hívhatták telefonon a közelben tartózkodó orvost. A falubeli egészség-

ügyi bázisunkon folyamatos volt a jelenlét. A munkamegosztás része volt, hogy 

alkalmanként orvos végzett a helyszínen bemelegítő krémmel bekenést, vagy 

két versenyszám között frissítő-átmozgató masszázst. A két gyúró leterhelése 
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komolynak volt mondható, tanulság, hogy 79 sportolóra a jövőben kevés a két 

gyúró. A munkájukat a nehézségeik ellenére is kiválóan megoldották. Elsősorban 

a kényelmi és teljestest gyúrásokat kellett észszerű keretek közé szorítani, és így 

nem maradt ellátatlan, vagy elégedetlen sportoló. Volt pár nap, amikor az étte-

rem bezárása miatt nem jutottak meleg vacsorához, az összetartó „youngary” 

csapat mentalitását azonban jól mutatta, hogy ezt látva a sportolók következő 

este maguktól hoztak vacsorát a stábtagjainknak. Az egészségügyi szoba közös-

ségi térré vált, a jó hangulat csapatformáló erővé lett.

Minden stábtag komolyan kivette a részét a közös munkából, nem volt aránytalan 

az elosztás. A frissességet, mentális egészséget segítette a jó csapathangulat és 

az alkalmi, falubeli konditermi edzések.

Sportolók ellátásával kapcsolatos feladatok a verseny ideje alatt

Járvány vagy súlyos sérüléshullám nem volt. A gyúrók összesen 292 gyúrást-ke-

zelést-ragasztást végeztek. Ez fejenként versenynaponként 9,125. Egy teljestest 

gyúrás 1 óra, részkezelés 20–30–40 perc. 192 naplózható orvos-beteg interakció 

történt, ezen felül számtalan nem naplózható kontroll, dietetikai, sérülésmegelőző, 

terápiás tanács, beszélgetés, jelenlét.

Részben a jelentés, részben a készletfogyás és a későbbi stáblétszám-munkater-

helés tervezése miatt is tevékenységnaplót vezettünk az orvosi-gyúrói tevékeny-

ségekről és jelenlétről.

Képalkotó vizsgálatot 3 esetben igényeltünk, a felágaskodó ló hanyatt bukva rá-

csúszott lovasunk lábára, orra és lába sérült, a röntgen kizárta a csontsérülést. 

Kosaras lányunk bokasérülésénél ultrahang és röntgen történt, ökölvívó lányunk 

könyöksérülését MRI-vel vizsgáltuk ki. A kórház közel volt, a szállítás probléma-

mentesen ment. 

Sérülés-, és betegség-regisztert naponta vezettünk, ezt hivatalos formanyomtat-

ványon naponta küldtük az NOB orvosi bizottságának.

Sportolók állapota az ifjúsági olimpia befejeztével

Alapvetően egészséges csapatként tértünk haza, bizonyos kezelések már azt a célt 

szolgálták, hogy a hazatérést követően más versenyeken, bajnokságban frisseb-

ben, gyógyultabban vehessenek részt sportolóink.

Versenyek, edzőpályák közötti logisztika 

Az úszás, torna, vívás, atlétika, küzdősportok a falu szomszédságában voltak, így 

a közlekedés, vagy több sportág párhuzamos ellátása egy szakember által nem 

okozott problémát. Az Urban és Green Park távolabb voltak: busszal 40–60 perc-

re. Alkalmanként előfordult, hogy a tömeg miatt elnyúlt az utazás, így később rá-

hagyásokkal terveztünk.
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Doppingvizsgálatok

Az ifjúsági olimpián 15 alkalommal történt magyar sportolót érintő doppingvizsgá-

lat. 10 sportolónk közül egyikük 4 alkalommal, egy másik 3 alkalommal, a többiek 

1 alkalommal adtak mintát. 14 vizelet és 1 vérvizsgálat történt. A mintaszámokat 

azonnal küldtük a HUNADO-nak, hogy ők is nyomon követhessék a vizsgálatokat. 

Nem volt pozitív esetünk.
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Az ifjúsági olimpia előtti hónapokban a Magyar Olimpiai Bizottság kommunikációs 

osztályán az eddigi legnagyobb létszámmal láttunk munkának a gyakornokprog-

ramnak köszönhetően. Ez alkalomból rendhagyó csapatkönyv készítését tűztük 

ki célul. A korábbi nyomtatott és .pdf formátumoktól eltérően ez alkalommal egy 

interaktív, médiatartalommal felvértezett online felület kidolgozása és folyamatos 

frissítése volt a legfontosabb feladat. Az olimpia.hu hivatalos honlapunkat fedő 

weboldal 100%-ban illeszkedett a szervezőbizottság által megálmodott dizájnhoz 

és általuk jóváhagyást is kapott. Mind a hetvenkilenc fiatal versenyző számára 

egyedi tartalommal bíró adatlapot készítettünk, ahová gyermekkori képeiket, rajza-

ikat, személyre szóló, szerkesztett videókat és róluk szóló szórakoztató informáci-

ókat helyeztünk el. A sportolók profiljain ezen túl nemcsak ”kedvelési” lehetősége 

volt az oldalra látogatóknak, de személyes üzenetet is tudtak küldeni a választott 

versenyzőnek.

A videó tartalmak készítése két hónappal az októberi esemény előtt kezdődött. 

Ebben a felkészülési időszakban számos vicces feladattal (divatbemutató, színes 

cukrok válogatása, argentin tangó mozdulatok, keksztorony építés, képeslap meg-

címzés, szappanbuborék fújás, stb.) bíztuk meg az ifjú titánokat és ezeket mind 

lencsevégre kaptuk és feldolgoztuk. Nem feledkeztünk meg a magyar sportsaj-

tóban dolgozó munkatársakról sem és a weblapunkon nem csak azonnal frissülő 

eredményekről számoltunk be, de a Magyar Csapat menüpont alatt hasznos in-

formációkkal szolgáltunk, mint például korábbi eredmények, egyesület, edző stb. 

Buenos Airesben Szabó András kommunikációs vezető és Szalmás Péter fotós 

személyében két fővel láttuk el a helyszíni feladatokat és szolgáltattunk napi friss 

hír- és képanyagot az otthoni stábnak. Az ifjúsági olimpia alatt exkluzív képekkel, 

galériákkal, interjúkkal és kreatív felvételekkel tarkítottuk az online csapatkönyv 

repertoárját, valamint dr. Szabó Tünde és Berki Krisztián személyes üzenetét is 

közzétettük.

A phjongcshangi téli olimpia előtt indult, @olympic_team_hungary Instagram 

oldalunk követőinek számát nagy örömünkre sikerült a négyszeresére növelni, 
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amihez nagyban hozzájárult a #youngary kifejezés bevezetése. Ezt a hashtaget 

előszeretettel használták a versenyzők is, sőt, az Olympic Channel is említést tett 

róla valahányszor magyar érdekeltségű interjút csináltak. A közel száz, versenyidő-

szak alatt készített posztunk és több száz story bejegyzésünk is segített abban, 

hogy a korábbi 370-es, rekord-kedvelés számát sikerült 2100 fölé tornáznunk.

A Magyar Olimpiai Csapat elnevezésű Facebook oldalunkon közel 2000 új ked-

velőt szereztünk eme rövid időszak alatt, és a legsikeresebb bejegyzésünkkel elért, 

több mint 3500 kedvelés és 132.000 elérés minden várakozásunkat felülmúlta. Tu-

datosan figyeltünk rá, hogy a weblapunkon, valamint a Facebook- és az Instagram 

oldalunkon eltérő tartalom jelenjen meg, még ha a hír értéke azonos is volt.

Ezekhez a kommunikációs szemmértékkel vélt sikerekhez jelentős mértékben hoz-

zájárult, hogy az eddigi legsikeresebb ifjúsági ötkarikás megmérettetésünkön hu-

szonnégy érmet, köztük tizenkét aranyat szereztek fiatal versenyzőink, akik a social 

media platformokat is igen aktívan és megfelelő minőségben használják. A kezdeti 

sikerek után a hazai média képviselői is felkapták a fejüket és érdeklődésük hetekkel 

az esemény után is kitartott.

KOMMUNIKÁCIÓ
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28 egyéni sportágban (ide számolva a 3×3 kosárlabdát), valamint 4 csapatsport-

ágban, 3998 sportoló versenyzett. 241 versenyszámban osztottak érmeket a 12 

versenynap alatt. Ezeken felül 13 úgynevezett mix versenyszámot is megrendeztek, 

amelyek sem a korosztályos világversenyek, sem a felnőtt olimpia műsorán nem 

szerepelnek.

Új sportágként jelentkezett a karate, a görkorcsolya, a sportmászás és a break 

dance.

