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Sportszakmai beszámoló
Bevezető
1993-tól az európai olimpiai mozgalom legfontosabb téli utánpótlás-eseménye az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál (EYOF), amelyen Magyarország a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB)
szervezésében néhány kivétellel, szinte minden alkalommal részt vett.
A téli eseménynek a finnországi Vuokatti és Lahti városai adtak otthont. A fő helyszín a finn tóvidék
és Lappföld határán fekvő Vuokatti volt. A hazánkban kevésbé ismert városka komoly olimpiai
edzésközpont, ahol több létesítményben 7 szakág versenyeit bonyolították le. Vuokattitól kicsit
távolabb, a 33 km-re eső Kajaaniban rendezték meg a jégkorongtornát, ahova a csapatokat buszok
szállították át Vuokattiból. A Dél-Finnországban fekvő Lahti jóval ismertebb település a téli sportok
berkeiben, itt 2 szakág versenyzői állhattak rajthoz. A beszámolón belül a sportprogramot összesítő
táblázatban láthatóak a helyszínek és a szakágak eloszlásai.
Finnország Vuokatti városa már 2001-ben is rendezett téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált, majd
2016 októberében ismét rendezési jogot nyert. A COVID-világjárvány miatt kétszer halasztották el
az eseményt. Az eredeti időpont 2021 februárjában lett volna, az első halasztás 2021. december
közepére esett, majd a végleges dátum 2022. március 20-25. lett. Ennek ellenére a fiúk
jégkorongtornáját 2021 decemberében rendezték meg versenynaptár-torlódási problémák miatt.
Résztvevők
44+2 európai ország 932 fiatal sportolója vett részt az eseményen. A hivatalos kísérőkkel együtt 1608
fő fordult meg az EYOF-on. A fiú jégkorongtornán Oroszország és Fehéroroszország is szerepelt
még, azonban ez a két nemzet a fő versenyen 2022 márciusában már nem állhatott rajthoz az ukránorosz háború miatt életbe lépett szankciók alapján.

Téli EYOF 2022

Sportolói létszámok eloszlása a különböző helyszíneken

2021. december

Vuokatti
0 lány

Vuokatti
100 fiú*

Lahti
0 lány

Lahti
0 lány

2022. március

395 lány

313 fiú

43 lány

81 fiú

*a fiú jégkorongtorna Svájc visszalépésével 5 csapattal került megrendezésre (5 x 20 fő)
Sportprogram: sportágak, versenyszámok, korosztályok és helyszínek
A téli EYOF sportprogramja mindig a rendező ország adottságaitól függ, ezért az Európai Olimpiai
Bizottság (EOC) sokkal rugalmasabban kezeli a téli EYOF programját a nyári EYOF-hoz képest. A
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hagyományos törzssportágak és szakágak mellett viszonylag sokszor változik a menetrend
eseményről eseményre.
A vuokatti EYOF-on minden versenyszámban indulhattak fiúk és leányok is, és sok mixversenyszám
is lebonyolításra került. A hivatalos versenykiírás alapján a következők szerint alakultak a szakágak
és versenyszámaik.
Téli EYOF
2022
szakágak

Fiú
versenyszámok

Leány
versenyszámok

Vegyes
versenyszámok

Alpesi sí

szlalom, parallel
szlalom

szlalom, parallel
szlalom

Biatlon

7,5km sprint,
12,5km egyéni

6km sprint, 10km
egyéni

mix parallel
csapatverseny
mixváltó:
2x6km és
2x7,5km

Sífutás

10km
szabadstílus,
7,5km klasszikus,
sprint szabadstílus

7,5km
szabadstílus,
5km klasszikus,
sprint szabadstílus

mixváltó,
4 x 5km

Versenyzői
korosztály
(szül. év)

Helyszín

2003-2004

Vuokatti

2003-2004

Vuokatti

2003-2004

Vuokatti

2004. július 1.
és
2006. június
30. között
2004-2005
(fiúk)
2005-2006
(lányok)

Műkorcsolya

rövid- és
szabadprogram

rövid- és
szabadprogram

-

Jégkorong

6 csapatos torna

6 csapatos torna

-

Északi összetett

egyéni
(Gundersen,
HS 100 sánc)

egyéni
(Gundersen,
HS 100 sánc)

mix
csapatverseny

2003-2005

Lahti

Rövidpályás
gyorskorcsolya

500m, 1000m,
1500m egyéni

500m, 1000m,
1500m egyéni

3000m mixváltó

2004. július 1.
és
2006. június
30. között

Vuokatti

HS 100 egyéni

mix
csapatverseny

2003-2005

Lahti

slopestyle,
big air

-

2004-2005

Vuokatti

Síugrás
Snowboard

HS 100 egyéni és
csapat
slopestyle,
big air

Kaajani
(Vuokatti)

