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Csapatvezetői összefoglalás 

Az Európai  Ifjúsági Olimpiai Fesztivál versenyei mind az Európai Olimpiai Bizottság, mind az európai 
kontinens 49 tagországa számára nemcsak jelentős, de meghatározó esemény is, amely mindenképpen 
az  Olimpiai Mozgalom  jövőjét  szolgálja,  építi,  erősíti.  Az  európai  társzervezettekkel  összhangban  a 
MOB számottevő figyelmet szentel az EYOF csapatok felkészülésére és részvételére azzal a céllal, hogy 
a  jövő  tehetségeit,  netán  bajnokait  megtaláljuk,  felfedezzük  a  magyar  sport  gyarapodására  és 
hírnevének  öregbítésére.  A  MOB  a  lehetőségein  belül  azonos  és  arányos  bánásmódban  igyekszik 
részesíteni  a  nyári  és  téli  olimpiai  sportágakat  annak  ellenére,  hogy  hazánk  a  legtöbb  téli  sportág 
űzésére  földrajzilag  alkalmatlan.  Az  ifjúsági  sportolóink  legjava  a  családjának  és  a  családjuk  által 
biztosított feltételeknek köszönheti a versenysportban való aktív részvételét. Nincs ez másképp a téli 
olimpiai  sportágak  esetében  sem.  Sőt  kimondhatjuk,  hogy  a  téli  sportágak  költségessége  miatt  a 
családok  tehervállalása  nélkül ma Magyarországon  szinte  lehetetlen  korcsolyázni,  hódeszkázni  vagy 
sízni.  A  2013.  évi  Téli  EYOF  csapatunk  sportolóinál  is  a  felkészülés  a  családi  költségvetést  terheli 
javarészt,  illetve a családok teherbíró képességen múlik, hogy meddig folytat versenyszerű sportot az 
adott  síelő, hódeszkázó vagy korcsolyázó. Magyarországon a verseny  sísport  feltételei mind a klíma, 
mind  a  földrajzi  adottságok  miatt  hiányoznak,  ezért  pl.  lesiklóink  főleg  Ausztriában,  sífutóink  és 
biatlonosaink pedig az északi szomszédainknál , tehát határainkon túl készülnek a versenyekre, illetve 
sportolói pályafutásukra. 

Állapotfelmérés és  logikus  tényállás  felvétel után  tárgyilagosan megállapítható, hogy a  téli sportágak 
külföldi felkészülése hosszútávon fenntarthatatlan, mivel a családok sokáig nem bírják finanszírozni a 
rendkívül drága nemzetközi edzőtáborokat, utazásokat, kinntartózkodást, míg a téli szövetségek nem 
rendelkeznek olyan gazdasági és anyagi erővel, hogy pénzbeli támogatással képesek lennének áthidalni 
hazánk  fogyatékosságait  és  hátrányait  a  téli  sportágakban.  Ennek  ellenére  örömteli  tény  a  téli 
sportágak  népszerűsége  és  a  tekintélyes  létszámú  szabadidős  téli  sportoló  hazánkban.  Érdemes 
megfigyelni  azonban  a  téli  sportágakat  szabadidősport  jelleggel  űző  rendkívül  magas  résztvevői 
létszám és az alacsony versenysportot vállalók száma között feszülő szakadékot. 

A  2013.  évi  Téli  EYOF  csapat  tagjai  felkészültségükhöz  és  lehetőségeikhez  képest  tisztességesen 
helytálltak. Ezúttal a legjobb eredményünk kettő negyedik helyezés volt short track‐ben. Sajnos sem a 
síelőink,  sem  a  műkorcsolyázóink  nem  tartoznak  a  nemzetközi  élvonalba.  A  műkorcsolya  súlyos 
utánpótlás gondokkal küzd. Ha e jelenlegi trenden nem sikerül változtatni, a magyar műkorcsolya léte 
kerül veszélybe visszafordíthatatlan károkat okozva a sokunk számára oly kedves sportágnak. 

Mindenképpen  elgondolkoztató,  hogy  1)  korosztályok  tűnnek  el  műkorcsolyában,  miközben  a 
jégpályáink  zsúfolásig  teltek,  2)  sok  tízezren  hódolnak  a  sísport  luxusának,  azonban  számottevő 
eredményt a hazai sísport nem tud felmutatni és a szabadidős síelőkből a szövetség nem tud meríteni, 
3)  ifjúsági  jégkorong csapatunk mindeddig egyetlen egyszer sem kapott meghívást az EYOF‐ra a MOB 
komoly  erőfeszítései  ellenére,  és  4)  a  téli  sportágak  és  nyári  sportágak  között  eredményességben 
mutatkozó  hatalmas  különbség  ellenére  nyújtott  támogatás  hatékonyatlan  és  nem  célravezető.  E 
tények  ellenére  1)  a  téli  sportok  fontosak  hazánkban,  2)  színesítik  a  sportágak  palettáját,  3) 
hozzájárulnak  a magyar  lakosság  fizikai  aktivitásához,  és  4) Magyarország  részt  vesz  a  Téli Olimpiai 
Játékokon, ennek következtében fenntartásuk és támogatásuk a jövőben is indokolt és szükségszerű. 

Nevezés és részvétel 

Az  Európai  Olimpiai  Bizottság  határoz  a  programról  (sportág,  versenyszám).  A  Magyar  Olimpiai 
Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik a nevezés, az akkreditáció és a delegáció kijelölése. A MOB 
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szakmai  szempontok  alapján  határoz  a  részvételről.  A  MOB  kizárólag  nemzetközileg  kimagasló 
eredménnyel rendelkező és a korosztályos legjobb versenyzőt nevezi a versenyekre. 

Dátum és helyszín 

2013. február 16‐22. Brassó, Románia. Hivatalos honlap címe: http://eyowf2013.ro/ 

Sportágak 

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, a Magyar Sí Szövetség és a Magyar Snowboard Szövetség az 
alábbi 14, azaz tizennégy versenyzőt javasolta indítani a nevezett eseményen. 

Versenyzők 

Alpesi sí:  Berecz Réka 
Döme Dóra 
Halmágyi Zoltán 
Szőllős Benjámin 

Biatlon és sífutás:  Juhász Fanni 
Hajdú Alexandr 
Panyik Dávid 

Hódeszka:  Csillag Dávid 
Sarkadi Ádám 

Műkorcsolya:  Freisz Bianka 
Rövidpályás gyorskorcsolya  Kis Virág 

Tóth Tímea 
Czakó Dávid 
Farkas Tamás 

Hivatalos kísérők 

Csapatvezető: 
Csapatorvos: 
Csapatiroda: 
Alpesi sí: 
Biatlon és sífutás: 
Hódeszka: 
Műkorcsolya: 

Dr. Nagy Zsigmond 
Dr. Tóth Szabolcs 
Ali Csilla 
Kovács Barna 
Bereczki Brigitta 
Bekényi Ádám 
Gór‐Sebestyén Júlia és dr. Genczer Balázs bíró 