Új versenyszámok mutatkoztak be a surf sportágban ( kiteboarding), a kerékpár 

versenyeken (BMX freestyle) , a strandkézilabda és a futsal programrba kerülésé-

vel.

Az ifjúsági olimpián szereplő versenyszámok sportágankénti megítélése igen kü-

lönböző. Tekintettel arra, hogy ezen a versenyen a NOB finanszírozza a résztvevő 

országok utazását, ellátását és a versenyrendezés költségeit is, tehát a versennyel 

kapcsolatos valamennyi közvetlen költséget, nyilvánvaló, hogy beleszól a sportági 

versenyprogramokba is. 

Az évjárati korlátozások miatt csak behatárolt korosztályokat érint az olimpiai in-

dulás joga. Így sokan, a fiatalabb korúak közül elvesztik az esélyt a részvételre, 

pedig tudásszintjük alapján már ott lenne a helyük a versenyen. 

Amellett, hogy az Ifjúsági olimpia fesztivál jellegét kívánja erősíteni ezekkel a for-

mabontó versenyszámokkal, látható, hogy a NOB egyfajta próbaversenynek is 

szánja ezt az eseményt. Olyan sportágak és olyan – főleg kombinált – verseny-

számok szerepeltek a programban, amelyek sehol máshol nincsenek a NOB ren-

dezvényein. Nyilvánvalóan viszont ezekkel azért kísérleteznek, mert foglalkoznak 

a későbbi bevezetésükkel a felnőtt olimpiákon is. Ezeknek a próbaversenyeknek 

a megítéléséről nincsenek információink, de fel kell készülnie a magyar sportnak, a 

sportszakmának is arra, hogy elképzelhető az, hogy ezekből előbb-utóbb át fog-

nak emelni beváltnak ítélt elemeket a nyári olimpiák programjába is.

A magyar részvételt vizsgálva azt látjuk, hogy több esetben most is, – ahogyan 

korábban is – a maximális létszámban sikerült kvalifikálnia a magyar versenyzők-

nek. Ezekben a sportágakban tehát nem is lehetséges a magyar indulók számának 

növelése a korábbi ifjúsági olimpiákhoz képest. 

A sportágak 62%-ában és a versenyszámok 44%-ában volt magyar induló, amit 

igen magas részvételi aránynak értékelünk.

Egyértelmű, dicséretes előrelépés látszik ebben mutatóban az atlétáknál, akiknek 

sikerült minden eddiginél több kvótát szerezni.

Tradicionális sportágaink mellett a strandröplabda, a strandkézilabda, a lovaglás, a 

tollaslabda, a karate és a csak most először műsorra került break dance versenyzői 

is megjelentek a magyar csapatban. 

Ezzel szemben, a sportág utánpótlás helyzetéről árulkodik, hogy műugrásban, 

ahol az utolsó felnőtt olimpiákon pedig még volt magyar induló, az ifjúsági olimpi-
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án már nem tudtunk rajthoz állni a kvalifikációban sem. 

Szintén rossz előjel, hogy labdarúgásban (futsal) nem volt még esélyünk sem a sze-

replésre.

Ismerve a sportág hazai lehetőségeit, illetve eredményességét, nem meglepetés, 

hogy a golf, a gyeplabda, a rögbi és a taekwondo sportágakban eddig nem volt 

még indulónk.
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Az értékelés a sportági beszámolók alapján készült. A táblázatokban a versenyzők 

neve, klubja, versenyszáma/súlycsoportja, elért helyezése és eredménye van fel-

tüntetve.

A részvételi kvóták megszerzése a felnőtt olimpiai játékokhoz hasonlóan csak 

rendkívül összetett és nehéz, sportáganként erősen eltérő kvalifikációs folyamat 

révén volt lehetséges. Az érintett sportági szövetségek kiemelt feladatként kezel-

ték a kvalifikációt. Ennek megfelelően, a MOB felkérésére és koordinálásával a leg-

jobb utánpótláskorú sportolóink felkészítésére és kvalifikációs versenyeire külön 

programot dolgoztak ki.

Atlétika

Az atléták a mezőny erősségét nem tudták előzetesen megítélni, így nem voltak 

konkrét eredményességi célkitűzéseik. A kvalifikációs folyamatban viszont minden 

korábbinál több versenyzőnek, 16-nak sikerült kvalifikálnia. Közülük 13-an egyenes 

ágon, 3-an pedig visszaosztott kvóták révén tudtak rajthoz állni. 

A III. Ifjúsági Olimpiai Játékokon a magyar atléta csapat sikeres volt, nem csak a 

nagy létszámú kvalifikáció miatt, hanem azért is, mert jól megoldotta a különös 

versenyrendszer furcsaságait és teljesítménye is az elvárásoknak megfelelően ala-

kult.

2017-ben az EYOF-on jól szerepelt versenyzőknek a célversenye ebben az évben 

az Ifjúsági Olimpia volt.

SPORTÁGANKÉNTI 
ÉRTÉKELÉS

Atlétika

Apáti Bence Békéscsabai AC
1500 m 17 4:08.21

mezei futás 17 13:14

Áts Viktória Melissza TSC – Geotech hármasugrás 7 12,77/12,38=25.15

Bacsa Fanni MVSI gátfutás 15 14,64/13,89 

Doma Benedek Dobó SE kalapácsvetés 4 73,69/71,65=145,44

Endrész Klaudia ARAK távolugrás 2 605/626 cm= 12,31 m

Farkas Bence DOVASE 200 m 9 21.9/21.25=43.15

Fekete István KARC súlylökés 9 18,78 pb- 17,43 m.=36,21

Gebauer Maja KSI SE rúdugrás 6 365/372 = 737

Huller Dániel Gellért Dunakeszi VSE 400 m gát 2 51.98/51.28=1:43:84

Illovszky Dominik Márk BHSE 100 m sík 21 11,33 – 10,82 = 22,15

Mihály Ádám Bence GEAC rúd 10 445/482=827

Molnár Janka BMTE 400 m 7 56,00/55,93 mp = 1:51,93

Peringer Márk VEDAC diszkosz 13 50,54

Rajczi Bianka Dobó SE kalapácsvetés 13 58,20 – 53,16 m =111,36

Takács Boglárka Emese ARAK 100 m sík 4 18,08/11,45=23,53

Urbán Zita Ikarus BSE
2000 m akadály 10 6:49.52

4 km mezei 14:46

#YOUNGARY
  Magyar Olimpiai Csapat      Olympic_Team_Hungary

olimpia.hu



27BESZÁMOLÓ A III. IFJÚSÁGI OLIMPIÁRÓL    Buenos Aires, 2018. október 6–18.

A III. Ifjúsági Olimpia sajátságos versenyrendszerét nem fogadta kedvezően a 

sportszakma. Főleg a futószámok összetett versenyszámmá alakítása vetett fel 

kérdéseket, többek között edzéselméleti problémák felmerülése miatt.

Nem lehet elhallgatni, hogy az atlétikában nem a legjobb az ifjúsági olimpia nem-

zetközi megítélése. Olyan nagy atléta nemzetek, mint az angol, vagy a svéd nem 

is vettek részt rajta. Részvételük lemondása hátterében az állhat, hogy az ifjúsá-

gi olimpián az atlétika sportág rendezése teljesen eltért az évtizedek, illetve több, 

mint egy évszázad alatt folyamatosan felülvizsgált és jól kialakított IAAF rendezési 

és versenyszabályzattól.

Birkózás

Az olimpia – akárcsak a felnőtt korosztályban – itt is a legmagasabb presztízsű 

versenynek számít. A minimális létszámok miatt csak a legjobbak tudnak indulni, 

ezért óriási a harc az indulási jog megszerzéséért. Mindkét nemben 5-5 súlycso-

portot határoztak meg és súlycsoportonként 10 versenyző indulhatott az egész vi-

lágból. Korábban az ifjúsági olimpiákon csak visszaosztott kvótával tudott magyar 

versenyző indulni birkózásban. 

A magyar birkózók erre a nagyon kevés helyre 1–1 fő kvóta megszerzését tervezték. 

Végül 2 lánybirkózó szerzett kvótát. Ezek közül az egyik visszaadott kvóta volt.

SPORTÁGANKÉNTI 
ÉRTÉKELÉS

Atlétika
Birkózás
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Elmondhatjuk, hogy a mezőny nagyon erős és sűrű volt, súlycsoportonként talán 

csak néhány versenyző hiányzott, de magyar versenyzők súlycsoportjában a leg-

jobbak mind ott voltak.