Vuokatti

A Magyar Csapat összetétele
A Magyar Olimpiai Bizottság az országos sportági szakszövetségek szakmai programjai és
felkészülési tervei alapján előzetesen három sportágban látott reális esélyt a részvételre, amelyek
realizálódtak is: alpesi síben, műkorcsolyában és rövidpályás gyorskorcsolyában. Azonban a
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halasztásnak és az időközben kitört ukrán-orosz háborúnak köszönhetően még 2 szakággal bővült a
résztvevők köre: snowboarddal és jégkoronggal. Így összesen 5 szakágban 30 magyar fiatal sportoló
(25 lány és 5 fiú) vehetett részt az EYOF-on.
Sífutásban, síugrásban, biatlonban a nemzetközi versenytapasztalatok hiánya és a felkészültség
szintje miatt nem volt esély az indulásra, illetve nagyon csekély a versenyzők köre, akikből egyáltalán
válogatni lehetne. Jégkorongban a rendező ország 1-1 csapatán kívül az európai korosztályos ranglista
legjobb 5-5 csapata jutott ki az EYOF-ra. Sajnos a jelenlegi rangsor alapján a fiú csapatunk nem
kaphatott kvótát. Az északi összetett szakág pedig nem is létezik hazánkban.
Az idei, és az előző három EYOF-ot összevetve elemeztük a sportprogramok alakulását és a magyar
sportolók részvételét a különböző szakágakban 2013 és 2022 között. 2017-ben a törökországi
Erzurumban rendezett EYOF-on a Magyar Csapat nem vett részt biztonsági okokból kifolyólag.

Magyar csapat a megnyitóünnepség előtt
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Téli EYOF-ok sportprogramja és magyar résztvevők
Szarajevó
Brassó 2013 Voralberg 2015
Vuokatti 2022
2019
Szakág
lányok fiúk lányok fiúk lányok fiúk lányok fiúk
Alpesi sí
2
2
0
3
3
2
1
3
Műkorcsolya
1
0
1
1
1
0
1
0
Sífutás
1
1
1
1
2
1
0
0
Biatlon
0
1
1
1
0
0
0
0
Síugrás
0
0
1
1
0
0
Snowboard
0
2
1
1
0
0
1
0
Short track
2
2
2
2
2
2
Curling
2
2
Jégkorong
0
0
0
csapat
0
Északi összetett
0
0
0
0 = nem szerepelt magyar sportoló
- = nem szerepelt programon a szakág

A hivatalos program szerint 14-18 évesek számára szól a fesztivál, ezen belül a verseny szervezői és
a nemzetközi vagy európai szövetség állapítja meg a szakágakon belüli pontos korosztályokat. Az
összehasonlításhoz a csapatösszetétel táblázatában jelöltük a versenykiírás szerinti korcsoportokat és
mellette a sportolók születési idejét. Mivel nagyon fiatal sportolókról van szó, érdemesnek tartottuk
megjeleníteni a korcsoporti eloszlások pontosabb áttekintése érdekében a decimális életkorukat és azt
is, hogy az adott éven belül melyik negyedévben születtek.
A csapatban 3 jégkorongozó lány volt a legfiatalabb a maguk 15,5 évével, míg az alpesi síző fiúk
voltak a „korelnökök”, akik mindhárman nagykorúként állhattak már rajthoz.

Magyar jégkorong-válogatott
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Téli EYOF 2022 Magyar Csapat összetétele

Szakág

Név

Czank-Varga
Benjámin
Granasztói Ádám
Rp. Gyorskorcsolya
István
Schőnborn
Rp. Gyorskorcsolya
Melinda
Rp. Gyorskorcsolya

Rp. Gyorskorcsolya Somodi Maja Dóra
Műkorcsolya
Snowboard
Alpesi sí

Születési idő
Decimális
negyedév
életkor
szerint

Nem

Versenykiírás szerinti
korcsoport

Férfi

2004.07.01-2006.06.30.

2005 / III.

16.67

Férfi

2004.07.01-2006.06.30.

2005 / IV.

16.33

Nő

2004.07.01-2006.06.30.

2004 / IV.

17.42

Nő

2004.07.01-2006.06.30.

2004 / IV.

17.42

2004.07.01-2006.06.30.

2005 / III.

16.50

2004-2005

2004 / II.

17.92

2003-2004

2004 / I.

18.00

Nő

2003-2004

2004 / IV.

17.25

Krizsanovszki Lili
Nő
Nóra
Kozuback Kamilla
Nő
Emma
Hozmann Rudolf
Férfi
József

Alpesi sí

Kiss Anna Jázmin

Alpesi sí

Trunk Tamás

Férfi

2003-2004

2003 / III.

18.67

Alpesi sí

Úry Bálint

Férfi

2003-2004

2003 / IV.

18.25

Jégkorong

Balog Gréta

Nő

2005-2006

2005 / I.

17.08

Jégkorong

Bogáti Bianka

Nő

2005-2006

2005 / I.

17.17

Jégkorong

Chlepkó Zsófia
Anna

Nő

2005-2006

2006 / I.

16.17

Jégkorong

Cserjési Dorka

Nő

2005-2006

2005 / III.

16.58

Jégkorong

Gábor Imelda
Tünde

Nő

2005-2006

2005 / I.

17.08

Jégkorong

Gál Emma

Nő

2005-2006

2005 / II.

16.83

Jégkorong

Horváth Maja
Kincső

Nő

2005-2006

2006 / IV.

15.33

Jégkorong

Imets Mercédesz

Nő

2005-2006

2006 / II.

15.92

Jégkorong

Kárpáti Karina

Nő

2005-2006

2006 / II.

16.00

Jégkorong

Kolozsvári
Angelika

Nő

2005-2006

2005 / II.

16.92

Jégkorong

Kovács Mercédesz

Nő

2005-2006

2005 / I.

17.00

Jégkorong

Metzler Regina

Nő

2005-2006

2005 / IV.

16.42

Jégkorong

Milibák Gréta
Gerda

Nő

2005-2006

2005 / III.

16.67
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Jégkorong

Révész Zsuzsa

Nő

2005-2006

2005 / III.

16.58

Jégkorong

Simon Viktória

Nő

2005-2006

2005 / IV.