Rövidpályás gyorskorcsolya:  Belovai József 

Téli EYOF és a jövő 

Az  Európai  Olimpiai  Bizottság minden  páratlan  évben  rendezi meg  az  EYOF  versenyeit  az  olimpiai 
játékok programján lévő sportágban, így a követőző téli versenyre 2015. január 24‐31. között kerül sor 
az Osztrák és Liechtenstein közös  rendezéssel a Vorarlberg  (Montafon) és Liechtenstein  régióban. A 
2015.  évi  verseny  programján  a  következő  sportágak  szerepelnek:  alpesi  sí,  biatlon,  sífutás, 
műkorcsolya, jégkorong, északi összetett, rövidpályás gyorskorcsolya, és síugrás. 
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Egészségügyi beszámoló 

A magyar delegáció    tizennégy  fő  sporttolóból,  tíz  fő  kísérőből  állt. A  csapat  sportolói  (Döme Dóra 
kivételével)    a  MOB  OSEI  megállapodásának  megfelelően  elvégzett  részletes  sportegészségügyi 
alkalmassági,  illetve  szűrővizsgálaton  vettek  részt.    A  sportolók  a  vizsgálatok  alapján  alkalmasnak 
bizonyultak az  ifjúsági olimpiai  fesztiválon  történő  indulásra.A versenyt megelőző héten Döme Dóra 
kivételével minden sportoló dopping ellenőrzésen esett át. Az indulást megelőzően a csapatból többen 
az évszaknak megfelelően felsőlégúti megbetegedésen estek á, melyből gyógyultan érkeztek. 

Krónikus mozgásszervi megbetegedéssel  érkezett  Farkas  Tamás  (shorttrack,  achile‐ín),  Panyik Dávid 
(bitlon, térd), Berecz Réka (alpesi sí, térd), Tóth Tímea (shorttrack, hát).  Az olimpiai fesztivál ideje alatt 
dopping  vizsgálatra  sportolóink  nem  lettek  felkérve. Az  olimpia  nevelési  programjainak  részeként  a 
sporthoz  kapcsolódó mentálhigiénés  képzésben  vettek  részt  a  csapat  tagjai  (táplálkozás,  dopping, 
életmód). 

Az olimpia egész  ideje alatt az étkezés megfelelő minőségben és mennyiségben állt rendelkezésre. A 
sportolóknak  a  megfelelő  pihenésre,  versenyszámok  közötti  regenerációra  alkalmuk  nyílt.  A 
sportrendezvények  egészségügyi  biztosítása  megfelelő  volt  mind  a  hivatalos  edzéseken,  mind  a  
versenyeken. 

A  verseny  teljesítményt  befolyásoló  akut  betegség  nem,  sport  balesetből  fakadó  akut  sérülés 
jelentkezett az alábbi sportolóknál: Panyik Dávid bemelegítés során vétlen mozdulat kapcsán jobb térd 
belső meniscus  sérülés  (megelőzően 2012 nyarán műtétileg  történt  rekonstrukciója),  Juhász Fanni 5 
km klasszikus  sífutás  során verseny közben hamstring  izomcsoport  sérülést  szenvedett, mely utóbbi 
sportteljesítményét nem befolyásolta. Panyik Dávid  a  versenyzéstől  sérülését  követően  visszalépett. 
Térdsérülésének műtéti ellátása korábbi kezelő  intézetében (Országos Sport Egészségügyi Intézetben) 
sikeresen 2013.02.25.‐én megtörtént. 

A csapat kísérői orvosi ellátást igénylő megbetegedésben, sérülésben nem szenvedtek. 

Záró gondolatok: 

Sportolóink  sportegészségügyi  szűrővizsgálataira  szükség  van,  különösen  ha  azt  egy  kiemelt 
centrumban,  mint  az  OSEI‐ben  végzik,  mely  nélkül  versenyzési  engedélyt  nem  kaphatnak.  Az 
intézményben  felhalmozott  szakmai  tapasztal  az  ifjúsági  korosztály  magas  szintű  tartós 
sportteljesítményének sportegészségügyi hátterét biztosítja. 

A  hosszú  évek  gyakorlatának  megfelelően  a  MOB,  IOC,  EOC  szervezésében  rendezett  olimpiai 
versenyeket  megelőzően  elvégzett  dopping  ellenőrzések,  mind  sportolóink  biztonságát,  mind 
országunk jó hírének megőrzését szolgálják.  

Budapest, 2013. február 26. 

 

Dr. Tóth Szabolcs csapatorvos 
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Sportszakmai értékelés – ALPESI SÍ 

A Magyar Sí Szövetséget 7 versenyző képviselte az EYOF‐on, Brassóban.   2‐2 alpesi  fiú és  leány, 1‐1 
sífutó  fiú  és  leány,  valamint  1  biatlonos  fiú.  Szakmai  vezetők  voltak  Bereczki  Brigitta  utánpótlás 
igazgató  ‐ ő a sífutókat segítette  ‐ és Kovács Barna szövetségi kapitány, aki elsősorban az alpesiekkel 
foglalkozott.  Gál  Ágota  a  biatlonban  Panyik  Dáviddal  dolgozott  un.  working  pas‐szal,  egyesületi 
támogatással, az alpesi síelőket szintén working pas‐szal, egyéni finanszírozásban Barbai Áron ‐ Szőllős 
Benjamin  személyi  edzője  ‐  és  Hias  Sagmeister  ‐  Döme  Dóra  személyi  edzője  ‐  segítették.  Alpesi 
síelésben a nők 80 fős, a férfiak 100 fős mezőnyben versenghettek. Biatlonban és női sífutásban 70‐75 
fő, férfi sífutásban. 90 versenyzett. A sífutók ‐ Juhász Fanni és Hajdú Alexandr ‐ annak ellenére, hogy a 
mezőnyök  vége  táján  fejezték  be  a  futamaikat,  pályafutásuk  legjobb  FIS  ponteredményeit  hozták. 
Teljesítményük értékes.   Különös tekintettel arra, hogy nemzetközi verseny rutinjuk elégtelen. Juhász 
Fanninak  és  Hajdú  Szásának  az  EYOF‐ot megelőzően  nem  volt  FIS  verseny  rajta,  s  ez  több, mint 
elgondolkodtató! 

A biatlonos Panyik Dávid  jól  futott,  jobb  lőeredménnyel nagyságrendekkel  előbb  végezhetett  volna. 
Dávid  térdműtét utáni  rehabilitációt  követően november  közepén állhatott edzésbe, ORV‐s 4. helye 
szenzáció  számba ment. Ugyanolyan  lőeredménnyel  itt  is a 30‐ba  futhatoțt  "volna"... Sajnos operált 
térde egy rossz mozdulatra ismét megsérült, így a sprint versenyben már nem állhatott rajthoz. Dávid 
kiemelkedik  a  hazai  biatlon  utánpótlásból,  édesanyja  és  edzője  Gál  Ágota  tevékenységét  dicséri 
szereplése, amely  ‐  sajnos  ‐ egyben a hazai biatlon  sport kritikája  is. Hiányzik a  tömegbázis, az  igazi 
versengés, nemkülönben a nemzetközi versenyrutin. 