Szél Anna Hella Orosházi Spartacus B.K. 57 kg 2

Szenttamási Róza Csepel BC 49 kg 5

Break-dance

Az olimpiai sportágak között a Buenos Aires-i ifjúsági olimpián mutatkozott be 

először a break tánc. A szövetség szerint a magyarországi jelentősége annak, hogy 

az ifjúsági olimpián a „Bboying”, mint táncsportág a jövőben szerepel, felbecsül-

hetetlen. A folyamat révén hazánkban a break tánc területén elindulhat egy olyan 

folyamat, melynek segítségével elismert formában kezelhető a sportág utánpót-

lása, továbbá országosan egybefogja a break táncot űző sportolókat és a jelenlegi 

egyesületeket, tánciskolákat. 

Az olimpia lehetősége hatalmas motivációt jelent a break táncot kezdő és már űző 

fiataloknak, hiszen ugyanolyan egyenrangú versenyzővé emeli a táncosokat, mint 

bármely más olimpiai sportágban szereplő társukat. Ennek a Magyarországon 

még gyerekcipőben járó sportágnak hatalmas ugrást jelent ez a lépés. A tobor-

zásban is jelentős szerepe lesz az olimpiai részvételi lehetőségnek, de mind az inf-

rastrukturális, mind a technikai fejlődést is hozni fogja magával. 

A magyar szövetség egy versenyző kvalifikációját tervezte, amely cél végül egy 

visszaadott kvóta révén teljesült. A női verseny világversenyekhez méltó, magas 

színvonalon zajlott. A magyar versenyző részvételét és ottani szereplését történel-

mileg is jelentős eredményként könyveli el a szövetség. 

Török Enikő Erzsébet Szolnoki Break Tánc és 
Extrém Sport Egyesület break 11

Judo

Az ifjúsági olimpiának nagy a presztízse sportágon belül, amit az is alátámaszt, 

hogy a kvalifikációs rendszere a felnőtteknél alkalmazott olimpiai kvalifikációs 

szisztémához hasonló. Maga a kijutás is hatalmas fegyvertény. 

Létszámában kisebb volt a mezőny a megszokottnál, de minőségében magas. Jól 

jelzi ezt a magas a színvonalat, hogy több súlycsoportban világranglista vezetők, 

világbajnokok, kontinentális bajnokok is a vert mezőnyben végeztek. 

A négy évenkénti rendezés miatt, sajnos komplett évjáratok számára nincs lehe-

tőség az indulásra, de azon korosztályok számára, akik részt vehetnek rajta, hatal-

mas motivációt jelent ez a verseny. Országonként mindössze 1–1 sportoló kvalifiká-

SPORTÁGANKÉNTI 
ÉRTÉKELÉS

Birkózás
Break-dance
Judo
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ciójára volt lehetőség, amit mi maximálisan ki is használtunk. Mindkét versenyzőnk 

megilletődötten kezdett, de utána feloldódtak. A kis csapat végül nagy sikert ért 

el, a megszerzett két érem magáért beszél, és azt mutatja, van potenciál a magyar 

judo utánpótlásban. Özbas Szofi olimpiai bajnok lett, ezzel a sportági éremtáb-

lázaton Magyarország a 3. helyen végzett. A legnagyobb hozadéka a versenynek 

sportolóink számára, hogy nem a felnőtt olimpián válnak görcsössé a szokatlan kö-

rülményektől. Nagy feladat volt edzői szemmel a rajtláz/rajtapátia kezelése a saját 

korosztályukban rutinosnak számító sportolóknál.

Özbas Szofi Ceglédi VSE
63 kg 1

vegyes csapat kiesett

Vég Zsombor Ceglédi VSE
-100 kg 3

vegyes csapat 5

Kajak-Kenu

Azok a fiatalok, akik az előző két ifjúsági olimpián eredményesen szerepeltek, fel-

nőttként is sikeres versenyzőkké váltak. A külföldiek közül néhányan már felnőtt 

olimpiai bajnokok.

Ennek a versenynek voltak olyan sajátosságai, amivel máshol nem találkozunk. A sa-

játos versenyszám ellenére mindenki egyetért azzal, hogy ennek a korosztálynak  

a legnagyobb versenye az olimpia, erre fókuszál minden nemzet. Az itt induló kül-

földi versenyzőkkel találkoztunk különböző korosztályos nemzetközi versenyeken is.

Az év utolsó nemzetközi versenye volt az olimpia. Vele egy időben nem rendeztek 

nemzetközi versenyt, így minden figyelem az olimpiára összpontosult. A maximá-

lis 2–2 fővel kvalifikáltunk, de ez nyilván elvárás a sportág utánpótlásával szemben.

A verseny a várakozásnak megfelelően jól sikerült, amit el szerettünk volna érni, azt 

elértük. A két kajakos versenyszámot megnyertük, Rendessy Eszter és Kiss Ádám 
ifjúsági olimpiai bajnokok lettek. A két kenus versenyző 2. illetve 4. helyen végzett. 

Ezzel maximálisan teljesítették sportolóink az előzetesen elvártakat, talán még túl is 

teljesítették azt. A kajak-kenusok mindig eredményesek voltak a fiatalok olimpiáján, 

de talán most voltak a legeredményesebbek.

Gönczöl Laura PACS-PACS KSE
C-1 3

K-1 szlalom 16 között kiesett

Kiss Ádám Váci KK
K-1 1

K-1 szlalom 6

Pálla Balázs Graboplast Győr
C-1 4

K-1 szlalom 8

Rendessy Eszter 
Júlia UTE

K-1 1

K-1 szlalom 12

SPORTÁGANKÉNTI 
ÉRTÉKELÉS
SPORTÁGANKÉNTI 
ÉRTÉKELÉS

Judo
Kajak-Kenu
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Karate

A kvalifikáció megszerzése nagyon nehéz és kiélezett versenyeken dőlt el, azonban 

így valóban azok jutottak ki az olimpiára, akik ezeken a versenyeken végig az élvo-

nalban voltak és mind a 8 versenyző a világranglista első 10 helyezettje között van.

Mivel az olimpián a karate most szerepelt először, ezért kiemelt jelentőséggel bírt 

a verseny.

Nemzetközi szinten minden ország számára presztízs értékű volt, hogy versenyzőt 

indíthasson az első olimpián, így a kvalifikációban résztvevő versenyzők kiemelt 

figyelmet és támogatást kaptak. A szövetség terveiben egy versenyző kvótaszer-

zésben volt biztos. Ez sikerült is az esélyes versenyzőnek, aki helyt állt az erős 

mezőnyben.

Több szempontból is nagy jelentősége van az ifjúsági olimpiának az utánpótlás ver-

senyrendszerben. Elsősorban kiemelt motivációt jelent a versenyzők számára, bár 

az életkori korlátozás miatt csak mindig egy szűk korosztályt érint, és sokan vannak, 

akiknek esélye sincs részt venni ifjúsági olimpián sportkarrierjük során. Akik azonban 

elnyerték a jogot, ők különleges tapasztalatokat szerezhetnek felnőtt versenyzésük 

kapujában. Az olimpia egy olyan plusz motivációt adott a kvalifikációban résztvevő 

versenyzőknek, ami jelentős erőt generált a felkészülésük során. A kvalifikációt szer-

zők számára ez a verseny komoly mérföldkő a sportpályafutásukban.

Az ifjúsági olimpia az életkori korlátozás miatt csak egy adott korosztály számára 

érhető el és sajnálatos, hogy így sokaknak nincs esélye részt venni. Emiatt nem ér 

fel egy világbajnoki éremmel.

Baranyi Zsófia MTK -59 kg 5

SPORTÁGANKÉNTI 
ÉRTÉKELÉS
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Kerékpár

A magyar csapat a maximálisan lehetséges 2-2 fővel vett részt a versenyen, de 

a két lány szerzett kvótával, míg a két fiú visszaosztott kvótával szerzett kvalifi-

kációt. Az előző két ifjúsági olimpiához képest nőtt a verseny rangja, elismertsége. 

A résztvevő országok a legjobb összeállítású csapatokkal érkeztek, a nemzetközi 

mezőny elején tartózkodó országok csapatai közül kevesen maradtak távol. Francia-

ország és USA csak kis létszámú csapattal érkeztek Buenos Aires-be. Németország 

hagyományosan nem szokott kerékpársportban indulni ifjúsági olimpián, ez most is 

így volt. Az ausztrál fiúk sem jöttek. A többi ország viszont a legerősebb versenyzőit 

indította.

A verseny kiemelt helyet foglal el a versenyrendszerben, a szezon végén, semmi-

lyen fontosabb versenyt nem rendeztek vele egy időben és közvetlenül előtte és 

utána, a magasabb kategóriás versenyektől időben távol rendezték.

Teljesen szokatlan versenyszámok és értékelés volt. 3 országúti és 2 MTB verseny-

számot rendeztek, kizárólag összetettben és két fős csapatban hirdettek ered-

ményt. A versenyszámok közül mindössze egyben rendeznek az olimpián részt 

vett korosztálynak hivatalos EB-t és VB-t. A pontozási rendszer is teljesen szokat-

lan a kerékpársportban. Az MTB pályák technikai nehézsége szintje alapszintű volt, 

kb. 10–12 éves korosztálynak megfelelő.

