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Bevezető 

1993. évtől az európai olimpiai mozgalom legfontosabb téli utánpótlás eseménye az Európai 

Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF), amelyen Magyarország a Magyar Olimpiai Bizottság 

(MOB) szervezésében szinte majdnem minden egyes alkalommal részt vett. 2021-ben a téli 

eseménynek a finnországi Vuokatti és Lahti városai adnak otthont. Vuokatti kevésbé ismert 

téli sportközpont, de ez lesz a fő helyszín 7 sportággal, míg Lahti jóval ismertebb, a 

világszínvonalú északi sí komplexumával 2 sportágnak ad majd otthont. 

 

Sportprogram 

A téli EYOF sport programja mindig a rendező ország adottságaitól függ. A hagyományos 

törzs sportágak és versenyszámok mellett viszonylag sokszor változik a menetrend 

eseményről eseményre. A Corona-vírus világjárvány miatt 2020. májusáig kellet várni a 

végleges sportprogramra és a helyszínekre. Sajnos még mindig vannak bizonytalanságok, 

amelyeket a szervező bizottság folyamatosan igyekszik orvosolni. 

 
Sportágak, versenyszámok és helyszínek 

Minden versenyszámban indulhatnak fiúk és leányok is. A 2020 májusában közzé tett 

hivatalos versenykiírás alapján a következők szerint alakulnak a sportágak, a versenyszámok 

és a helyszínek:  

Sportág vagy 
szakág 

Fiú 
Versenyszámok 

Leány 
Versenyszámok 

Vegyes 
versenyszámok 

Versenyzői 
korosztály 
(szül. év) 

Helyszín 

Alpesi Sí 
Szlalom, 

parallel szlalom 
Szlalom, 

parallel szlalom 
Mixed parallel 
csapatverseny 

2003-2004 Vuokatti 

Biatlon 
7,5km sprint, 

12,5km egyéni 
6km sprint, 

10km egyéni 

Mixed váltó, 
2x6km és 
2x7,5km 

2003-2004 Vuokatti 



Sífutás 

10km 
szabadstílus, 

7,5km 
klasszikus, 

sprint 
szabadstílus 

7,5km 
szabadstílus, 

5km klasszikus, 
sprint 

szabadstílus 

Mixed váltó, 
4 x 5km 

2003-2004 Vuokatti 

Műkorcsolya 
Rövid és 

szabadprogram 
Rövid és 

szabadprogram 
- 

2004. július 
1. és 

2006. június 
30. között 

Vuokatti 

Jégkorong 6 csapatos torna 6 csapatos torna - 

2004-2005 
(fiúk) 

2005-2006 
(lányok) 

Vuokatti 

Északi 
összetett 

Egyéni 
(Gundersen,  
HS 100 sánc) 

Egyéni 
(Gunderen,  

HS 100 sánc) 

Mixed 
csapatverseny 

2003-2005 Lahti 

Rövidpályás 
gyorskorcsolya 

500m, 1000m, 
1500m egyéni 

500m, 1000m, 
1500m egyéni 

3000m mixed 
váltó 

2004. július 
1. és 

2006. június 
30. között 

Vuokatti 

Síugrás 
HS 100 egyéni 

és csapat 
HS 100 egyéni 

Mixed 
csapatverseny 

2003-2005 Lahti 

Snowboard 
Slopestyle, 

Big Air 
Slopestyle, 

Big Air 
- 2004-2005 Vuokatti 

 

 

A Magyar Csapat várható összetétele 

A Magyar Olimpiai Bizottság az országos sportági szakszövetségek szakmai programjai és 

felkészülési tervei alapján három sportágban lát reális esélyt a részvételre: alpesi síben, 

műkorcsolyában és rövidpályás gyorskorcsolyában. További három sportágban 

snowboardban, sífutásban és síugrásban a nemzetközi versenytapasztalatok hiánya és a 

felkészültség szintje miatt pedig csekély esély van az indulásra. Jégkorongban, biatlon, és 

északi összetettben objektív okai vannak a távolmaradásnak. A jégkorong tornára a rendező 

ország 1-1 csapatán kívül az európai korosztályos ranglista legjobb 5-5 csapata jut ki az EYOF-

ra. Sajnos a ranglista alapján jelenleg egyik csapatunk sem kaphat kvótát. Északi összetett és 

biatlon szakágakban pedig nincs korosztályos versenyző Magyarországon, az északi összetett 

szakág nem is létezik. 

 



Célkitűzések, irány és alapelvek a 2021-es téli EYOF-ra 

- A részvételi jogot az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) a nemzeti kvóták és a 

korosztályos európai ranglisták alapján állapítja meg. Az indulási jog nem 

kvalifikáció függvénye, ezért a Magyar Csapat összetételéről az EOC által, a 

nemzetek számára, sportáganként meghatározott részvételi kvótákra figyelemmel, 

a szövetségek javaslata és kérelme alapján, a közgyűlés dönt. 

- Nagyon fiatal versenyzőkről van szó, akik nemzetközi tapasztalattal alig, vagy 

közepesen rendelkeznek. A legtöbb sportág esetében tapasztalatszerzésről, az első 

nagyobb nemzetközi megmérettetésről beszélhetünk, ezért az elvárásokat is helyén 

kell kezelni. A jövőre nézve nagyon fontos, hogy ezek a megszerzett impulzusok, 

ismeretek, vagy akár multisport eseményekre jellemző rutinok a sportolók 

hasznára váljanak későbbi olimpiai szereplésük alkalmával. 

- A MOB kizárólagos hatáskörébe tartozik a nevezés, az akkreditáció és a delegáció 

kijelölése. 

- A MOB szakmai szempontok alapján határoz a részvételről. A MOB kizárólag 

nemzetközi eseményre megfelelően felkészült, és az EYOF mezőnyéhez és szakmai 

színvonalához méltó, megfelelő versenyzési tapasztalattal bíró, a korosztály 

legjobb versenyzőit nevezi be a versenyre. 

- Az EYOF-on speciális, de sportáganként változó szabály vonatkozik a bírókra, 

játékvezetőkre. A téli eseményen csak műkorcsolyában terheli a nemzeti olimpiai 

bizottságokat bíróküldési kötelezettség, őket a sportágban versenyzőt nevező 

nemzeti olimpiai bizottságok jelöltjei közül sorsolják ki. Sikeres sorsolás esetén ők 

is a csapat részeként utaznak a versenyre és a MOB viseli utánuk a teljes költséget. 

Jelenleg még nem történt meg a bírók jelölése és kiválasztása.  

 