Alpesi síelőinknek az eredmény  listák közepén  található számszerű helyezései  jónak mondhatók órás 
műlesiklásban. A fiúk és leányok óriás eredményei látszólag hasonlóak, Szőllős Benjamin 48. helyezése 
a 100 fős mezőnyben mégis messze felülmúlta a lányok 40., 45. helyezéseit, s ebben a számban az első 
futamban Halmágyi Zoli egy másodperccel gyorsabb volt Benjinél! Mindkét fiú limitre ment, látványos 
jó  futamokkal  lepve meg  a  román  közönséget,  hiszen  a  hazai  szereplők  jószerével  csak  a  „hátukat 
láthatták.”  Az műlesiklásban  a  lányok  is  bátrabban  csúsztak,  újra  csak  az  induló mezőny  közepén 
landolva.  Döme  Dóra  gyorsabb  volt,  Berecz  Réka  teljesítményét  kónikus  térdbántalmai  erősen 
behatárolták (de ez nem  lehet mentség tetemes túlsúlyára), ennek ellenére értékelhető helyezéseket 
futott. 

A  fiúk  szlalom versenyében Szőllős Benjamin nagyszerűen állt helyt. A  rendkívül nehézre  tűzött első 
szlalom futamban hullottak a menők, és kiesett Halmágyi Zoli is. Csupán a mezőny fele ért célba, Benji 
38.‐ként!  A második  futamban  is  volt  buktató  bőven,  néhány  élen  álló  nem  tudott megküzdeni  a 
pályával,  ami  Benjinek  is  nehéznek  bizonyult,  de  kiválóan  oldotta  meg  a  feladatát.  Intelligens 
összefogott és látványos menete közben egyszer "elhűltünk", amikor hátra került, és kiesni látszott, de 
egy akrobatikus mentést követően egy "vadászkanyarral"  

visszaállt  a  ritmusba,  végül  25.‐ként  fejezve  be  az  olimpiai  fesztivál  utolsó  egyéni  versenyét,  ami 
nagyszerű  siker!  Jelzi,  hogy  alpesi  síelésünk  egy‐egy  évfolyamban  már  tud  nemzetközi  szinten  is 
versenyképes sportolókat pályára küldeni. 

Az alpesiek csapatversenye, a "Team Event" kvalifikációja az utolsó napon, ajándék volt. Lettországgal 
csaphattunk  össze  a  főtábla  15.  helyéért,  ahonnan  végül  a  jobb  futamidőkkel  0,8  másodperces 
előnnyel a lettek jutottak tovább. A jövőben erre a versenyszámra is készülni kell, hogy otthonosabban 
léphessünk  pályára  versenytársainkkal  szemben.  Az  EYOF  versenyei  újra  megmutatták,  hogy  a 
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szövetség szakágai között pillanatnyilag az alpesi az, amely utánpótlásánál érzékelhető a felzárkózás a 
nemzetközi középmezőnyhöz. Most elsősorban a fiúknál. Náluk nem hiányzik a motiváció, a személyes 
és a családi egyaránt adott. 

Az  ausztriai Waidhofenben,  a  Schi Handelsschuléban  tanuló  Szőllős Benjinek nagyszerű  lehetőségek 
adottak, csakúgy, mint FIS Camp programja Halmágyi Zolinak, avagy a jelenleg Kanadában, az  ifi VB‐n 
versenyző  Kékesi Marcinak.  Ők  ezzel  a  háttérrel  a  világversenyeken  is  úgy mozognak,  ahogy  az  a 
nemzetközi mezőnyben  természetes.  A  többieknél  ‐  beleértve  az  alpesi  lányokat  is  ‐  az  edzettség 
mellett a megfelelő verseny rutin hiánya érződik. Döme Dóra keményebb edzéssel és 10‐15 megelőző 
szlalom rajttal, menetenként 2‐3 másodperccel és akár 10 helyezéssel gyorsabb lehetne. 

Az északi  sielésben  szorosabb együttműködésre  van  szükség  a  világraszóló eredményeket  ‐ olimpiai 
érmeket  ‐ produkáló csikszeredai csapattal, Márton Simon kollégánkkal. Alpesi  síelésben  tovább kell 
erősíteni  kapcsolatainkat  a  felső‐ausztriai  Waidhofen  Schi  Handelsschuléjával  és  nemzetközi 
síszövetség  (FIS)  utánpótlás  programjaival,  amelyekben  jelenleg  Szőllős  Benjámin  és  a még  serdülő 
Benedek  Patrik  tanulnak,  illetve  Halmágyi  Zoltán  és  Kékesi  Márton  mellett  Berecz  Réka  is  kiváló 
edzéslehetőségek  között  készülhetnek.  Reményeink  szerint  jövőre  Waidhofenbe  beiskolázásra 
kerülhet a két év múlva esedékes EYOF‐kiküldetésre esélyes két  legjobb serdülőnk, Archam Chiara és 
Prozlik  Robin  ‐  mindketten  1999‐es  születésűek  ‐  évjáratuk  kiemelkedően  legeredményesebb 
képviselői.  Szeretnénk  szorosabbra  fűzni  kapcsolatainkat  valamennyi  osztrák  régi  hasonló 
intézményével  (Tirolban, Neustiftben  is van már magyar tanulónk, Hozmann Szonja), kinyitni minden 
érdeklődő  felé  a  lehetőséget,  hogy  kiváló  szakemberek  keze  közé,  versenyképes  mennyiségű  és 
minőségű  edzéshez  jutva  a  jövőben  méltán  képviselhessék  Magyarországot  a  nemzetközi 
versenyzésben. 

Tudjuk min kellene változtatnunk, hogy két‐, négy‐ avagy hat év múlva  sikeresebb EYOF  szereplésre 
legyenek képesek a szövetségünk által delegált sí és biatlon versenyzők. 

Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a nagyszerű világeseményen! 

 

Brassó, 2012. február 22‐én 

 

Kovács Barna 

Szövetségi kapitány, 

EYOF alpesi sí sportágvezető 
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Sportszakmai értékelés – BIATLON és SÍFUTÁS 

Kovács Barna Szövetségi Kapitány beszámolója tartalmazza a sífutó eredményeket és az ebből  levont 
rövid  tanulságokat,  tapasztalatokat.  Én mégis  úgy  gondolom,  hogy  egy  részletesebb  beszámolóval 
nemcsak  a  puszta  tényeket,  de  az  a  mögött  meghúzódó  versenyzői  hozzáállást,  a  felkészülési 
lehetőséget és az adott körülményeket  is érzékeltetni  lehet és szükséges. Beszámolómban ezért napi 
lebontásban értékeltem a versenyzők munkáját, teljesítményét. 

 

2013. február 16. 

Utazás. 

A magyar sífutó küldöttséget Juhász Fanni Györse, Hajdú Alexandr Vasas SC és Bereczki Brigitta sí edző 
képviselték. A csapat egy meglehetősen hosszú, kb. 12 órás buszút után érkezett meg Brasov Poiana‐ra 
a szálláshelyre.  A versenyzők egy rövid, száraz átmozgatással fejezték be a napot. 

 

2013. február 17.  