Az egyedi versenyszámok és lebonyolítás miatt sok újdonságról nem lehet beszá-

molni. 

A magyar kerékpár csapat eredményei:

Fetter Erik PCCC

Csapat 5

cross country 1

kritériumverseny 32

Fülöp Ádám István VKE Nelson Pepperl & 
Fuchs Team

Csapat 5

cross country 31

Buzsáki Virág Pavé Bike and Café

Csapat 3

országút 18

kritériumverseny 29

Vas Kata Blanka Merida Maraton Team CST

Csapat 3

országút 5

kritériumverseny 1

3×3-as kosárlabda

A 3×3 kosárlabda egy rohamosan fejlődő sportág, amely az elmúlt években egyre 

jobban elterjedt, különösen azóta, hogy az olimpiai műsorra kerülése szóba került. 

2020-ban már az olimpia műsorán is szereplő szakág lett. A vezető kosárlabda nem-

SPORTÁGANKÉNTI 
ÉRTÉKELÉS

Kerékpár
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zetek is egyre komolyabban veszik, sőt, vannak olyan országok, ahol már a hagyo-

mányos kosárlabda elé helyezik a sportágat. Természetesen így a szakágon belül az 

olimpia nemzetközi elismertsége nagyon magas.

Az olimpiára való kijutás lehetősége több játékost is foglalkoztatott, ezért sok 

olyan játékos is megpróbálkozott 3×3-mal, aki eddig csak a klasszikus kosárlabdát 

játszotta. Ez természetesen a színvonalat is növelte a versenyeken, tornákon. Az 

idei évről kijelenthető, hogy a tornák erőssége magasabb szinten volt az olimpia 

miatt.

Egy roppant erős és színvonalas torna volt az idei olimpia, amely sok új helyzetet és 

tapasztalatot is hozott, melyekkel korábban nem találkozhattunk. A legfőbb ilyen 

tényező a torna terjedelme, hiszen az olimpia elejétől a végéig tartott, így több 

idő volt edzésre, munkára, felkészülésre, ami azt gondoljuk szakmai szempontból 

hasznos is volt, de a kevés mérkőzés és a meccsnapok közötti sok szünet nem fel-

tétlenül kedvezett a csapatoknak. Összességében, a torna komolyságát jelzi, hogy 

az Amerikai Egyesült Államok válogatottja is válogatott is a top kosárlabdázóit 

hozta el egy gyakran „lesajnált”, 3×3-as tornára. 

A korosztályos világversenyeket tekintve hasonló volt a kép a világbajnokságoké-

hoz. Ezeken a versenyeken több a csapat és ugyebár több kontinens vesz részt. Ez 

SPORTÁGANKÉNTI 
ÉRTÉKELÉS

3×3-as kosárlabda
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azzal jár, hogy bár vannak kiemelkedő csapatok, de van egy nagy törés a csapatok 

közötti játékerőben. Ezen a tornán is ez volt érezhető. Az első nyolc csapat kiváló, 

és szinte bárki képes lett volna bárkit legyőzni, leszámítva az Egyesült Államokat. 

A második fele a mezőnynek nem képviselt ilyen erős szintet. Tehát nem volt olyan 

kiegyenlített a mezőny, mint például az Európa-bajnokságokon.

Csapatunk az 5. helyet érte el az olimpián. Ez tulajdonképpen nem rossz eredmény, 

de sajnos több volt ebben a csapatban, és teljesen reális lett volna, ha érmekért 

harcolunk.

Egyénileg a szakvezetés nem értékelte a magyar csapat játékosait, de elmondható, 

hogy a negyeddöntő mérkőzésig mindenki tökéletesen teljesített és tudása maxi-

mumát hozta.

Budacsik  
Dorottya Eszter Vasas Kosárlabda Akadémia 

3×3 csapat 5Révész Boróka VBW CEKK Cegléd

Tóth Orsolya Vasas Kosárlabda Akadémia

Varga Alíz Vasas Kosárlabda Akadémia
dobóverseny 6

Lovaglás

Az ifjúsági olimpiára a kvóta megszerzése jelenti a legnagyobb kihívást, hiszen Eu-

rópában nagyon népszerű a díjugrató sport. A korosztályos Európa-bajnokságon 

átlagosan 32 ország lovasai szoktak megmérkőzni, ami 180-200 fős erős mezőnyt 

jelent. Ebből a mezőnyből 4 évente összesen 5 ügyes lovasnak jut ez a megtisz-

teltetés. A kvalifikációt a 2017. évi korosztályos Európa-bajnokságon, ifjúsági kate-

góriában elért legjobb 5 egyéni helyezéssel lehetett elnyerni. A kvóta megszerzője 

Weinhardt Virág volt, aki abban az évben töltötte be 18. életévet, ezért a kvótát át 

kellett adnia egy másik magyar lovasnak. 

Az ifjúsági olimpia lovas szemmel speciális, hiszen a versenyző párosból (ló és lova-

sa) csak a lovas utazhatott ki, és sorsolt lovakon folyt a versenyzés. Ebből adódóan 

a felkészülés során a magyar lovas, Jármy Vince sokféle új, számára ismeretlen lo-

von lovagolt, hogy a gyors alkalmazkodást gyakorolja. Az edzések egyéniek voltak. 

A Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) nagyon fontos eseménynek tartja az ifjúsági 

olimpiát. A FEI sajtósai minden nap jelen voltak és számos riportot, kisfilmes be-

számolót készítettek az eseményről. 

Magyar szemmel azért volt különösen nagy értéke az eseménynek, mert magyar 

díjugrató utoljára Barcelonában állt starthoz olimpiai eseményen. A sportág és 

a szakág végig kiemelt figyelmet fordított az ifjúsági olimpián zajló lovas esemé-

nyekre. 

Az olimpiai részvétel minden utánpótláskorú lovas álma.

SPORTÁGANKÉNTI 
ÉRTÉKELÉS
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A fent már említett okok miatt (sorsolt lovakkal történő versenyzés), az ifjúsági 

olimpia sportszakmai megítélése eltér a többi korosztályos bajnokságtól. A ver-

senyzés alacsonyabb kategóriában zajlik, mint egy EB-n. A sorsolt ló minőségétől, 

azaz a szerencsén is sokkal több múlik ezáltal. 

Az egyéni és csapatteljesítmény sportszakmai értékelésében a hangsúly az ide-

gen lóval történő együttműködés hatékonyságára és a lovas nyújtotta technikai 

tudásra helyeződött.

A lovak képzettsége, a szakmai segítők és a körülmények mind európai színvona-

lúak voltak. 

A díjugratásban az európai fölény a lovasok technikai tudásában meglátszott, de 

a sorsolt lovak ezt az egyenlőtlenséget tompították. 

A lovassport meglehetősen magányos sport, ezért ennek a világversenynek óriási 

hozadéka, hogy az itt egymás ellen versengő fiatalok új barátokra leltek a világ 

különböző tájairól. A kiutazás előtt a szakvezetés és a versenyző is a csapatérem-

ben bízott, hiszen az egyéni érem megszerzése nagyban múlt a ló teljesítményén. 

Azt tudtuk, hogy az európai csapat erős, a többieket nem ismertük, de az előző 

olimpiák tapasztalatai alapján a csapatéremben lehetett bízni. Ezt elértük a csapat 

tagjaként.

Jármy Vince első napon lóra szállás közben nagyon szerencsétlenül esett, mert 

a ló felágaskodott majd hanyatt esett. Vince lába alatta maradt. Az orra is meg-

sérült. Szerencsére törés, szakadás nem történt. A sérülés ellenére starthoz állt, 

egy megállással, időhiba nélkül körbelovagolt.Ezt követően a MOB csapatorvosai 

szakszerűen ellátták a sérülést és elkísérték Vincét a kórházi ügyeletre. Másnap fáj-

dalmakkal ugyan, de lóra tudott ülni, és dupla hibátlan lovaglással segítette a csa-

patot az éremhez. 

Jármy Vince Némethy Bertalan 
Alapítvány

 díjugratás 12

vegyes csapat (5 fős) 2

Ökölvívás

Az ifjúsági olimpia az ökölvívás utánpótlás eseményei között az év legfontosabb 

eseményének minősül. Az ifjúsági olimpiára egy nagyon szűk elit juthat el, a leg-

jobbak legjobbjai, és számos klasszisnak ez nem is sikerült.

A fiúknál egy nemzet három, a lányoknál pedig kettő főt, tehát maximálisan 5 főt 

indíthat a kvalifikációs szabályok szerint. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy 

Európából csak a korosztályos Európa bajnok szerezhetett kvótát.