16.33

Jégkorong

Szűcs Daniella

Nő

2005-2006

2006 / II.

15.83

Jégkorong

Tolnai Hanna
Liliána
Torontáli Anna
Karin

Nő

2005-2006

2006 / III.

15.50

Nő

2005-2006

2006 / III.

15.50

Jégkorong

Tóth Flóra

Nő

2005-2006

2005 / I.

17.08

Jégkorong

Véghelyi Dóra

Nő

2005-2006

2005 / IV.

16.42

Jégkorong

Eredmények
A kétszeres halasztás miatt az EYOF időpontja a korosztályos világversenyekhez is közelebb került,
így nagyon zsúfolt versenyszezon alakult ki több sportágban is. A fiatal, és viszonylag kevés
nemzetközi versenyrutinnal rendelkező sportolóknak pár héten belül kellett szezonjuk két legnagyobb
eseményén megmérettetniük magukat.
A magyar sportolók programja a következők szerint alakult:
•

Alpesi síben a junior világbajokságot március elején rendezték két héttel az EYOF előtt;

•

Jégkorongban az EYOF után egy héttel került megrendezésre Győrben a Divízió I/A vb,
amely szintén halasztott esemény volt;

•

Műkorcsolyában az EYOF után három héttel volt a junior világbajnokság;

•

Rövidpályás gyorskorcsolyában a junior világbajnokságot március elején bonyolították le, két
héttel az EYOF előtt;

•

Snowboardban szintén március elején volt a junior világbajnokság, de a versenyző a téli
olimpián és a felnőtt világkupákon, valamint a World Rookie Tour-on is érdekelt volt.

Mivel nagyon fiatal versenyzőkről van szó, akik nemzetközi tapasztalattal alig rendelkeznek, nem
voltak komolyabb eredményességi elvárások feléjük. Természetesen az egyéni legjobb
eredményeket, teljesítményeket vagy azok túlszárnyalását célként lehetett tekinteni. A legtöbb
sportág esetében tapasztalatszerzésről, az első nagyobb nemzetközi megmérettetésről beszélhetünk,
ezért az elvárásokat is a helyükön kellett kezelni. A jövőre nézve nagyon fontos, hogy ezek a
megszerzett impulzusok, ismeretek, vagy akár multisporteseményekre jellemző rutinok a sportolók
hasznára váljanak későbbi olimpiai szereplésük alkalmával. Továbbá azt is figyelembe kell venni,
hogy a biológiai érés folyamata és szakaszai komolyan befolyásolják a fiatalok sportteljesítő

8

képességét, illetve a fizikai és mentális fejlettség óriási egyéni különbözőségeket mutathat, akár
korosztályonként, féléves időtartamon belül is.
A MOB a sportági szakszövetségek szakmai programjának és javaslatának figyelembevételével
sportszakmai szempontok alapján határozott a csapatösszetételről. A MOB kizárólag a nemzetközi
eseményre megfelelően felkészült, az EYOF mezőnyéhez és szakmai színvonalához méltó, megfelelő
versenyzési tapasztalattal bíró, a korosztály legjobb versenyzőit nevezte be. Az eredmények az
alábbiak szerint alakultak.

Szakág
Rp. Gyorskorcsolya
Rp. Gyorskorcsolya
Rp. Gyorskorcsolya
Rp. Gyorskorcsolya
Rp. Gyorskorcsolya
Rp. Gyorskorcsolya
Rp. Gyorskorcsolya
Rp. Gyorskorcsolya
Rp. Gyorskorcsolya
Rp. Gyorskorcsolya
Rp. Gyorskorcsolya
Rp. Gyorskorcsolya
Rp. Gyorskorcsolya
Rp. Gyorskorcsolya
Rp. Gyorskorcsolya
Rp. Gyorskorcsolya
Műkorcsolya
Snowboard
Snowboard
Alpesi sí
Alpesi sí
Alpesi sí
Alpesi sí
Alpesi sí
Alpesi sí
Alpesi sí
Alpesi sí
Jégkorong

Sportoló neve

Versenyszám

Czank-Varga Benjámin
Czank-Varga Benjámin
Czank-Varga Benjámin
Granasztói Ádám
Granasztói Ádám
Granasztói Ádám
Schőnborn Melinda
Schőnborn Melinda
Schőnborn Melinda
Somodi Maja
Somodi Maja
Somodi Maja
Czank-Varga Benjámin
Granasztói Ádám
Schőnborn Melinda
Somodi Maja
Krizsanovszki Lili
Kozuback Kamilla
Kozuback Kamilla
Hozmann Rudolf
Hozmann Rudolf
Kiss Anna
Kiss Anna
Trunk Tamás
Trunk Tamás
Úry Bálint
Úry Bálint
Női csapat

500m
1000m
1500m
500m
1000m
1500m
500m
1000m
1500m
500m
1000m
1500m
3000m vegyes váltó
3000m vegyes váltó
3000m vegyes váltó
3000m vegyes váltó
egyéni
big air
slopestyle
műlesiklás
parallel szlalom
műlesiklás
parallel szlalom
műlesiklás
parallel szlalom
műlesiklás
parallel szlalom
csapat

Helyezés Összes induló
20
8
10
5
4
5
2
6
4
11
2
2
5
5
5
5
24
1
2
27
35
42
42
10
DNF
11
23
6

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
10
10
10
10
31
12
12
84
79
70
66
84
79
84
79
6

Az eseményen az orosz és a fehérorosz sportolókon kívül szinte minden sportágban az európai elit
állt rajhoz. Minden sportág beszámolt néhány távolmaradóról, de számuk elenyésző volt. A magyar
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fiatalok az európai korosztályos élmezőnyben mérettették meg magukat. A sportági eredmények
rövid értékelése a következő.
•

Alpesi síben a férfi műlesiklásban elért eredmények a valaha legjobb magyar EYOFeredménynek számítanak, Trunk Tamás 10., Úry Bálint 11. helyen ért célba. Női mezőnyben
Kiss Anna mindegyik versenyszámban a tőle elvárható helyezéseket hozta.