Edzésnap. 

A csapat a  reggeli  tornát követően az első  shuttle busszal  indult a kb. 40 percnyi buszútra  található 
predeáli sífutó központba. A versenyprogramban elsőként szereplő szabadstílusú női 7,5 km‐es és férfi 
10  km‐es pályát nézték meg  a  versenyzők, majd  egy 50 perces edzést  végeztek  rajta.  Ezt  követően 
hosszú  sítesztelés  következett,  hiszen  a  sífutó  versenyeken  óriási  jelentősége  van  az  időjárási‐  és 
hóviszonyokhoz megfelelően kiválasztott vaxnak. A versenyzők a kora délutáni busszal mentek haza. 
Kora este a megnyitó ünnepség előtt rövid átmozgató száraz edzést végeztek. 

 

2013. február 18. 

Versenynap.  

A versenyzők a rajtidőponthoz megfelelő shuttle busszal érkeztek a pályára. A női verseny 10 órakor, a 
férfi  11:30‐kor  kezdődött  el. Mindkét  versenyző  „kis”  rajtszámmal  indult,  hiszen  a  rajtlistát  ezen  a 
versenyen a versenyzők által eddig elért FIS pontok alapján határozták meg. A mezőny elején indultak 
a kevés nemzetközi  tapasztalattal  rendelkező versenyzők, akik 300‐500 FIS pont körüli eredménnyel 
rendelkeztek, a végén pedig a legjobbak rajtoltak (50‐150 FIS pont körüliek). 

Juhász  Fanninak  ebben  a  szezonban nem  volt  lehetősége nemzetközi  versenyen  részt  vennie,  ezért 
nagyon izgult a verseny előtt. Célul azt tűztük ki, hogy a legjobb tudását nyújtva harcol a FIS pontokért 
és  megpróbálja  eddigi  legjobbját  a  383  FIS  pontot  túlszárnyalni.  Ez  sikerült  is  Neki,  hisz  bátor 
versenyzéssel,  erejét  taktikusan  beosztva,  300  FIS  pontot  teljesített  a  szabad  stílusú  7,5  km‐es 
versenyszámban, és 58. helyen ért célba a 67 induló közül. 

Hajdú  Alexandr  hasonlóan  kevés  nemzetközi  tapasztalattal  rendelkezik,  ennek  ellenére  rutinosan 
kezdett  és  viszonylag  jó  tempóban  teljesítette  a pálya  első  szakaszát. A  végére  azonban nem  tudta 
tartani  a maga  által  választott  erős  tempót,  kissé  lelassult,  de még  így  is  teljesítette  a  célkitűzést, 
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hiszen  307  FIS  pontos  eredményt  ért  el.  Ez  a  nagyon  erős  86  fős  mezőnyben  a  10  km‐es 
versenyszámban  a  79.  helyre  volt  elég. A  verseny  után  a  csapat  a  helyszínen maradt,  és  délután  a 
hivatalos  klasszikus  stílusú  edzésen  pályanézés  szerepelt  a  programban,  így  annak  veszélyesebb, 
meredek lejtőit, valamint a vaxokat teszteltük. Ekkor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a klasszikus 
stílushoz  szükséges  tapadó  vaxkészletünk meglehetősen  hiányos,  és  az  adott  hóra  nincs megfelelő 
vaxunk.  Ahogy  a  korábbi  napokon  is, most  is  a  román  csapat  erdélyi  edzőitől  kértünk  segítséget. 
Készségesen álltak rendelkezésünkre, amit ezúton is nagyon köszönünk! 

 

2013. február 19. 

Versenynap.  

Hasonlóan a tegnapi naphoz, a női verseny 10 órakor, a férfi 11:30‐kor kezdődött. Mindkét versenyző a 
FIS pontszámainak megfelelően a mezőny elején  rajtolt el. Lányoknak az 5 km‐es,  fiúknak 7,5 km‐es 
klasszikus stílusú versenyszámot bonyolították le. Az előző napi felmelegedést követően nedvessé vált 
pálya  a  versenynap  reggelére  meglehetősen  jegessé  és  keménnyé  vált  az  éjszakai  erős  lehűlést 
követően (mínusz 12 fok). A lányok 65 fős mezőnyében Juhász Fanni 10‐es rajtszámmal indult. Bátran 
és  erősen  kezdett,  így  a  pálya  2  km‐es  szakaszán  található  meredek  szakaszra  is  nagy  tempóval 
érkezett. Sebessége azonban  túl gyors volt az éles kanyarban, nem  tudta megtartani egyensúlyát és 
nagyot bukott. Combját, csipőjét erősen megütötte, és ugyan felállt, hogy folytassa a versenyt, de pár 
lépést követően erős  fájdalmakra panaszkodva  feladni kényszerült a küzdelmet. A vaxoló helyiségbe 
kísérettel tudott  lejutni, ahol orvosi ellátásban részesült. Nagyon el volt keseredve, amiért nem tudta 
befejezni a versenyt. 

A  fiúk 7,5 km‐es versenyében 83‐an rajtoltak el. A  felmelegedésnek köszönhetően a hó kissé puhult, 
így  a  jegesedés  is  enyhült.  Ennek  ellenére  a  fiúk  mezőnyében  is  voltak  bukások,  hiszen  a  pálya 
köztudottan nehéz, meredek  lefelékkel tarkított. Hajdú Alexandr szintén 10‐es rajtszámmal  indult, és 
az első körben gondjai akadtak a botjával, amelynek  leszakadt a hótányérja. 1 teljes kört (2,5 km)  így 
hótányér nélküli bottal tett meg, mire sikerült pótbothoz jutnia. Erejét beosztva egyenletes tempóban 
futott  és  végül  a  77‐ik  helyen  zárt.  Eredménye  343  FIS  pontot  ért.  Teljesítménye  a  felkészülési 
lehetőségeit figyelembe véve elfogadható. 

 

Megjegyzés: 

Az előző napi edzés lehetőséghez képest ‐ melyet kihasználtunk ‐, és mely során egyetlen nyom volt a 
pályán húzva, és amely az ideális nyomvonalat követte, a versenynapra két nyomot húztak a rendezők, 
amelyek egyike sem az ideális nyomvonalon haladt. Fanninak és Alexandrnak is a verseny során kellett 
hirtelen  döntenie,  hogy  az  adott  szakaszon  melyik  nyomot,  nyomvonalat  választják.  Közvetlen  a 
verseny előtti bemelegítés során végig kellett volna menniük 1  teljes kört a pályán, de ezt edzősíléc 
hiányában  nem  tudták  megtenni.  Mindkét  versenyzőnek  egyetlen  pár  (!!)  síléce  van  (amely  így 
érthetően  a  versenysíléc  is),  és  az  a  verseny  előtti  előkészületek  során  a  vaxmesterek  (ebben  az 
esetben az erdélyi edzők) kezében van, hiszen a változó hó‐ és hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően 
az utolsó percekben kerül fel a talpára a tapadó vax. 

 

 

2013. február 20.  
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Edzésnap. 