A magyar ökölvívás egyik nagy tehetsége, Bernáth Attila, bár Európa-bajnok lett, 

de szerencsétlenségére ez mégsem ért kvótát, mert ő 49 kg-ban lett Európa-baj-

nok, az olimpián pedig – ahol a súlycsoportok száma csökkentve volt – csak 52 

kg-ban lehetett kvalifikálni.

SPORTÁGANKÉNTI 
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A magyar szövetség terveiben nem is szerepelt más versenyző kvótaszerzése, 

nem láttak olyan magyar versenyzőt, aki igazán esélyes lehetett volna az egyenes 

ágon való kijutásra. 

Végül mégis volt magyar versenyző az olimpián, egy visszaadott kvóta révén. Há-

rom héttel az indulás előtt kaptak információt a visszaadott kvótáról. Hámori Luca 

pihenőből érkezett, ennél tartalmasabb felkészülésre lett volna szükség az ered-

ményesebb szerepléshez. 

A szövetség terveiben az szerepelt, hogy kijutás esetén érmet várnak, ami lega-

lább egy győzelmet jelent, de ez a fentiek miatt sem tudott teljesülni.

Luca argentin ellenfelétől pontozásos vereséget szenvedett az első fordulóban. 

Hámori Luca Fitt-box ökölvívó 
egyesület 57 kg 5

Öttusa

A magyar versenyzők számára óriási motivációt jelent az ifjúsági olimpiai részvétel 

lehetősége. Már a kvalifikációs versenyeken való indulásért is nagy hazai csaták 

tapasztalhatók, mivel nemzetenként, nemenként csak 1–1 versenyző indulhat. 

A kvalifikációs időszak alatt több kimagasló eredmény született, melyeket akár az 

idősebb korosztály is megirigyelhetné.

Az olimpia kvalifikációs szisztémája miatt a mezőny színvonala nem vetekszik egy 

korosztályos Európa-bajnokság illetve Világbajnokság színvonalával, mivel az ifjú-

sági olimpián csak 1–1 fő szerezhet kvalifikációt. Így az erős öttusa nemzetek közül 

számos élversenyző esett el a viadalon való részvételtől, ezért az olimpia nem ne-

vezhető a korosztály top versenyének. 

A lányok mezőnyében induló Gulyás Michelle éremszerzésével teljesítette a szö-

vetség fő eredményességi elvárását. A fiúversenyző Bőhm Csaba viszont, aki az 

utolsó pillanatban került be a csapatba (az eredetileg benevezett magyar verseny-

ző Tamás József megsérült), a mezőny hátsó harmadában végzett, ezzel elmaradt 

a várakozásoktól.

Gulyás Michelle KSI SE
egyéni 3

mix 12

Bőhm Csaba Kőbánya SC
egyéni 20

mix 11
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Sportlövészet

A lehetséges kis létszámok ellenére a sportlövők előzetes terveiben 2–3 kvóta 

szerzése szerepelt, a maximális 4-ből. Végül 1 versenyzőjük, a korábban is lege-

sélyesebbnek számító Pekler Zalán jutott ki a versenyre. Európából mindössze 6 

fő versenyző szerepelhetett ezen a versenyen, ebben a versenyszámban, tehát a 

mezőny az eddigi versenyekhez mérve a legerősebb volt. 

A sportági beszámoló szerint neki nem sikerült jól az akklimatizációja, így elmaradt 

az előzetesen elvárt pontszerző helytől, de a MIX versenyben már jól teljesített.

A verseny arra is jó volt, hogy egy ilyen rendkívül erős mezőnyben megmérettes-

sünk, tapasztalatokat szerezzünk, felismerjük hibáinkat és azokat kijavítsuk. Meg-

bizonyosodjunk, hogy jó irányban haladunk és semmivel sem vagyunk gyengéb-

bek ellenfeleinknél.

Pekler Zalán Tibor MTTSZ Finomító 
Sportlövő Klub

10m 9

Mix Légpuska csapat 1

Női strandkézilabda csapat

Első alkalommal szerepelt az ifjúsági olimpia műsorán a strandkézilabdázás, ám 

annál sikeresebben és átütő erővel robbant be a sportágak közé. Látványossága és 

a mérkőzések izgalmas végkimenetele miatt igazi közönség csalogató esemény volt. 

Minden mérkőzés szinte teltház előtt zajlott, magas színvonalon. Az utánpótlás ver-

senyek terén az elmúlt két év igazi áttörést hozott, hiszen az olimpia mellett tavaly 

rendeztek első ízben korosztályos világbajnokságot is, hasonló sikerekkel. Erősen bí-
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zunk benne, hogy a következő években ezek a versenyek rendszeressé válnak majd.

Reményeink szerint a következő felnőtt olimpiákon már a hivatalos programban 

is megjelenik a strandkézilabdázás, hiszen világviszonylatban rohamosan fejlődik 

a sportág.

Mint minden más labdajátékban, itt is nagyjából elmondható, hogy a legerősebb 

bajnokság az Eb, ám a strandkézilabda picit más, hiszen az Európán kívüli orszá-

gok csapatai is elképesztő mértékben fejlődnek mind a fiúknál, mind a lányoknál. 

A dél-amerikai csapatok és az ázsiai csapatok is nagyon erősek, remek játékerőt 

képviselnek, és biztosak vagyunk abban, hogy előbb-utóbb az észak-amerikai vá-

logatott és egyes afrikai csapatok is ebbe a kategóriába fognak tartozni. Várható-

an ez lesz az egyetlen olyan csapat labdajáték, amit az egész világon mindenhol 

magas szinten fognak űzni pár éven belül. Egyértelmű az ázsiai és dél-amerikai 

csapatok drasztikus erősödése, játékstílusa, mely színesíti a nemzetközi palettát, 

és izgalmas mérkőzéseket eredményeznek.

Igen erős mezőnyben sikerült szép eredményt elérnünk. A legnehezebb feladat 

egyértelműen az volt, hogy innen, Európából megszerezzük a kvalifikációt, ami 

egyelőre nehezebb feladat, mint adott esetben magán az olimpián bejutni a leg-

jobb 6 csapat közé. 

Benzsay Rebeka Szentendrei NKE

3

Braun Laura Csenge DKKA 
Gajdos Dorottya Fanni Szentendrei NKE
Hadfi Gréta FTC
Király Réka Érdi Sport KFT.
Landi Gabriella Érdi Sport KFT.
Lérant Sára Szentendrei NKE
Matéfi Dalma Szent István SE, Óbuda
Pintér Klaudia Kézisuli Alapítvány Bp.
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Férfi strandkézilabda csapat

A férfi szakágról elmondható, hogy egyelőre az európai csapatok a meghatáro-

zói a világ élvonalának. A magyar férfi strandkézilabda válogatott egy visszaadott 

kvóta révén tudott rajthoz állni, amiben nyilván szerepe volt annak, hogy a 2017-es 

EB-n ezüstérmet szerzett. 

Az ifjúsági olimpia 12 csapatos mezőnyében sok egyenlő képességű csapat volt. 

Ahogyan számítottunk rá az európai csapatok talán picit erősebbek voltak a töb-

bi csapatnál, de a házigazda Argentína csapatát is a legjobbak közé soroltuk. Ki-

egyensúlyozottságot bizonyítja, hogy egy-egy mérkőzéstől eltekintve egyetlen 

nemzeti együttesnek sem volt teljesen sima mérkőzése. A végeredményt tekintve 

az öt európai csapatból négyen az első öt helyezettek között voltunk.

Gubicza Csaba Balatonfüredi KSE

5

Hornyák Bence Telekom Veszprém
Marczika Barnabás Fiatal Kézilabdások SE
Matuszka Balázs Budaörs KC
Melnicsuk Viktor Jurij Telekom Veszprém
Fenyvesi Marcell Bajnok DSE, Nemesvámos
Seprős Bence Füredi KSE
Simon Kristóf PLER-Budapest
Tóth Benedek Veszprém Kézilabda ZRT.
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Strandröplabda (férfi)

Az olimpiai 4. hely megszerzése sporttörténelmi tett a magyar strandröplabdá-

ban. Olimpiai kvalifikáció eddig nem volt elérhető közelségben sem felnőtt, sem 

utánpótlás vonalon. Nagy küzdelem folyt a kijutásért, különösen az európai helyek 

nagyon értékesek és nehezen elérhetők. Hazai és nemzetközi tekintetben is nagy 

presztízse van ennek a versenynek. Minden meghatározó csapat részt vett a kva-

lifikációban és mindenki élt is a kvalifikációban megszerzett kvótájával.

Maga a kvalifikációs folyamat és a verseny is jelentős megmérettetést jelentett. 

Hatalmas lökést adhat a résztvevő sportolóknak a felnőtt pályafutásukhoz egy 

ilyen szintű versenyen való részvétel.