•

Jégkorongban a lánycsapat két héttel az EYOF előtt kapott értesítést a részvételi lehetőségről.
Az „A” csoportos csapatokkal szemben tisztességgel helytálltak, mérkőzésről mérkőzésre
jobban teljesítettek.

•

Műkorcsolyában Krizsanovszki Lili élete első komolyabb versenyén vehetett részt,
Schermann Regina sérülése miatt került be a csapatba nem sokkal a kiutazás előtt. Két kisebb
nemzetközi versenyen indult a szezonban, és az EYOF volt az első olyan verseny, ahol nagy
nézőközönség előtt korcsolyázhatott. Számára ez is szokatlan volt. Tisztességgel helytállt, a
középmezőnyben végzett.

•

Rövidpályás gyorskorcsolyában a két lány – Somodi Maja és Schőnborn Melinda – érmekkel
és pontszerző helyezésekkel zárt, a versenyt kimagaslóan teljesítve. A fiúk a helyezéseikkel
és idejükkel kicsivel maradtak el a jobb vagy elvárható eredménytől. Granasztói Ádám
nagyobb rutinnal, a junior vb-ről váltóban ezüsttel érkezett az EYOF-ra, míg Czank-Varga
Benjamin az előző évi súlyos sérülésből felépülve az első komolyabb versenyén tisztességgel
helytállt. Mindketten nemzetközi versenyzési tapasztalatokat szereztek, sokat tanultak. A
vegyes váltó egy hiba miatt sajnos nem jutott be az „A” döntőbe.

•

Snowboardban a téli olimpiát is megjárt Kozuback Kamilla arany- és ezüstérmével a szakág
sporttörténelmi eredményét érte el, komoly és magas színvonalú ugráskombinációkat mutatott
be.

Zárásként érdemes áttekinteni az éremtáblázatot. Itt fontos megjegyezni, hogy a fiú jégkorongtornát
2021 decemberében rendezték meg. Ott a belarusz és az orosz csapat érmet szerzett, viszont ez a két
ország a fő eseményen 2022 márciusában már nem vehetett részt az orosz-ukrán háború szankciói
miatt. Az éremtáblázatot kiegészítettük ezzel a két éremmel és jelöltük is. Az EYOF hivatalos
honlapján az északi összetett csapat, illetve a síugrás vegyes csapat érmeseit hibásan számolták, ezt
is korrigáltuk a beszámoló éremtáblázatában (érinett nemzetek: Olaszország, Németország, Svájc).
A Magyar Csapat nagyon sikeres EYOF-ot zárt, 5 éremmel a 9. helyen végzett a nemzetek közötti
rangsorban. A Vuokattiban megszerzett 5 éremmel a magyar téli EYOF-érmek száma összesen már
11 arany, 8 ezüst és 7 bronz.
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Magyar rövidpályás gyorskorcsolya csapat.

Az alábbi rangsor tekinthető véglegesnek.
Éremtáblázat
Rangsor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ország
Finnország
Olaszország
Ausztria
Svédország
Franciaország
Hollandia
Csehország
Szlovénia
Magyarország
Norvégia
Horvátország
Észtország
Lettország
Lengyelország
Svájc
Németország
Szlovákia
Fehéroroszország*
Oroszország*

Arany
6
5
5
4
4
4
3
3
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
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Ezüst
4
8
3
5
1
0
4
1
4
2
0
0
0
3
2
1
0
1
0

Bronz
4
7
2
4
6
2
0
1
0
0
0
0
0
2
5
3
2
0
1

Összesen
14
20
10
13
11
6
7
5
5
3
1
1
1
5
7
4
2
1
1

Beszámoló a szervezési feladatokról
Vuokatti valóban remek választásnak bizonyult a téli EYOF megrendezéséhez. Csodálatos természeti
környezetben, remek hóviszonyok közepette, kiváló adottságú sportolói faluval és hozzá
sétatávolságra eső versenyhelyszínekkel. Finnország nagyszerűen helytállt a viszontagságos
előzmények ellenére is, és csapatunk sok szempontból is nagyon sikeres szereplést tudhat maga
mögött.

Magyar alpesisí-csapat.