A  csapat  a  reggeli  első  shuttle  busszal  indult  a  versenypályára,  amelyre  a másnapi  sprint  verseny 
hivatalos  edzése  volt  kiírva.  Bemelegítés  után  több  kört  tettek  a  versenyzők  az  1,3  km‐es 
versenykörön,  amely  során  a  pálya  egyes  szakaszait  elemezve  sprinteket  futottak  (sífutottak).  
Többször gyakorolták az utolsó 300 méteres  felfelére vezető éles kanyarba  történő beérkezést és az 
abból való gyors indítást, továbbá a felfelén használatos ideális technikákat. Levezetés után sítesztelés 
szerepelt a programban, majd a kora délutáni busszal tért vissza a csapat a szállásra. 

 

2013. február 21. 

Versenynap. 

A predeali sífutó centrumban a mai nap  folyamán a sprint versenyszámok  lebonyolítására került sor, 
mind  a  fiúknak,  mind  pedig  a  lányoknak  1,3  km‐es  távon,  korcsolyázó  stílusban  A  kvalifikációs 
futamokkal  kezdődtek  a  küzdelmek, melynek  során  15 másodpercenként  rajtoltak  a  versenyzők.  A 
szabályok szerint a legjobb 30 folytathatja az érmekért való csatát, őket már 6‐os csoportba sorsolva az 
elért  időeredmények  alapján.  Juhász  Fanni  58‐as  rajtszámmal  a mezőny  utolsó  harmadában  rajtolt. 
Ebben  a  versenyszámban  a  jobb  FIS  ponttal  rendelkező  versenyzők  indulnak  elöl.  Fanni  a  sprint 
versenyszámban is csekély nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, így ez jó alkalom volt számára, hogy 
összemérje erejét kortársaival. Verseny előtt  jobban  izgult a szokásosnál, de a  rajt után ez már nem 
látszott a mozgásán. Dinamikusan kezdett, és a hosszú  lefelé után tartotta a tempóját a befutó előtti 
hosszú  emelkedőn  is. Az  utolsó métereken még  jobban  beleerősített,  hiszen  bizonyítani  akart  saját 
magának  is, de egy  rossz mozdulatot követően maga elé botozott, és méterekkel a cél előtt elesett. 
Értékes másodperceket vesztett mire felállt, így végül a számára is csalódást jelentő 59. helyen végzett 
a 64 induló közül. A lányok kvalifikációs futamát a fiúk versenye követte, melyben Hajdú Alexandr 83‐
as  rajtszámmal vágott neki a  távnak. Összesen 87  fiú nevezett. Célként azt  fogalmazta meg, hogy a 
győztes  idejétől  maximum  20  másodperccel  maradjon  el.  Nagyon  erősen  kezdett,  rövid,  pörgős 
mozdulatokkal haladt a pályán, melynek utolsó kb. 300 métere emelkedő. A versenytársak szerint  is 
ettől nagyon nehéz a pálya. Alexandr megpróbálta tartani a tempóját az emelkedőn is, de kissé lassult 
a végére, így 15 másodperccel elmaradt a kitűzött céltól. 76‐ik helyen ért célba a 87 induló közül. 

 

2013. február 22.  

Pihenőnap. 

A  versenyzőknek  az  elmúlt  5  nap  során  3  versenye  és  2  edzésnapja  volt,  így  a mai  napra  pihenőt 
kaptak. 

 

2013. február 23. 

Utazás. 

Hazafelé szintén egy hosszú 12 órás buszút után érkezett meg a csapat Budapestre. 

 

Összefoglalás: 
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7,5 Km Skating 

FIS 
pont 

5 Km Classic 
FIS 
pont 

1,3 Km Sprint 
FIS 
pont 

JUHÁSZ FANNI 
58. hely (67 ind.)  300 

bukás miatt 
feladta 

‐  59. hely (64 ind.)  410 

 
10 Km Skating 

FIS 
pont 

7,5 Km Classic 
FIS 
pont 

1,3 Km Sprint 
FIS 
pont 

HAJDÚ 
ALEXANDR 

79. hely (86 ind.)  307  77. hely (83 ind)  343  76. hely (87 ind.)  410 

 

A  versenyzők által elért eredmények a nemzetközi mezőnyhöz  viszonyítva meglehetősen  szerények. 
Nemcsak helyezésbeli eredményük, de a győztes  idejéhez viszonyított elmaradásuk  is  jelentős. Ennek 
számos  oka  van,  a  következőkben  néhányat  említek  csak meg.  Többsége  általános,  a  sífutósportot 
érintő mély  okok, melyek  következményeként  egyre  kevesebb  fiatal  választja  ezt  a  sportot.  Vagyis 
egyre  kevesebb  fiatalból  lehet  kiválasztani a  legjobbakat, akik megérdemlik, hogy eljuthassanak egy 
ilyen szintű nemzetközi versenyre. 

 

Általános okok: 

1.  Sajnos  a magyarországi  sífutó  utánpótlás  bázis  nagyon  lecsökkent  az  utóbbi  5‐10  évben,  hisz  a 
felkészüléshez és a  felszereléshez szükséges megterhelő anyagi hátteret kevés szülő  tudja biztosítani 
sportoló gyermeke számára.  

2. Korábbi nagy múltú patinás egyesületek szűntek meg, így a sífutás iránt kedvet érzőknek lehetősége 
sincs ezt a sportot választani. 

3.  Az  időjárási  körülmények  drasztikus  változása  következményeként  jelentősen  csökkent  a 
magyarországi  havas  napok  száma,  amely  újabb  terheket  ró  az  egyesületekre  és  szülőkre,  hiszen  a 
havas felkészülés többségét külföldi pályákon lehet csak megoldani. 

4. Lecsökkent az edzők száma is, hiszen egzisztenciálisan nem vonzó a szakma. 

5. A még dolgozó egyesületi edzők többsége a válogatott mellett is szerepet kap, így a téli időszakban 
ezen egyesületekben sportoló utánpótlás korú gyerekek szinte szakember nélkül maradnak. 

 

Néhány konkrét ok: 

1. A sífutással mindkét versenyző mindössze pár éve  ismerkedett meg. Fanni alapsportága a triatlon, 
Alexandré a tájfutás, melyet gyerekként kezdtek és melyet a mai napig párhuzamosan űznek a sífutás 
mellett. Ezek a sportok nagyon jó fizikai alapot adtak a sífutósport űzéséhez, de a kifinomult technikai 
elemek kivitelezésében mindkét versenyzőnél hiányosság tapasztalható. 

2.  Az  élmezőny  versenyzői  50‐60  havas  felkészülési  edzésnap  után  kezdi  meg  a  versenyzést 
(nemzetközi)  december  elején.  Fanninak  és  Alexandrnak  10  havas  edzésnapja  volt  és  pár 
„háziversenyen” volt lehetőségük részt venni. 