A kétkörös selejtező során estek ki erős európai csapatok, akiknek helye lehetett 

volna a mezőnyben. A sportág Európa-bajnoksága egyelőre erősebbnek számít, 

mert ott koncentráltan vannak jelen a legjobbak.

Azt látjuk, hogy az előző ifjúsági olimpiai győztes orosz válogatott azóta a felnőtt 

világranglista top 10 csapata között van és az az Andreas Mol, aki jelenleg ezt a 

világranglistát vezeti, az ifjúsági olimpián a 8-ba sem tudott kerülni társával. 

Elmondhatjuk, hogy ha a most szerepelt magyar páros egyéni fejlődése töretlen 

marad és megkapják a megfelelő nemzetközi menedzselést, akkor középtávon je-

lentősebb játékerővel bíró, nemzetközi szintű strandröplabda játékosokká válhat-

nak.

Hajós Artúr Strandröplabdázásért SE
4

Stréli Attila Bence Strandröplabdázásért SE

Súlyemelés

A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség, valamint a Magyar Súlyemelő Szövetség kor-

osztályos versenyrendszerében kiemelt helyen szerepelt az ifjúsági olimpia. Az 

olimpia fontosságát az is mutatja, hogy az olimpia évében a Nemzetközi Súlyemelő 

Szövetség nem rendezi meg az U17 korosztály számára a világbajnokságot, így a 

versenyek „királya” az adott évben az olimpia. A felnőtt olimpiához hasonlóan ki-

alakult kvalifikációs rendszere van. A hazai versenynaptár is ennek megfelelően lett 

megtervezve 2017 és 2018-ban. A súlyemelő versenyek a Nemzetközi Súlyemelő 

Szövetség szabályai alapján kerültek megrendezésre. 

Az ifjúsági olimpián a súlyemelő sport U17 korosztályának legjobbjai vesznek részt 

(55 férfi és 55 női versenyző), melyet bizonyít, hogy a versenyen részt vevő ver-

senyzők közül kerülnek ki az olimpiát követő években a junior és felnőtt korosztály 

világ- és Európa-bajnokai, érmes versenyzői. A szűkös indulói létszámra tekintettel 

megállapítható, hogy – a felnőtt olimpiához hasonlóan – kijutni nehezebb az olim-

piára, mint ott helyezést elérni.
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Az olimpiai részvétel, – akár felnőtt, akár ifjúsági – kiemelt jelentőséggel bír sportszak-

mai szempontból. Részünkről nagyon fontos volt, hogy olyan sportolók képviseljék  

a sportágat, akik teljesítményükkel a nemzetközi élvonalhoz tartoznak. A két meg-

szerzett kvótából az egyik visszaadott kvóta volt.

Árva Cintia felülmúlta a várakozásokat öt jó fogást teljesítve, megjavítva egyéni 

legjobbját, két országos csúcsot ért el és az értékes negyedik helyen végzett.

Orsós Richárd az értékes tízedik helyen fejezte be a versenyt úgy, hogy 3 kilog-

rammal megjavította az idei Európa-bajnokságon elért eredményét.

Árva Cintia Andrea Kecskeméti TE 53 kg 4

Orsós Richárd Tamási SE 62kg 10

Tollaslabda

A tollaslabda az ázsiai hegemóniának is köszönhetően a legnézettebb sportok 

egyike az olimpiákon. Az olimpia a legrangosabb versenynek számít a sportágban. 

Minden játékos álma, hogy kijuthasson ide. A kvótaszerzés rendkívül nehéz, mivel 

nagyon kevés kijutó hely van, és tulajdonképpen egész évben formában kell tartani 

a játékosokat ahhoz, hogy reális esélyük legyen a kvótaszerzésre. Nem az olimpia 

számít a legnehezebb versenynek a sportágunkban, de mindenképpen a legna-

gyobb elismerés egy játékosnak a kvalifikáció kivívása. 

Az ifjúsági olimpia kiemelt fontosságú verseny a fiatal versenyzők számára. Óri-

ási motivációt jelent, a fiatalok nagy részének elsődleges célja, hogy kijuthasson 

egy ilyen eseményre. Ennek érdekében a tehetséges, elszánt és kvótára esélyes 

versenyzőknek hosszú távú programokat terveztünk. Az ifjúsági válogatott tagjai 

több alkalommal a felnőtt kerettel készültek, játszottak edzőmeccseket.
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A versenyen a csoportkörös lebonyolítás lehetőséget biztosít a gyengébb játékerőt 

képviselő játékosoknak arra, hogy több meccset is játszhassanak. A mezőny erős-

sége elmaradt a legrangosabb korosztályos versenyektől. A legerősebb országok 

természetesen a legjobb játékosaikkal voltak jelen a versenyen, ugyanakkor például 

csak Kínából legalább 20-30 ifi játékos rendelkezik magasabb tudással, mint a me-

zőny jó része. 

Pápai Balázs nehéz kvartettbe került, ugyanis mind a tajvani, mind a skót ellenfele 

is erősebb volt nála minden tekintetben, míg az új-zélandi játékossal ki-ki meccset 

vívtak, ám csak a csoportelsők jutnak tovább a negyeddöntőbe. Sándorházi Vivien 
sporttörténelmi bravúrt ért el azáltal, hogy sikerült az ifjúsági olimpián negyed-

döntőbe jutnia.

Sándorházi 
Vivien Újpesti Tollaslabda Egyesület

egyes 5
vegyes csapat 4

Pápai Balázs Tisza SE
egyes kiesett
vegyes csapat 5

Torna

Női torna 
Az olimpia az év legrangosabb versenye volt a tornában. 

Az utánpótlásban versenyzők számára hatalmas motivációt jelent a versenyzők-

nek és edzőknek egyaránt, hogy képviselhessék hazánkat ezen a rangos esemé-

nyen. Sajnálatos módon női tornában csak egy évfolyamnak van erre lehetősége. 

Idén a 2003-ban született tornászoknak volt szerencséje, és küzdhettek a verse-

nyen való részvételért. 

Hasznosnak tartjuk, hogy már utánpótlás korban megismerkedhetnek a versenyzők 

egy ilyen nagyszabású multisport eseménnyel. 35 ország képviselte magát a kva-
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lifikáción. A legjobb 18 tornász (nemzet) mérhette újra össze a tudását az egyéni 

összetett fináléjában. Itt kiemelkedő teljesítményt láthattunk az olasz, angol, ukrán, 

kínai, orosz és ír csapatok tornászaitól. Ezek a tornászok biztosan beépülnek nem-

zeteik csapatába, erősítve azokat a jövő évi világbajnokságon és a 2020-as olimpián 

egyaránt.

A verseny előtt azt a célt tűztük ki, hogy kvalifikálja magát az egyéni összetett fi-

náléjába, és az ugrás fináléba. Mind a két cél teljesült, Bácskay Csenge az összetett 

fináléban végül a 14. helyen végzett. Ezt követően az ugrás fináléban mutathatta 

meg tudását, ahol 2. helyezést ért el.

Bácskay Csenge Mária Postás SE

összetett egyéni 14.

ugrás 2.

felemáskorlát-selejtező 24.

gerenda NO.

talaj-selejtező 11.

torna csapat, mix 8.

Férfi torna 
Férfi tornában az olimpia annak rendje szerint a legmagasabb szintű verseny. Min-

den nemzet a legerősebb versenyzőjével indult. Az olimpia kiemelt szerepet tölt 

be a junior korosztályban, ugyanis Európa-bajnokságot és EYOF-ot rendeznek 

tornában, de Európán kívüli eseményt, pl. világbajnokságot vagy világkupát eddig 

nem rendeztek. Így az olimpia az egyetlen lehetőség, ahol az európai verseny-

zők összemérhetik a tudásukat a kontinensen kívüli versenyzőkkel is. Az ifjúsági 

olimpiát a torna sportban dolgozó szakemberek kiemelt fontosságú eseménynek 
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tekintik, egy nagyon jó mérce a tornásznak, mérce az edzőnek, mérce az ország-

nak, egy fontos állomás, amely megmutatja, hogy hol tart a tornász a nagy váltás, 

a felnőtt mezőnybe lépés előtt. 

A tapasztalatok szerint a juniorok, főleg az utolsó éves juniorok nagyon magas 

anyagerővel dolgoznak, néhány gyakorlat megállná a helyét a felnőtt mezőnyben 

is. Az erős nemzetek tornászai ezt az anyagerőt tiszta kivitellel, technikásan hajt-

ják végre. A tornászok biztos gyakorlatokkal érkeztek az olimpiára, nem volt koc-

káztatás ennek köszönhetően kevés rontott gyakorlatot láttunk. Amit még fontos 

megjegyezni, hogy a versenyzők mellett folyamatosan ott van a gyúró és/vagy 

terapeuta, a versenyző folyamatos kontroll és kezelés alatt van. Ezen a magas szin-

ten ez elengedhetetlen.