Járványügyi intézkedések a Vuokatti 2022 Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon
Finnországban az elmúlt olimpiai eseményekhez képest jóval lazább szabályok határozták meg a
beutazást és a mindennapi tevékenységeket.
A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége 2022. március 9-i ülésén ezúttal is határozott arról, hogy a
részvételt védettséghez köti. Ennek megfelelően szinte minden résztvevő rendelkezett teljes
oltottsággal, vagy megkezdte oltási programját. Mindössze egy olyan fiatal sportolónk utazott ki, aki
a közelmúltban esett át COVID-fertőzésen, és még nem volt lehetősége felvenni az első oltását. A
szervezőbizottság felé előre be kellett nyújtani az oltási igazolásokat, ennek függvényében döntöttek
arról, hogy kit terhel helyszíni tesztelési kötelezettség. Végül 8 főnek kellett egyetlen alkalommal
megjelenni mintavételen az EYOF ideje alatt.
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Ezenfelül a szervezőbizottság rendelkezett arról, hogy saját hatáskörben kötelezővé teszi a kiutazás
előtti PCR- vagy antigéntesztet és ennek negatív eredményét szintén be kellett nyújtani minden
kiutazó számára. A tesztelést szokás szerint a Magyar Olimpiai Bizottság koordinálta a Nemzetközi
Oltóközponttal együttműködésben.
Akkreditáció, nevezés
Az EYOF-ra nevezhető sportolók körét az Európai Olimpiai Bizottságok mindenkori érvényben lévő
EYOF kartája, valamint az adott eseményre kiadott sportágakat, korosztályokat és kvótákat rögzítő
szabályzata határozza meg. Ezek alapján a Magyar Olimpiai Bizottság a sportági szakszövetségekkel
egyeztetve határoz a részvételről, gondoskodik a delegáció akkreditációjáról, és nevezi be a
versenyzőket. Az 5 sportág képviseletében kiutazó 30 fő sportoló nevezése az alábbi bontásban,
határidőre megtörtént.

Sportoló
Férfi
Nő
Alpesi síelés
3
1
Jégkorong
20
Műkorcsolya
1
Rövidpályás gyorskorcsolya
2
2
Snowboard
1
Sportolók összesen
5
25
Sportágak mellé delegált szakemberek
Egészségügyi csapat
Csapatvezető
Csapatiroda
Média csapat
Elnök
Elnöki kísérő
Bíró
Delegáció összesen
Sportágak

Összesen
4
20
1
4
1
30
11
2
1
2
3
1
1
1
52

Sportolói Falu
Az EYOF Sportolói Faluja egy északi sícentrumban helyezkedett el és egészen nagy területen elterülő
épületkomplexum alkotta. A Magyar Csapat a központi részen egy hotelben került elhelyezésre, így
viszonylag szerencsés körülményeket élveztünk. Noha a szállodai szobák meglehetősen szűkösek
voltak, de minden fontos létesítményhez nagyon közel voltunk. Az épülettel szemben helyezkedett el
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a műkorcsolyának és rövidpályás gyorskorcsolyának otthont adó jégcsarnok, valamint az ebédlő is.
Az alpesi síelők és a snowboard szintén sétatávolságra kapott wax kabint és a versenypályák is
ugyanitt helyezkedtek el. Egyedül a jégkorongozók kényszerültek buszozásra, mert a jégkorong
csarnok Kajaani-ban helyezkedett el. A nagyszerű körülményeket némileg beárnyékolta, hogy az
étkezések színvonala sem kínálatban, sem minőségben, sem tápanyagtartalom tekintetében nem
ütötte meg az ilyen eseményeken szokásos szintet. Hiábavalónak bizonyult a résztvevő országok
panasza, ezen a téren nem történt pozitív változás az EYOF végéig. Szintén gyenge láncszemnek
bizonyult a személyszállítás. A jégkorongozók csapatbuszára többször is várni kellett, vagy
egyáltalán nem érkezett meg és pótbuszt kellett kérni. A csapatok nehezményezték azt is, hogy a
mintegy 30-40 perces busztávolságra lévő jégkorongcsarnokba nem biztosítottak a szervezők
szurkolói buszokat, így még a MOB csapatorvosának és médiacsapatának is a jégkorongozók
csapatbuszával kellett kimenni jóval a versenyek előtt, és visszafelé is csak velük tudtak visszaindulni
a versenyek befejezése után nagyjából egy órával. A transzferbuszok egyébként általánosan nem
működtek jól, és a szervezők menetrendet sem alakítottak ki. A MOB elnöke is rendszeresen arra
kényszerült, hogy a hotelje és a falu közötti busszal egyébként nagyjából 5-10 perces utat gyalogosan
teljesítse 50-60 perc alatt, mert nem tudta senki megmondani, hogy mikor megy busz a falu és a
helyszínek felé.

Krizsanovszki Lili Nóra, műkorcsolyázó

Bérlemények
Erre az eseményre nem volt szükséges semmiféle eszközbérlet.
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Utaztatás
Az esemény szervezési szempontból viszonylag egyszerű feladatnak bizonyult, ez alól kivételt az
utaztatás megszervezése jelentett. A Vuokatti 2022 EYOF-ra a járvány szerencsére már nem hatott
érezhetően, azonban a légitársaságok működését, forgalmát továbbra is erősen befolyásolta.
Vuokattiba kizárólag a Finnair nemzetközi és belföldi járataival, illetve a DAT légitársaság belföldi
járataival lehet eljutni. A Magyar Csapat a Budapest-Helsinki-Oulu és a Budapest-Helsinki-Kajaani
viszonylatokat használta utaztatáshoz. Míg Oulu viszonylag nagyobb repülőtér és nagyobb gépek is
kiszolgálják, addig Kajaaniba egy 48 személyes kisgép jár erősen korlátozott csomagszállítási
adottságokkal. Mindkét repülőtérről még buszozni kellett Vuokattiig, Ouluból mintegy két és fél órát,
Kajaaniból nagyjából 35 percet.
Egy téli csapat mindig nagyobb felszerelés-mennyiséggel érkezik, a mi csapatunknál az alpesi síelés,
a snowboard és a jégkorongcsapat igényelt nagyobb poggyászmennyiséget a csapatirodai és
egészségügyi extra poggyászokon felül.
A legnagyobb kihívást a kapacitáshiány miatt a belföldi járatokra való kellő számú repülőjegy
lefoglalása, valamint a szállítani kívánt felszerelés-mennyiség visszaigazoltatása jelentette. A Finnair
sajnos nem volt túl együttműködő az EYOF-on résztvevő országokkal, így számunkra is rengeteg
fejtörést okozott oda is és vissza is a poggyászok feladása, illetve a foglalások visszaigazoltatása.
Hosszas egyeztetés és levélváltás után végül is azon szerencsés országok közé tartoztunk, akiknél
mindenki és minden poggyász el tudott utazni Vuokattiba, és hazafelé is csak néhány extra méretű
poggyász maradt le a Helsinki-Budapest járatról. Ezeket másnap egy nagyobb gép utánunk hozta
Budapestre, így maradéktalanul megkerültek.
Biztosítás
A kiutazó csapat biztosítását az olimpiai mozgalom legújabb TOP-partnerével, az Allianzzal
kötöttük. A korábbiakban megszokott módon prémiumkategóriás utasbiztosítást nyújtottunk minden
akkreditált csapattag számára.
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Kozuback Kamilla, snowboard