3. Az ellenfelek   döntő  többsége 10‐14 db korosztályos nemzetközi verseny után érkezett Brassóba. 
Fanninak az EYOF volt az első nemzetközi versenye a szezonban, Alexandrnak a második. 
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Feladatok, lehetőségek: 

1. Az utánpótlás bázis  felépítése alulról,  iskolai  szintről, ahogy az korábban  is  jól működött.  (néhány 
kezdeményezés, szakmai koncepció, ötlet már van) 

2. Kiválasztási rendszer kidolgozása. 

3. A sífutás sportiskolai rendszerbe való beintegrálása. 

4.  Speciális  szakemberképzés  rendszerének  kidolgozása  (Jelenleg  „Sí edzői” oklevelet  lehet  szerezni, 
külön sífutóedzőit nem.)  

5. Fizetett utánpótlás edzők alkalmazása. 

6. Hosszú‐ és rövidtávú utánpótlás programok kidolgozása. 

7. Erdélyi klubokkal való szorosabb szakmai együttműködés. 

8. Mindehhez a szükséges anyagi források előteremtése. 

 

Célok a következő EYOF‐ra: 

1. A jelenlegi utánpótláskorú versenyzők létszámának bővítése (minimum. duplájára növelése.) 

2. Nemzetközi utánpótlás versenyrendszerbe való bekapcsolódás. 

3.  Évente  minimum  6‐8  nemzetközi  versenyen  való  részvétel  (3‐4  klasszikus  versenyszám,  3‐4 
korcsolyázó stílusú versenyszám).  

4. A hosszabb távokon (5 Km‐7,5 Km‐10 Km) 200‐250 FIS pontot érő eredmény, míg a sprint távon (1‐
1,3 Km) 250‐300 FIS pontot érő eredmény teljesítése. 

A  Brassóban  megrendezett  2013.  Téli  EYOF  nagyszerű  alkalmat  biztosított  arra,  hogy  az  adott 
korosztályba tartozó versenyzők összemérjék tudásukat a nemzetközi mezőnnyel. Mind a versenyzők, 
mind  az  edzők  hasznos  információkkal  és  tapasztalatokkal  lettek  gazdagabbak.  Az  eredmények 
tükrében,  a  megfelelő  szakmai  értékelést  követően,  a  jövő  terveit,  feladatait,  céljait  ennek 
megfelelően fogjuk meghatározni. 

Köszönjük a Magyar Olimpiai Bizottság támogatását és a Brassóban nyújtott segítségét, szurkolását! 

Sporttársi Tisztelettel: 

Bereczki Brigitta 

EYOF biatlon és sífutás sportágvezető 
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Sportszakmai értékelés – HÓDESZKA 

 

A magyar csapatot két versenyző ‐ Csillag Dávid és Sarkadi Ádám  ‐ képviselte a versenyen. A Magyar 
Snowboard Szövetség vezetése érdemesnek találta őket arra, hogy képviseljék a sportágunkat ezen a 
megmérettetésen.  

Mindkét  sportoló  számára ezt a versenyt  tűztük ki  fő célnak ebben a  szezonban. Az edzőtáborok és 
felkészülési  versenyek  időpontját  ennek  a  Fesztiválnak  az  időpontjához  igazítottuk,  hogy  a 
formaidőzítés megfelelő legyen.  

A verseny napja előtt két napot tölthettünk a verseny helyszínén. Egy szabad, és egy pálya edzésre volt 
lehetőségünk. Az első nap, a helyszín  feltérképezésével és az edző pályával  való  ismerkedéssel  telt. 
Elfoglaltuk a wax szobánkat, ahol a Román csapattal dolgozhattunk együtt. A szervezők minden igényt 
kielégítő pályát építettek crossosaink számára. Ezen a napon két órát töltöttünk aktívan a havon.  

A hivatalos edzés napján lehetőségünk volt a pályát kipróbálni. A hosszú edzésidő alatt kipróbálhattunk 
a deszkákon többféle wax összetételt. Több alkalommal sikeresen teljesítettük a pályát ezen a napon. 
A gyakorlatokról felvételt készítettünk, amiket este elemeztünk. 

A  verseny napján  kitűnő  idő  fogadott minket Predale‐n. Az előkészületek után, alapos bemelegítést 
követően,  a  25‐ös  és  33‐as  rajtszámmal  vágtak  neki  fiatal  versenyzőink  a  selejtezőnek.  A  verseny 
lebonyolítása szerint az első 32 versenyző jut be az egyenes kieséses szakaszba. 

Az első kör után Csillag Dávid a kiváló 33. helyen, míg Sarkadi Ádám, egy nagyobb rontást követően a 
38‐ként  várta  a  folytatást.  Később Dávidnak  sajnos  nem  sikerült  javítania  az  idején,  így  34.  helyen 
végzett a versenyben, míg Ádámnak sikerült felülmúlnia az első körben futott idejét, de nem volt elég 
ahhoz, hogy előrébb végezzen.  

A versenyzők életük első nagyszabású  téli  sportfesztiváljukon vettek  részt, amin  sok új  tapasztalatot 
szerezhettek. Megismerkedhettek a verseny lebonyolításával ‐ ami teljesen megegyezett a felnőtt nagy 
világversenyek menetével ‐, ami sokban tér el a számukra megszokottól. 

Láthatták  a  nagyobb  csapatokat,  azokat  a  versenyzőket,  akiket  eddig  csak  hírből  hallottak,  és 
érezhettük  a  nagy  versenyek  hangulatát.  Felismerték  azt,  hogy még  keményebb munkával  igen  is 
előrébb  lehet  jutni, még  a mi  szerényebb  feltételeink  mellett  is.  Láthatták,  hogy  a  középmezőny 
elérhető közelségben van, és nem vagyunk lemaradva tőlük jelentős mértékben.  

Fontosnak tartom azt, hogy testközelből ismerkedhettek meg azzal a professzionális hozzáálláshoz, ami 
az élcsapatokat  jellemzik.   A két éve elkezdődött utánpótlás programunk első versenyzői vettek részt 
ezen a versenyen. A két versenyző  rengeteget  tanult, ezen a viadalon. A  tapasztalatukat megosztják 
társaikkal, és remélhetőleg így plusz motivációt nyújtsanak fiatal snowboardosaink számára, hogy ők is 
elérhessenek  egy  olyan  szintre,  ami  alkalmassá  teszi  őket  egy  ilyen  magas  színvonalú 
megmérettetésen. 

A verseny negatívumai: Az előzetes felkészítés ellenére mentális problémák merültek fel a versenyen. 
A  tét  nélküli  edzésen  teljes mértékben  teljesíteni  tudták  a  kért  utasításokat,  és  rendre  jó  időket 
futottak.  A  versenyen  mindketten  feszültebben  versenyeztek,  és  sajnos  ezek  voltak  a  hibázások 
forrásai a futam során. 
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A  jövőben  több  téthelyzet  elé  kell  állítani  fiatal  versenyzőinket,  hogy  több  rutinnal  és 
versenytapasztalattal rendelkezzenek.   

A  stabil  középmezőny  illetve  élmezőny  eléréséhez  a  felszerelés  állományunkon  is  javítanunk  kell. A 
mezőny többsége jobb minőségű, modernebb felszereléssel rendelkezik. 

Amíg  ezen  a  legfontosabb  felszerelések  tekintetében  nem  tudunk  változtatni,  nehezen  tarthatjuk  a 
lépést ellenfeleinkkel. 