Balázs Krisztián a selejtezők alapján négy döntőbe kvalifikálta magát. Egyéni ösz-

szetett, talaj, korlát és nyújtó. Ezzel gyakorlatilag elérte azt a maximumot, amit 

vártunk tőle. 

Rendeztek egy nem hivatalos csapatversenyt, amelyben csapatával aranyérmet 

nyert.

Ennél fontosabb, hogy talajon ezüst- és nyújtón bronzérmet nyert. 

A terveket és minden várakozást felülmúlt az, hogy három éremmel jött haza az 

ifjúsági olimpiáról és mind a bírók, mind az ellenfelek megjegyezték a nevét.

Balázs Krisztinán FTC

összetett egyéni 16.

talaj 2.

lólengés-selejtező 11.

gyűrű-selejtező 11.

nyújtó 3.

korlát 7.

ugrás

torna csapat, mix 1.
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Triatlon

A szövetség és a felkészítést végző szakemberek nem tekintettek a versenyzők 

sportpályafutásának kiemelkedő állomásaként a versenyre.

Inkább azt tartották szem előtt, hogy a versenyzők érezzék meg az olimpiák han-

gulatát és értékes tapasztalatokat gyűjtsenek.

Nem is szerepelt fő célként az ifjúsági olimpiai játékokra való kijutás az éves felké-

szülési tervekben.

A maximális 1–1 kvóta megszerzése Spanyolországban, az egyetlen kvalifikációs 

versenyen több magyar triatlonosnak sikerült, közülük választották ki a szakveze-

tők az olimpiai indulókat. 

A sportágon belül az ifjúsági olimpia elismertsége nem kiemelkedő, de azért ma-

gas. Ennek oka, hogy a sportág jellegzetességéből adódóan a felnőtt versenyzők-

nél 24 éves kor után várható teljesítőképesség maximuma. 

A Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) mégis nagy figyelmet fordított az olimpi-

ára. Triatlonban az ifjúsági olimpia inkább sportfesztiválnak tekinthető. Ezt erősíti 

a „Mix” váltóverseny megrendezése.

A pálya rendkívül jó minőségű volt, a szervezés hibátlan. Egyértelmű, hogy az év 

legmagasabb színvonalú ifjúsági triatlonversenyét rendezték meg Buenos Ai-

res-ben. Az ellenfelek erősek voltak, számíthatunk arra, hogy ilyen színvonalú és 

erősségű versenyek várnak majd a következő években ezekre a magyar verseny-

zőkre. Ezért is volt mindenképpen hasznos és jó tapasztalatszerzés ez a verseny 

a magyar versenyzőknek.

Kiss Gergely a 32 indulóból 13. helyezést érte el, ami nem jó eredmény, hiszen 

az elvárás legjobb hat közé jutás volt, de ebből az eredményből nem vonható le 

messzemenő következtetés egy ilyen fiatal versenyzőnél.

Ferenczi Nikolett 13. helye igen jó eredménynek számított a 31 fős mezőnyben, az 

előzetes elvárásoknak megfelelt.

Ferenczi Nikolett DSC-SI
egyéni 13

triatlon váltó 4

Kiss Gergely Budaörsi Triatlon 
Klub

egyéni 13

triatlon váltó 4

Úszás

Az úszás, mint a magyar sport jelenlegi egyik legeredményesebb sportága, ki-

emelt helyet foglal el az ifjúsági olimpia programjában. Az úszásban nyerhető 36 

aranyérem az összes versenyszám mintegy 15 %-át jelenti.

Az ifjúsági olimpia megítélése úszásban egyelőre kettős, hiszen e korosztály leg-

jobbjai már rendszerint részt vesznek a felnőttek versenyein, mindez azt eredmé-

SPORTÁGANKÉNTI 
ÉRTÉKELÉS

Triatlon
Úszás

#YOUNGARY
  Magyar Olimpiai Csapat      Olympic_Team_Hungary

olimpia.hu



45BESZÁMOLÓ A III. IFJÚSÁGI OLIMPIÁRÓL    Buenos Aires, 2018. október 6–18.

nyezi, hogy a felkészülésben a részvétel ütközést eredményez. (Pl.: 2014 Nanjing 

Szilágyi Liliána a berlini EB-t hagyta ki, 2018 Buenos Aires: egyetlen versenyzőnk 

sem tudott részt venni a Budapesten rendezett világkupán)

Tekintettel a kvóták limitált számára, és az időpontra (2018. október), az ifjúsági 

olimpia nem közelíti meg fontosságban a ciklusokat rendszerint lezáró ifjúsági Eu-

rópa-bajnokságokat vagy ifjúsági világbajnokságokat.

Az előzetes várakozásoknál jóval erősebb mezőny jött össze a versenyen, az októ-

beri időpont kevés versenyzőt riasztott el. A sportszakmai körülmények jók voltak. 

A 400 vegyes, illetve az 1500 gyors, továbbá a váltók alacsony száma vitára adhat 

okot, emellett bizonyos versenyszámok a kvóták alacsony száma miatt jóval gyen-

gébbek voltak. 

Az október elejei rendezés miatt úszóink csak pár hetes felkészüléssel a hátuk mö-

gött versenyeztek, ami szinte minden úszó teljesítményén meglátszott, de ezen a 

versenyen elsődlegesen nem a jó időeredmény, hanem a jó helyezések elérése volt 

a fő cél, a motiváció.

A magyar úszócsapat – a korábbi olimpiákhoz hasonlóan – a maximális 4–4 fővel 

kvalifikált.

Az eredményességi elvárások az alábbiak voltak:

Aranyérem esélyes versenyszámaink: 100m, 200m férfi pillangó (Milák Kristóf)

Éremesélyes versenyszámaink: 200–400–800m női gyors (Késely Ajna); 400-

800m férfi gyors (Kalmár Ákos); 50m férfi pillangó (Milák Kristóf)

Ahogy látható, a legmagasabb eredményességi elvárás Késely Ajna, Milák Kristóf 

és Kalmár Ákos irányában fogalmazódott meg, a többi pontszerző, esetleg éreme-

sélyes versenyző nem volt kiemelve a tervekben.

SPORTÁGANKÉNTI 
ÉRTÉKELÉS

Úszás

#YOUNGARY
  Magyar Olimpiai Csapat      Olympic_Team_Hungary

olimpia.hu



46BESZÁMOLÓ A III. IFJÚSÁGI OLIMPIÁRÓL    Buenos Aires, 2018. október 6–18.

Végül ezeket az előzetes eredményességi terveket jócskán sikerült túlszárnyalni! 

3–3 aranyérmével Milák Kristóf és Késely Ajna nem csak a magyar csapat, hanem 

az egész olimpia legeredményesebb versenyzői közé kerültek. Kalmár Ákos ép-

pen csak lemaradt a tervezett dobogós helyekről, de – nagy meglepetésre – Be-
recz Blanka szintén aranyérmet tudott szerezni.

Barócsai Petra Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft. 100m pillangó 13

Berecz Blanka Kőbánya SC 200 m pillangó 1

Böhm Sebestyén Egri Úszó Klub
4×100 m vegyes 4

100m mell 12

Ilyés Laura Vanda Százhalombattai VUK SE 200m hát 6

Kalmár Ákos Bajai Spartacus SC

800m gyors 4

400m gyors 5

4×100 m vegyes 4

Késely Ajna Evelin Kőbánya SC

800m gyors 1

200m gyors 1

400m gyors 1

Milák Kristóf Érdi Úszósport Kft.

400 m gyors 1

200 m gyors 1

200 m pillangó 1

100 m pillangó 2

4×100 m vegyes 4

50m pillangó 7

Zombori Gábor Budafóka XXII. SE

100m hát 7

200m vegyes 7

50m hát 8

4×100 m vegyes 4

Vívás

Az ifjúsági olimpia nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a tehetséges fiatal sporto-

lók, tapasztalattal érkezzenek majd az első felnőtt olimpiájukra. Az itt megszerzett 

ismeretek segíthetik őket a későbbi helytállásban. A verseny elismertsége kifeje-

zetten magas sportágon, szakágon belül. Ez köszönhető annak, hogy a Nemzetkö-

zi Vívószövetség kellően komolyan veszi a versenyt, és a világ legjobb sportmun-

katársait, versenybíróit delegálja az eseményre.

A versenyrendszer a minden évben megrendezett Világ- és Európa-bajnokságok-

ra épül. Ebben a rendszerben bónuszként szerepel az olimpia, minden sportoló 

álma. A kvalifikációs évben érződik leginkább a fontossága és kimondva, kimon-

datlanul mindenki szeme előtt célként lebeg a részvétel kiharcolása.
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Vívásban az olimpián a kvalifikáció megszerzése rendkívül nehéz, hiszen egyetlen 

versenyen, az adott év világbajnokságán lehet megszerezni. Minimum a legjobb ti-

zenhatba kell kerülni az áhított cél eléréséhez. Ebből következően a világ legjobbjai 

vesznek részt az eseményen. A magyar vívók optimista terveik szerint 4 vívó kva-

lifikációjával számoltak. Ebből a négy esélyből végül – a tervezetthez képest kicsit 

más összetételben -, de sikerült 4 versenyzőnek kvótát szereznie.