Ruházat
A Vuokatti EYOF-ra utazó csapatnak 31 tételből álló ruházati csomagot biztosítottunk 526.740 Ft/fő
értékben. Ennek részletes felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza. Mind a férfi, mind a női csomag
ugyanezeket a tételeket foglalta magában.
Legnagyobb sajnálatunkra egyedül a jégkorongcsapat részére nem tudtunk teljes ruhacsomagot
biztosítani. A Vuokatti EYOF ruházatát még 2019 végén meg kellett rendelnünk, akkor még az
eredeti rendezési dátumhoz igazítva, és egy átlagos téli EYOF-csapatra terveztük a felszerelésmennyiségeket (10-20 közötti sportolói létszám, nagyjából 35 fős teljes delegáció). A megrendelt
felszerelést még 2020-ban le is szállították részünkre. A 2022. március 18-i kiutazás előtt mindössze
két héttel kaptunk értesítést az EOC-től arról, hogy a női jégkorongcsapatunk az orosz csapat helyett
részt vehet az EYOF-on, így a delegáció létszáma hirtelen 26 fővel növekedett, összesen 52 főre.
Természetesen a rendelkezésünkre álló ruházatból nekik is tudtunk biztosítani egy kisebb csomagot,
de bizonyos termékek egyszerűen nem álltak rendelkezésre kellő mennyiségben.
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Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Termék adidas
Nemzeti pódium kapucnis felső
Nemzeti pódium melegítő nadrág
Nemzeti anorák felső
Nemzeti anorák nadrág
Nemzeti jogging pulóver
Nemzeti jogging nadrág
Nemzeti pulóver
Nemzeti póló zöld
Nemzeti póló orange
Nemzeti galléros teniszing
Parka kabát
Terrex téli nadrág
Vastag zokni (3 pár/csomag)
Sportzokni (3 pár/csomag)
Kötött sapka
Kesztyű
Jogging cipő
Utazótáska kerekes
Hátitáska
Termék Helly Hansen
Csizma
Termék Magyarock
Cipzáras bomber felső
Póló fehér
Póló színes
Kötött sapka
Kötött sál
Kötött kesztyű
BB sapka színes
BB sapka fekete
Tornazsák fehér
Tornazsák fekete
Kulacs
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Szurkolás az alpesisí-versenyen.

Sportegészségügyi beszámoló
Előkészületek
Stábtagok: Az előzetes tervezés fázisában 9-10 sportoló kijutása tűnt valószínűnek, ezért egyetlen
orvos részvétele volt indokolt. A női jégkorong beugrása örömteli, váratlan esemény volt, némi
áttervezést eredményezett, de nem jelentett megoldhatatlan feladatot. A jégkorong gyúrója, Gallyas
Gabriella és Dr. Toman József (VKESZ-igazgató, MOB Orvosi Bizottság állandó meghívott) alkotta
az egészségügyi stábot.
Többszöri egyeztetés történt a szűrővizsgálatok eredményeiről, a finn klimatikus, járványügyi
helyzetről, a gyógyszer- és eszközkészlet összetételéről, az antidopping és tűhasználati szabályokról.
Szűrővizsgálatok: A MOB megrendelésére 2021.12.01. és 2022.03.17. között a Sportkórház végezte
az Olimpiai Rendelő koordinálásával és közreműködésével a szűréseket. A szűrés tartalmaz egy teljes
laborvizsgálatot