Bizakodásra ad okot az a  tény, hogy egyre  több magyar diák választja  tanulmányainak  folytatásául a 
schladmingi sportiskolát, ahol kimondottan komoly edzői  tapasztalatokkal  rendelkező oktatók segítik 
fejlődésüket. Terveink szerint a következő  Ifjúsági Fesztiválra  is tudunk két  tehetséges snowboardost 
delegálni. 

 

Budapest, 2013.02.26. 

 

Bekényi Ádám EYOF snowboard (hódeszka) sportágvezető 
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Sportszakmai értékelés – MŰKORCSOLYA 

A  brassói  utazással  és  szervezéssel  kapcsolatosan  mindenekelőtt  szeretném  köszönetemet 
kinyilvánítani  a  MOB  részére.  Megítélésem  szerint  minden  hátteret  kellő  alapossággal  és 
körültekintéssel biztosítottatok annak érdekében, hogy a versenyeken a  lehetőségek szerinti  legjobb 
teljesítményt  érjék  el  versenyzőink.  A  szervezés,  a  csapat  ellátása  részemről  minden  várakozást 
felülmúlt,  személy  szerint  én  semmilyen  hiányosságot,  problémát  nem  tapasztaltam.  Álláspontom 
szerint a szervezéssel kapcsolatos tapasztalatotok, segítőkészségetek elősegítette a versenyzők, edzők 
nyugodt felkészülését. 

A csapat és ezen belül  is az általam  ismert műkorcsolya verseny eredményével kapcsolatosan  látható 
volt, hogy a téli sportágaknál felmerülő sportszakmai és anyagi háttér nehézségek miatt az utánpótlást 
egyre nehezebben tudjuk biztosítani. Sajnos a műkorcsolya területén generációk maradtak ki az elmúlt 
években,  korosztályos  hazai  versenyeken  alig  néhány  versenyzőnk  veszt  részt.  Így  pedig  nehéz 
nemzetközi versenyeken eredményeket hozni. Sőt már az  is nehézséget  jelent  sok esetben, hogy az 
egyes szakágak versenyzőt tudjanak kiállítani. A brassói versenyre fiú versenyzőt nem tudtunk küldeni, 
ami igazolja, hogy az utánpótlás területén gondjaink vannak. Természetesen tömegsport jelleget nem 
lehet elvárni a műkorcsolyától, korábbi években, évtizedekben sem volt az, de ahhoz, hogy utánpótlást 
tudjon a sportág kinevelni, ahhoz mindenképpen szükséges új alapokra építeni a műkorcsolya hátterét. 
Személy  szerint én  nem  képviselem  a műkorcsolya  szövetséget,  de mint  a műkorcsolyát  szerető  és 
féltő  szakmabeli  és  volt  versenyző minden  támogatást  részetekről  és  a MOB  részéről  köszönettel 
veszünk. 

A  bírói  testületet  az  elmúlt  évben  új  vezetés  vette  át  nálunk,  ami  a  szakmai  megújuláshoz 
mindenképpen előremutató lehetőséget jelent. Igyekszünk bírótársainkkal az edzők felé minden belső 
szakmai segítséget megadni és tapasztalatunkkal, tudásunkkal támogatni a fejlődést. A bírók és edzők 
közötti folyamatos együttműködés és a korrekt szakmai kapcsolat reményeink szerint új lendületet ad 
majd az utánpótlás dinamikus és minőségi fejlődéséhez. Amennyiben bármiben tudunk segíteni, hogy 
a  műkorcsolya  sport  újra  olyan  eredményeket  hozzon,  amelyeket  a  múltban,  támogatásunkra  és 
közreműködésünkre számíthattok. 

Még  egyszer  szeretném  kifejezni  hálás  köszönetemet,  hogy  a  csapat  tagjaként  részt  vehettem  az 
EYOWF  versenyen,  számomra  nagy  élmény  volt. Remélem még  lesz  lehetőségem,  hogy  újra  együtt 
utazhassak az általatok támogatott versenyre. 

Üdvözlettel, 

Grenczer Balázs 

EYOF műkorcsolya bíró 
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Sportszakmai értékelés – RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA 

Részvevő országok száma: 17; Leányversenyzők száma: 30fő; Fiúversenyzők száma:31fő 

A magyar versenyzők eredményei: 

Kis Virág JSE‐Jászberény, edző: Belovai József 

1500m 15.hely 

500m  4.hely 

1000m 15.hely 

Váltó:  4.hely 

 

Tóth Tímea PKSE‐Pécs edző: Lakatos Tamás 

1500m 7.hely 

500m 29.hely 

1000m 18.hely 

Váltó     4.hely 

 

Czakó Dávid  TKKSE‐ Szeged edző: Tutrai Tamás 

1500m 29.hely 

500m 8.hely 

1000m 20.hely 

Váltó:  4.hely 

 

Farkas Tamás SZKE – Szeged   edző: Szabó Krisztián 

1500m 25.hely 

500m 10.hely 

1000m18.hely 

Váltó:  4.hely 
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A versenyzők négy vidéki egyesületből kerültek ki, ezért közös összetartásokat nem tudtunk szervezni, 
mindenki a saját klubjában készült. 

A versenyzők hozzá állása a versenyhez kiváló volt. Mindenki a  legjobb  teljesítményét szerette volna 
nyújtani,  sajnos  ez  nem  mindig  sikerült.  Farkas  Tomi  egy  éve  bokasérüléssel  bajlódik,  a  többiek 
teljesítménye  a  szabadtéri  jégpályákon  történő  felkészüléshez  képest  jónak mondható. Több egyéni 
csúcs született: Farkas Tamás 500m, Kis Virág 1500m,500m. 

Sajnálatos, Tóth Timi bukása a  továbbjutó helyről amivel, sokkal  jobb eredményt  tudott volna elérni 
500m‐en.  Czakó  Dávid  teljesítménye  jó  volt,  közel  teljesített  egyéni  legjobbjához.  A  legjobb 
teljesítményt Kis Virág érte el, nemcsak helyezésekben, az egyéni legjobb teljesítményekben is. 

A  váltóra  jól összerázódtak,  ilyen  vegyes  váltó  formában még nem  versenyeztek Az  első  akadályt  a 
selejtezőt teljesítettük,majd a következő futásnál 5mpjavítva 4.30 kerültünk az „A” döntőbe, a többiek 
4.29mp. Egyhangúlag érmes reményekkel mentünk pályára,de sajnos az elődöntőben elér időnket nem 
sikerült megfutnunk.  Így 4. helyezést értünk el. El kell  ismernünk  jelenleg ez volt a  reális eredmény, 
mert a  többi csapat  tagjai, úgy a  lányok, mint a  fiúk egyéni  távokon  jobb eredményt értek el. Edzői 
szemmel az elért eredményt jónak tartom. 