A versenyen indulók létszáma erősen limitált volt, de rendkívül sűrű mezőny jött 

össze. A megszokotthoz képest ezen a versenyen kevesebb asszót kellett vívni, de 

az elejétől maximális koncentrációra volt szükség, hiszen nem volt gyenge ellenfél. 

A magyar vívócsapat nagyszerűen szerepelt, a vívás magyar olimpiai csapat má-

sodik legeredményesebb sportága lett. A négy magyar vívó közül Rabb Krisztián 
és Pusztai Liza aranyérmet nyert, ami így egészen nagyszerű arány! 

Dékány Kinga Alföld Vívó Akadémia párbajtőr 7

Pusztai Liza BVSC
kard egyéni 1

vegyes kard csapat 1

Rabb Krisztián VASAS SC
kard egyéni 1

vegyes kard csapat 1

Zsoldosi Karolina FTC tőr 11
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Az ifjúsági olimpiára a következő öt sportágunk nem szerzett kvótát:

Asztalitenisz

A Magyar Asztalitenisz Szövetség kiemelten kezelte az ifjúsági olimpiára történő 

kvalifikálást. Mind a kvalifikációs versenyeken, mind magán az olimpián a tagszövet-

ségek csak egy fiú és egy lány játékost indíthattak. A lányoknál erre Harasztovich 
Fanninak volt esélye, akinek kijutás esetén a 16 közé jutás is bravúrnak számított 

volna egyesben.

Vitorlázás és kiteboard

Nem terveztek indulást, mivel nincsenek olyan hajóik, amelyek az olimpia műsorán 

szerepelnek.

Tenisz

A Magyar Tenisz Szövetség minden tekintetben támogatta az ifjúsági olimpiai fel-

készülést és részvételt. A tervezett versenyzői létszám kettő (1 fiú, 1 lány) volt, az 

eredményességi célokat pedig az alábbiakban adták meg:

• Kedvező sorsolás esetén egyéniben 9–16 hely.

• Kedvező sorsolás esetén párosban 5–8 hely.

• Kedvező sorsolás esetén vegyes párosban 9–16 hely.

Sajnos, – bár egy versenyző közel volt hozzá – magyar teniszező nem tudott kvótát 

szerezni.

Íjászat

A Magyar Íjász Szövetség az olimpia előszobájaként tekint az eseményre, amely 

a versenyrutin, tapasztalatszerzés szempontjából elengedhetetlenül fontos. Egy 

fiúversenyző kvalifikációját tervezték, ami nem sikerült.

Evezés

Bár 1 egység kvalifikációja volt a célkitűzésük, a sportágnak nagyon nagy ered-

mény lett volna ezt a kvótát megszerezni. Felismerték, hogy csak célzottan erre 

a távra összeállított és felkészített egységgel lehet esélyük a kvótaszerzésre. Más 

országokban ezt korábban elkezdték. Remélhetőleg a következő ciklusban magyar 

evezős egységek is felkészültebben érkeznek a kvalifikáció évéhez.
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Noha az Ifjúsági Olimpiák 2010-es életre hívását nagy várakozások előzték meg, 

a 2018-ban megrendezett III. Nyári Ifjúsági Olimpia, – amely a télieket is beszá-

mítva összességében az ötödik volt az ifjúsági olimpiák sorában -, egyben az 

utolsó is ebben az eredeti formában. Az ideit megelőző négy esemény tisztán 

megmutatta a forradalminak szánt, újszerű formula gyengeségeit és ellentmon-

dásait, amelyek önnön fenntarthatóságának, mi több, fejlődésének gátjai is egyben.  

A tapasztalatok és a nemzeti olimpiai bizottságok visszajelzései alapján a Nemzet-

közi Olimpiai Bizottság úgy döntött, hogy a jövőben mind a formát, mind a tartalmat 

igazítja az elvárásokhoz, célkitűzésekhez és a partnerei által megfogalmazott igé-

nyekhez úgy, hogy a fiatal sportolók minél nagyobb tömegét érje el és nyerje meg 

magának. 
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Milyen változásokra lehet számítani a jövőben?

• Az eddigi, sokak által nehezen vállalható és erősen kritizált kötelező, 

teljes idejű tartózkodás helyett olyan versenyprogram kerül kialakítás-

ra, amely a sportágak turnusszerű utazását teszi lehetővé. Ez a meg-

oldás a legtöbb sportág részére jelentősen lerövidíti a tartózkodási 

időt. Kivételt csak azok a sportágak jelentenek majd, amelyek a saját 

versenyprogramjuk miatt kénytelenek hosszabban maradni (csapat-

sportok). 

• Ez a megoldás egyéb kedvező változások előtt is megnyithatja az 

utat. Egy-egy sportágban jóval nagyobb versenyzői létszám lesz 

nevezhető, hiszen ugyanazzal az ágyszámmal meg lehet duplázni 

a sportolók számát, ugyanakkor a már leversenyzett sportolók nem 

terhelik feleslegesen a környezetet, nem kell ágyat és ellátást biztosí-

tani számukra egy irracionálisan hosszú időszakra. 

• A nevezhető férfi és női versenyzői kvótákat a nemek közti egyensúly 

biztosítása érdekében azonos létszámban határozzák meg.

• Az ifjúsági olimpiai játékok versenyprogramjának kialakítása még 

inkább szabad terepet fog adni a kísérletezéshez, új számok és új 

sportágak kipróbálásához, amelyek közül a sikeresebbek akár az 

Olimpiai Játékok programjára is felkerülhetnek. A Nemzetközi Olim-

piai Bizottságnak nem titkolt szándéka – a modernizációs törekvé-

sei részeként – olyan innovatív olimpiai sportprogram létrehozása, 

amely még vonzóbbá teszi a Játékokat, és egyben az olimpiai moz-

galmat is, a tömegek, és elsősorban a fiatalok számára. 

• A fenntarthatóság és a rendezéshez nem közvetlenül kapcsolódó 

költségek visszaszorítása már most is erősen érezhető szempontok 

voltak a szervezők részéről. A jövőben arra kell számítani, hogy a kö-

vetkező szervezőbizottságok is hasonló megközelítéssel fognak majd 

tevékenykedni. A költségcsökkentés a nemzeti olimpiai bizottságok 

számára azt is jelenti, hogy a sportolókon, az őket kísérő hivatalos 

szakembereken, illetve a nemzeti olimpiai bizottságok elnökén és fő-

titkárán túl a Nemzetközi Olimpiai Bizottság minden egyéb kör rész-

vételét igyekszik visszaszorítani elsősorban azzal, hogy számukra 

semmiféle szolgáltatást nem biztosít az eseményhez kapcsolódóan.

• Az oktatás-nevelési programok kidolgozása és működtetése az Ifjú-

sági Olimpiákon elsősorban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hatás-

körébe kerül, mert az eddigi intézményes partnerei által kínált prog-

ramok nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Ez a terület 

további átgondolást igényel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság részé-

ről, mégpedig azért, mert a látogatói számok azt mutatják, hogy 

az idei Ifjúsági Olimpián sem sikerült kellően vonzóvá tenni a kínált 

programokat a sportolók körében. 
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• A Nemzetközi Olimpiai Bizottság a jövőben egy jelentőségteljesebb, 

nagyobb sportértékkel bíró eseménnyé kívánja fejleszteni az Ifjúsá-

gi Olimpiát, ahol a legkiemelkedőbb sportolók részvételét szeretné 

ösztönözni. Ehhez a szándékhoz remélhetőleg olyan konkrét intézke-

dések is párosulnak majd, mint az akkreditálható szakemberek szá-

mának növelése, hiszen a jelenlegi rendszerben a sportágak mellé 

dedikált hivatalos kísérők drámaian alacsony száma egyértelműen 

ellentmond a helyszínen végzendő magas színvonalú szakmai mun-

kának. Az utazási időpontok rugalmasabb kezelése és a tartózkodási 

idő lerövidítésére vonatkozó döntés biztosan kedvezően fogja befo-

lyásolni az érintett korosztály legeredményesebb sportolóinak rész-

vételét.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által újragondolt koncepció első állomása a Lau-

sanne 2020 Téli Ifjúsági Olimpiai Játékok lesz, ahol a már megváltozott részvé-

teli feltételekkel kell számolnunk. Annyi napvilágra került már az elképzelésekből, 

hogy a curling sportág kivételével minden más sportág egymást váltva, két egy-

hetes turnusban bonyolítja a versenyét.
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