vizeletmintával,

EKG-t,

kardiológiai,

gégészeti,

ortopédiai,

szemészeti,

pszichológiai konzíliumokat, FMS-szűrést (functional movement screening) gyógytornásszal és
dietetikai felmérést, tanácsadást. A késői válogatóversenyek szervezési nehézséget jelentettek. A
Sportkórház külön rendelési időkkel, hosszabb műszakokkal, és szakemberek külön berendelésével
igyekezett elvégezni a szükséges vizsgálatokat. Minden sportoló rendelkezett szűrővizsgálati
eredménnyel. A jégkorong-válogatott szűrése a telített előjegyzés és a rövid határidő miatt először
lehetetlennek tűnt, de az OSEI-munkavállalók áldozatos túlmunkája révén kivitelezhető lett.
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Annak a sportolónak, aki részt vett a pekingi téli olimpián, a pekingi OSEI komplex szűrési
eredményei felhasználásra kerültek.
Minden résztvevő vagy komplett vagy a 3 héten belül megkezdett oltási sorral, vagy 3 hónapon belüli
igazolt Covid-áteséssel bírt. Az oltásellenes és nem védett kísérő nem utazott a rendezvényre.
Edzők szűrése is megtörtént.
A szűrővizsgálati eltérésekről vagy azonnali javaslatot kaptak a sportolók vagy a laboreltérésekről
keretorvosi vagy telefonos értesítést kaptak. Amikor szükséges volt, vezető keretorvosként
személyesen segítettem recepttel, tanáccsal, terápiás javaslattal.
A Magyar Antidopping Csoport minden kiutazó sportolónál vizeletből doppingvizsgálatot és
kábítószertesztet végzett, mind negatív eredménnyel. Kozuback Kamilla NOB TUE-engedélye
(inzulin) rendben volt.
A Magyar TUE Bizottság kérésemre a kiutazó keretet átnézte, hogy rendelkezik-e bárki TUEengedéllyel, nem kellett aktualizálni semmit.
Gyógyszerkészlet, eszközpark
Nagymértékben támaszkodtunk a MOB-raktárban megmaradt készletekre, lejárt, vagy hiányzó
gyógyszerek megrendelésre kerültek. A vám- és beviteli engedélyek nem szorítottak minket. A
Finnair-légitársaság szigorú poggyászsúlyszabályzata és saját takarékossági elveinknek megfelelően
állítottuk össze a készletünket. Fizioterápiás készülékeket is a MOB raktárkészletéből vittünk (BTL
komplett terápiás készülék).
Kiutazás, egészségügyi eszközök szállítása
A gyógyszerek, terápiás eszközök a szivaccsal bélelt fekete ládákban biztonságban, sérülés nélkül,
időben megérkeztek Vuokattiba.
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).
Sportolók állapota verseny előtt
A szűrővizsgálatok eredményei nyomán vas- és ionpótlások indultak.
Sportolók ellátásával kapcsolatos feladatok a verseny ideje alatt
Járvány vagy súlyos sérüléshullám nem volt. Lányoknál a menstruációval összefüggő görcsös
állapotokat oldottuk, fiú alpesi síelőnk lumbogén derékfájását NSAID, manuálterápia (Jeremy
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Kozuback) és masszázs segítségével kezeltük. Hazaérkezését követően MR LIV-V és LV-SI
protrusiot mutatott.
A helyszíni csapatorvosi megbeszélésen a COVID és a környéken jelentkező norovírusesetek voltak
a fő téma.
Részben a jelentés, részben pedig a készletfogyás és a későbbi stáblétszám-munkaterhelés tervezése
miatt is tevékenységnaplót vezettünk az orvosi-gyúrói tevékenységekről és jelenlétről.
A COVID-óvintézkedések meglehetősen megengedőek voltak, a szervezők biztosítottak részünkre
COVID-Ag gyorsteszteket.
Sportolók állapota a Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál befejeztével
Alapvetően egészséges csapatként tértünk haza, bizonyos kezelések már azt a célt szolgálták, hogy a
hazatérést követően más versenyeken, bajnokságban frissebben, gyógyultabban vehessenek részt
sportolóink.
Versenyek, edzőpályák közötti logisztika
Közlekedési akadály nem volt, központi helyen laktunk, a legtöbb versenyhelyszín gyalogos
távolságban volt. Egyedül a jégkorongversenyek helyszínét volt nehézkes megközelíteni, ott
kizárólag a csapatbusszal volt lehetőség utazni.
Doppingvizsgálatok
5 alkalommal történt magyar sportolót érintő doppingvizsgálat, ebből egy volt kombinált vizelet-vér,
a többi vizeletvizsgálat volt. A mintaszámokat azonnal küldtük Dr. Tiszeker Ágnesnek, hogy ő is
nyomon követhesse a vizsgálatokat.