A jövőben több alkalommal kell összetartást végeznünk, a most indulók után következő korosztály (98‐
99)  lányok,  fiúk,  már  most  jobb  teljesítményre  képesek,  jelenleg  is  minden  távon.  A  még  jobb 
eredmény  eléréséhez  az  „EYOF  évében”  a  felkészülés  fókuszába  kell  kerülni  ennek  a  versenynek. 
Szeretnénk megköszönni a lehetőséget, és a bizalmat a MOB Vezetősége részéről. 

Brassó, 2013. február. 22. 

Tisztelettel: 

Belovai József 

EYOF short track sportágvezető 
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Eredmények és helyezések 

ALPESI SÍ  LÁNY GS /54 fejezte be a versenyt 
Helyezés  Név  Szül.év  1.futam 2.futam  totál idő  pontszám

1.  Gasslitter Verena ITA   1996  49,12  54.65  1:43.77  0,00 

43.  Döme Dóra  1996  57,01  1:02.83  1:59.84  137,83 

45.  Berecz Réka  1995  1:00.71 1:04.69  2:05.40  185,51 

ALPESI SÍ FIÚ GS/64 fejezte be a versenyt 
Helyezés  Név  Szül.év  1.futam 2.futam  totál idő  pontszám

1.  Annewanter Manuel AUT  1995  52.39  53.51  1:45.90  0,00 

48.  Szőllős Benjámin  1996  59.58  58.88  1:58.46  105,56 

DSQ  Halmágyi Zoltán 

ALPESI SÍ  LÁNY SLALOM / 51 fejezte be a 
versenyt           
Helyezés  Név  Szül.év  1.futam 2.futam  totál idő  pontszám

1.  Christensen Nora NOR  1995  47.43  46.35  1:33.78  0,00 

40.  Döme Dóra  1996  54.14  53.53  1:47.67  91,83 

45.  Berecz Réka  1995  59,03  57.41  1:56.44  149,81 

ALPESI SÍ FIÚ SLALOM/38 fejezte be a versenyt 
Helyezés  Név  Szül.év  1.futam 2.futam  totál idő  pontszám

1.  Hadalin Stefan SLO  1995  45.19  46.50  1:31.69  0,00 

25.  Szőllős Benjámin  1996  50.44  54,08  1:44.52  86,76 

Did not finish  Halmágyi Zoltán 

BIATLON 12,5km /77 fejezte be a versenyt 
Helyezés  Név  Szül.év  Sí idő  Totál lövés  Totál idő  Rkst% 

1.  Reiter Dominik GER  1995  35:08.0 1  36:08.0  0,00 

68.  Panyik Dávid  1995  39:37.1 10  49:37.1  37.32 

BIATLON 7,5km sprint /78 fejezte be a versenyt 
Helyezés  Név  Szül.év  Sí idő  Totál lövés  Totál idő  Rkst% 

Did not start  Panyik Dávid  1995 

SÍFUTÁS 7,5km szabad stílus lány/ 64 fejezte be a versenyt 

Helyezés  Név  Szül.év  Idő  Pont 

1.  Carl Victoria GER  1995  20:15.3  45,02 

58.  Juhász Fanni  1995  26:43.5  300.56 

SÍFUTÁS 10km szabad stílus fiú/ 83 fejezte be a versenyt 

Helyezés  Név  Szül.év  Idő  Pont 

1.  Chervotkin Alexey RUS  1995  24:25.0  57.83 

79.  Hajdu Alexandr  1995  32:02.7  307.77 

SÍFUTÁS 5 km klasszikus stílus lány/ 64 fejezte be a versenyt 

Helyezés  Név  Szül.év  Idő  Pont 

1.  Sedova Anastasia RUS  1995  13:54.0  45,02 

DNF  Juhász Fanni  1995 

SÍFUTÁS 7,5km klasszikus stílus fiú/ 81 fejezte be a versenyt 

Helyezés  Név  Szül.év  Idő  Pont 

1.  Chervotkin Alexey RUS  1995  18:49.4  52.62 

77.  Hajdu Alexandr  1995  25:40.7  343.96 

SÍFUTÁS 1,3 km sprint szabad stílus lány/ 64 fejezte be a versenyt 

Helyezés  Név  Szül.év  Idő  Pont 

31.  Antoniol Erica ITA  1995  3:15.75 

59.  Juhász Fanni  1995  3:43.56 
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SÍFUTÁS 1,3 km sprint szabad stílus fiú/ 87 fejezte be a versenyt 

Helyezés  Név  Szül.év  Idő  Pont 

31.  Koll Kristjan EST  1995  2:43.16 

76.  Hajdu Alexandr  1995  3:06.44 

HÓDESZKA SBX FIÚ/ 38 fejezte be a versenyt 
Helyezés  Név  Szül.év  1.futam 2.futam  totál idő  Pont 

1.  Lymann Jerome SUI  1996  130.0 

34.  Csillag Dávid  1997  1:03.66 1:08.30  1:03.66  2.86 

38.  Sarkadi Ádám  1997  1:15.75 1:13.09  1:13.09 

MŰKORCSOLYA LÁNY/ 28 induló 
Helyezés  Név  Szül.év  rövidprogram  kűrprogram  Totál 

1.  Maria Stavitskaya RUS  1.  1.  149,14 

59.  Friesz Bianka Nikoletta  1997  25.  27.  77,17 

GYORSKORCSOLYA 1500 M LÁNY/ 30 induló 
Helyezés  Név  Szül.év  Idő 

1.  Prosvirnova Sofia RUS  2:28.319 

7.  Tóth Tímea  1996  2:47.430 

15.  Kis Virág  1996  2:40.503 

GYORSKORCSOLYA 1500 M FIÚ/ 30 induló 
Helyezés  Név  Szül.év  Idő 

1.  Navarro Tristan FRA  2:20.691 

25.  Farkas Tamás  1996  2:38.728 

29.  Cakó Dávid  1996  3:06.111 

GYORSKORCSOLYA 500 M LÁNY/ 29 induló 
Helyezés  Név  Szül.év  Idő 

1.  Prosvirnova Sofia RUS  0:45.964 

4.  Kis Virág  1996  0:48.710 

29.  Tóth Tímea  1996  1:15.937 

GYORSKORCSOLYA 500 M FIÚ/ 31 induló 
Helyezés  Név  Szül.év  Idő 

1.  Ayrapetyan Denis RUS  0:43.803 

8.  Cakó Dávid  1996  0:45.036 

10.  Farkas Tamás  1996  0:44.370 

GYORSKORCSOLYA 1000 M LÁNY/ 30 induló 
Helyezés  Név  Szül.év  Idő 

1.  Prosvirnova Sofia RUS  1:39.453 

15.  Kis Virág  1996  1:43.527 

18.  Tóth Tímea  1996  1:45.644 

GYORSKORCSOLYA 1000 M FIÚ/  27 induló 
Helyezés  Név  Szül.év  Idő 

1.  Imre Emil ROU  1:33.347 

18.  Farkas Tamás  1996  1:37.767 

20.  Cakó Dávid  1996  1:36.561 

GYORSKORCSOLYA 3000 M vegyesváltó/  12 induló 

Helyezés  Név  Szül.év  Idő 

1.  FRANCE váltó  4:25.973 

4.  HUN:Kis, Tóth, Cakó, Farkas  4:36.506 
  


