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Sportszakmai beszámoló 
 

Bevezetés 

1991-től az európai olimpiai mozgalom 

legfontosabb utánpótlás-eseménye az ifjúsági 

olimpiák ihletője, az Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál (továbbiakban EYOF). A kiemelkedő 

nyári multisporteseményen Magyarország a 

Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban MOB) 

szervezésében szinte minden egyes alkalommal 

részt vett. 2022-ben a nyári esemény házigazdája 

az északi szomszédunkban lévő Besztercebánya 

volt. A világjárvány miatt az eseményt 2021-ről 

2022-re halasztották. A helyszín is változott, az 

eredeti döntés szerint Kassa lett volna a rendező 

város, de ők 2019-ben visszaléptek, majd Pozsony 

– amely a legideálisabb helyszínként szolgált volna 

– sem vállalta az esemény lebonyolítását, így végül Besztercebánya (Banska Bystryca), és a 

vonzáskörzetébe eső 4 másik település Zólyom (Zvolen), Zólyomlipcse (Slovenska Lupca), 

Gyetva (Detva) és Erdőbádony (Badín) adott otthont az EYOF-nak. 

 

Az EYOF sportprogramja, korosztályai és helyszínei 

Az EYOF állandó 9 sportága mellett az Európai Olimpiai Bizottság (továbbiakban EOC) és a 

helyi szervezők a tollaslabdát választották tizedik sportágnak (emlékeztetőül: 2017-ben Győrött 

a kajak-kenu volt a rendezők által választott sportág). A triatlon is programon volt az eredeti 

kassai tervekben, de a besztercebányai szervezők 2022 tavaszán törölték a sportágat a 

kerékpárútvonal biztosítási problémái miatt. A sportági kör a következők szerint alakult 2022-

ben: atlétika, judo, kerékpár (országúti), kézilabda, kosárlabda, röplabda, tenisz, tollaslabda, 

torna (szertorna), úszás. A Magyar Csapat a tíz sportágból kilencben indított sportolókat a 

versenyen. Kézilabdában és kosárlabdában a  leánycsapatokat hívták meg az európai ranglisták 

alapján, az egyéni sportágakban mindenhol mindkét nem képviselte magát. A röplabdatornára 

egyik magyar válogatott sem kapott meghívást az európai ranglistás helyezése alapján. Az 

EYOF-on a főszabály szerint a 14-18 évesek indulhatnak, ezen belül a sportáganként eltérő 

Besztercebánya főtere 
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korosztályok és versenyszámok az EYOF programjában előre rögzítésre kerülnek az EOC és a 

kontinentális sportági szakszövetség megállapodása alapján. Az alábbi táblázat összefoglalja a 

versenyszámokat, korosztályokat és a helyszíneket is. Alapvetően hagyományos lebonyolítási 

formában rendezték meg a versenyket. A magyar sportolók minden esetben Beszertecebányán 

versenyezhettek, kivéve a leány kézilabdázókat. Sajnos a legtávolabbbi helyszínen, Gyetva 

városában (45km) voltak a mérkőzéseik, és kicsit közelebb, Zólyomban kaptak elszállásolást 

(20km). 

 

Sportág 
Fiú 

versenyszámok 

Leány 

versenyszámok 

Vegyes 

versenyszámok 

Versenyzői 

korosztály 
Helyszín 

Atlétika 

100m, 200m, 

400m, 800m 

1500m, 3000m, 

110m gát, 

400m gát, 

2000m 

akadályfutás, 

magasugrás, 

távolugrás, 

hármasugrás, 

súlylökés, 

diszkoszvetés, 

kalapácsvetés, 

gerelyhajítás, 

tízpróba, 

10000m 

gyaloglás, 

svédváltó 

(100m, 200m, 

300m, 400m) 