Dr. Toman József, csapatorvos
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Kommunikációs beszámoló
A vuokatti EYOF-ot – a pekingi téli olimpiától eltérően – buborékrendszer-mentesen bonyolították
le, valamint a képes, videós tartalomgyártásra vonatkozó szabályok is jelentősen „lazábbak” voltak
az olimpiákon megszokott szigorhoz képest, így a sajtó munkájának nagyobb mozgástere volt.
Ugyanakkor látni kell azt is, hogy egy téli európai ifjúsági multisportesemény iránt jelentősen kisebb
(média)érdeklődés érzékelhető, mint egy felnőtt olimpia iránt.
Kommunikációnkat a tokiói, majd pekingi játékok alatt felépített utat folytatva valósítottuk meg az
olimpiai mozgalom, a MOB, a sportolók, és a Magyarock-márka értékeinek tükrében. Tartalmainkat
ezúttal 6 platformon: az olimpia.hu és magyarock.hu, Magyarock-Instagram, Magyarock-Facebook,
Magyarock-TikTok, valamint MOB-LinkedIn felületeinken tettük közzé. A tartalomgyártás három
időszakra terjedt ki: a felvezetésre, a versenyek időszakára és az utókommunikációra.
Az olimpia.hu-n aloldalt, elektronikus csapatkönyvet tettünk közzé a napi program és eredmények
mellett; a magyarock.hu-n színes hírek, napi beszámolók, interjúk jelentek meg. Minden szakágra
kiterjedő képgalériánk – 15 album – mindkét honlapról elérhető.
A közösségi média aktivitás terén úgy láttuk, a résztvevő országok igen különbözőképpen, eltérő
intenzitással számoltak be az eseményen történtekről, néhány nagyobb nemzeti olimpiai bizottság
például szinte teljesen hanyagolta az ilyen jellegű hírközlést. A Magyar Olimpiai Bizottságnál
azonban nem értettünk egyet ezzel az elvvel, úgy véltük, kötelességünk az EYOF-fal ugyanolyan
intenzitással és színvonalan foglalkozni, mint a felnőtt olimpiai eseményeken, még akkor is, ha
tisztában vagyunk azzal, hogy ebben az esetben téli ifjúsági esemény lévén csekélyebb közönséget
tudunk megszólítani. Ennek köszönhetően a Magyarock közösségi média felületei és weboldala igen
aktívak voltak a játékok teljes időtartama alatt. Felületeinken minden magyar versenyzővel
foglalkoztunk, és minden magyar vonatkozású eredményről beszámoltunk Az egyes platformokat az
elemzések során érdemes a saját kontextusukban analizálni, a közvetlen elő- és utókommunikációt is
számítva az adatokat március 18. és április 1. között vizsgáltuk.
A Magyarock Facebook-oldalán 45 bejegyzés foglalkozott az 5 napos esemény történéseivel. A
vizsgált időszakban összesen 213 492 felhasználót értek el a platformon létrehozott posztok. A
legnépszerűbb EYOF-fal foglalkozó Facebook-tartalom a Magyar Csapat utazásáról számolt be,
összesen 39 ezer felhasználóhoz eljutva. A legtöbb reakciót a snowboardos Kozuback Kamilla
aranyérmes gratuláló sablonja kapta, amely saját felületünkön több mint 1200, a megosztásokkal
együtt 2100 reakciót váltott ki. A követői bázis 100 fővel emelkedett az elemzett ciklusban, jelenleg
38 351 főt számlálva.
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Zászlóvivők a megnyitóünnepségen: Kozuback Kamilla és Granasztói Ádám

Az Instagram-oldalunkon 38 poszt foglalkozott a vuokatti EYOF-fal, emellett pedig számtalan
Instagram-storyn keresztül mutattuk be az esemény hangulatát a helyszínről. Tartalmaink 53 ezer
emberhez jutottak el összesen. A legnépszerűbb bejegyzés a Magyar Csapat utazásáról számolt be,
amely 28 ezer felhasználónál jelent meg összesen, valamint 3999 lájkot gyűjtött be. Említésre méltó
még, hogy egy napra Trunk Tamás EYOF-induló alpesi síző „átvette az irányítást” Instagramunk
felett (ő készítette a storykat, bemutatva azt, hogyan telik a versenyzők napja, milyen ingerek,
élmények érik őket, illetve hogyan zajlik a szakmai munka). Emellett volt egy interaktív napunk is,
amikor a követőink határozhatták meg, mit mutassunk meg nekik az eseményről (a kiválasztott
kéréseket aztán szintén Instagram-storykban tártuk a követőink elé). A fesztivál ideje alatt 337 új
felhasználóval gazdagodtunk, a platform jelenleg 38,9 ezer követőt számlál.
A Magyarock Tiktok-oldalán a legtöbb megtekintés a Trunk Tamás alpesi sízővel készített sportolói
falu bemutató videóra érkezett ebben az időszakban, 34 ezer lejátszást generálva, és kedvelések
tekintetében is ez bizonyult elsőnek, 4415 like-ot gyűjtve.
Az intézményi LinkedIn-oldalunk tartalmát az érmeseink képeivel, grafikáival frissítettük. „Hoztuk”
az átlagos olvasottságot, kiemelkedő elérést nem tapasztaltunk; a nyáron indított felület követőinek
létszáma 4100 felett van.
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Közösségi média posztjainkra a magyar sajtó nagyobb orgánumai, illetve a Magyar Távirati Iroda is
előszeretettel hivatkozott, illetve gyakran be is ágyazták azokat saját cikkeikbe. Az MTI a
beharangozó cikk mellett az érmes helyezésekről minden nap beszámolt, a MOB helyszínen
tartózkodó munkatársainak információi alapján; az MTI-híreket pedig több orgánum átvette.
Tartalmainkat forrás-megjelöléssel több érintett sportági szakszövetség felhasználta, megosztotta.
Megjegyezzük: az EYOF előkommunikációját az olimpia.hu-n már az esemény helyszínének
kihirdetésekor megkezdtük 2016 őszén, az utókommunikáció április első napjaira is kiterjedt.
Az eseményen a MOB részéről két újságíró, Szántó Ruben (social media, közösségi platformok
tartalmai) és Vasvári Ferenc (online újságírás, videó, sajtókapcsolatok) és egy fotós, Szalmás Péter
vett részt. Ez a kis csapat egy ekkora téli eseményt (5 szakág, 30 sportoló) épp le tudott fedni az
otthoni bázist jelentő munkatársak segítségével (Bodaki Márk a grafikák, montázsok elkészítésében,
posztolásokban, Balássy László program- és eredményközlésben, webes támogatásban, Barát
Kornélia posztolásokban vett részt). Sajnos a kint lévő kollégáknak több alkalommal nehézségük
akadt az internettel (hegyi körülmények közt), ilyen esetben többször az itthoni hátország segítségét
vették igénybe. A két jelenlévő újságíró részvétele hasznosnak bizonyult, miután minden platformot,
több műfajt is alkalmazva, minden korosztályt meg tudtak szólítani. A magyar sajtót más nem
képviselte Vuokattiban, éppen ezért felértékelődik a MOB sajtósainak – e tekintetben – exkluzív
munkája.
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