100m, 200m, 

400m, 800m 

1500m, 3000m, 

100m gát, 

400m gát, 

2000m 

akadályfutás, 

magasugrás, 

távolugrás, 

hármasugrás, 

súlylökés, 

diszkoszvetés, 

kalapácsvetés, 

gerelyhajítás, 

hétpróba, 

5000m 

gyaloglás, 

svédváltó 

(100m, 200m, 

300m, 400m) 

- 2006-2007 
Sport park, 

Besztercebánya 

Judo 

-55, -60, -66, 

-73, -81,-90, 

-100, +100kg 

-44, -48, -52, 

-57, -63, -70, 

-78, +78kg 

vegyes 

csapatverseny 

(fiú -66, -81, 

+81kg; leány -

52, -63, +63kg) 

2004-2005 
Sport park, 

Besztercebánya 

Kerékpár 

egyéni 

időfutam és 

mezőnyverseny 

egyéni 

időfutam és 

mezőnyverseny 

- 2006-2007 Besztercebánya 

Kézilabda 8 csapat 8 csapat - 2005-2006 Zólyom, Gyetva 

Kosárlabda 8 csapat 8 csapat - 2006-2007 

Besztercebányai 

Egyetemi 

Csarnok, 

Erdőbádonyi 

Kosárlabda 

Csarnok 
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Röplabda 8 csapat 8 csapat - 

2003-2004 

(fiú) 

2004-2005 

(leány) 

Zólyom, 

Zólyomlipcse 

Tenisz egyéni egyéni vegyes páros 2007-2008 
Sport park, 

Besztercebánya 

Tollaslabda egyéni egyéni vegyes páros 2006-2007 
Sport park, 

Besztercebánya 

Torna 

egyéni összetett 

és szerenkénti 

döntők 

(6 szer) és 

csapatverseny 

egyéni összetett 

és szerenkénti 

döntők 

(4 szer) és 

csapatverseny 

vegyes páros 

csapatverseny 

2004-2006 

(fiú) 

2007-2008 

(leány) 

Tornacsarnok, 

Besztercebánya 

Úszás 

50m, 100m, 

200m, 400m, 

1500m 

gyorsúszás, 

100m és 200m 

mellúszás, 

100m és 

200m hátúszás, 

100m és 200m 

pillangóúszás, 

200m és 400m 

vegyesúszás, 

4x100m 

gyorsváltó, 

4x100m 

vegyesváltó 

50m, 100m, 

200m, 

400m, 800m 

gyorsúszás, 

100m és 200m 

mellúszás, 

100m és 

200m hátúszás, 

100m és 200m 

pillangóúszás, 

200m és 400m 

vegyesúszás, 

4x100m 

gyorsváltó, 

4x100m 

vegyesváltó 

4x100m mix 

vegyesváltó 

4x100m mix 

gyorsváltó 

2006-2007 

(fiú) 

2007-2008 

(leány) 

Sport park, 

Besztercebánya 

       Forrás: EYOF 2022 https://eyof2022.com/en/sports-overview/ 

 

Részvételi jog az EYOF-on 

A részvételi jogot az EOC a nemzeti kvóták és a korosztályos európai ranglisták alapján 

állapította meg. Az indulási jog nem kvalifikáció függvénye, ezért az EOC által a nemzetek 

számára sportáganként meghatározott részvételi kvótákra figyelemmel a hazai szövetségek 

javaslata és kérelme alapján a MOB elnöksége döntött a nevezésről. A labdajátékok esetében 

az európai korosztályos ranglista alapján kerül meghívásra nemeként az első hét csapat, a 

nyolcadik hely mindig a rendező országot illeti meg. A MOB kizárólagos hatáskörébe tartozik 

a nevezés, az akkreditáció és a delegáció kijelölése. A MOB szakmai szempontok alapján 

határozott a részvételről, és kizárólag a nemzetközi eseményre megfelelően felkészült, 

korosztályának legjobb versenyzőit nevezte be a versenyekre. Kivételt képeznek azok az esetek, 

ahol a korosztályos kontinensküzdelmek ütköznek az EYOF-fal. 

Az előző és az idei EYOF-ok sportprogramjai alapján az alábbiak szerint alakult a Magyar 

Csapat összeállítása az elmúlt hat eseményen. A Magyar Olimpia Bizottság döntése értelmében 

https://eyof2022.com/en/sports-overview/
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a Magyar Csapat 2013 óta vesz részt folyamatosan nagy delegációval az EYOF-on. A hazai 

rendezésű eseményen a házigazda minden sportágban maximális létszámú indulási lehetőséget 

kap, ezért lehetett Győrben több mint 150 fős csapata Magyarországnak. 

 

Nyári EYOF-ok sportprogramja és magyar résztvevők 

  

Utrecht 

2013 

Tbiliszi 

2015 

Győr 

2017 

Baku 

2019 

Besztercebánya 

2022 

Sportág Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk 

Atlétika 7 9 8 8 14 10 8 8 13 12 

Birkózás - - - - - - 3 6 - - 

Judo 5 3 3 5 6 6 3 5 4 6 

Kajak-kenu - - - - 3 3 - - - - 

Kerékpár 1 1 1 3 3 3 2 2 3 3 

Kézilabda 15 0 0 15 15 15 15 0 15 0 

Kosárlabda 12 0 12 0 12 12 12 0 12 0 

Röplabda 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 

Tenisz 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 

Tollaslabda - - - - - - - - 1 1 

Torna 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 

Úszás 9 5 7 9 9 7 9 7 9 7 

Összesen 
53 22 36 45 79 73 56 32 61 33 

75 81 152 88 94 

0 = nem szerepelt magyar sportoló, - = nem szerepelt programon a szakág 

 

 

Magyar Csapat a fogadalomtételen 
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A Magyar Csapat összetétele 

A Magyar Csapat 94 sportolóból (61 leány, 33 fiú) állt, akik 9 sportágból érkeztek. Az eredeti 

létszám 97 fő volt, de megbetegedések és COVID-pozitív teszteredmények miatt 3 fő nem 

tudott kiutazni a versenyre. Nagyon fiatal versenyzőkről van szó, akik nemzetközi tapasztalattal 

alig, vagy csak kismértékben rendelkeznek. Alátámasztásként megvizsgáltuk a Magyar Csapat 

összetételét decimális életkor alapján. Külön kiemeltük a 14,51 és 17,00 éves kor közé eső 

sportolókat, mivel ők tették ki a csapat 82%-át (94 főből 77 fő).  

 

EYOF 2022 Besztercebánya, a magyar csapat összetétele decimális életkor 

alapján és százalékos megoszlások szerint 

Decimális 

életkor 
Leány Fiú Σ Leány % Fiú % Σ % 

13,51 - 14,00 1 0 1 1% 0% 1% 

14,01 - 14,50 4 0 4 4% 0% 4% 

14,51 - 15,00 8 2 10 9% 2% 11% 

15,00 - 15,50 11 1 12 12% 1% 13% 

15,51 - 16,00 12 6 18 13% 6% 19% 

16,00 - 16,50 10 12 22 11% 13% 23% 

16,51 - 17,00 8 7 15 9% 7% 16% 

17,00 - 17,50 4 2 6 4% 2% 6% 

17,51 - 18,00 1 2 3 1% 2% 3% 

18,01 - 18,50 2 1 3 2% 1% 3% 
 61 33 94 63% 34% 100% 

                   * a decimális életkorok kiszámítása az EYOF középső napján történt,  

                     a százalékos számítást kerekítéssel végeztük 

 

A legfiatalabb versenyző az úszók közül került ki, ő nem töltötte be a 14. életévét, úgy állhatott 

rajtkőre. A két legidősebb versenyzőnk judoka volt (egy napon születtek), akik már 

nagykorúként léphettek tatamira. A Magyar Csapat átlagéletkora 15,93 év volt. 

 

EYOF 2022 Besztercebánya, decimális életkorok megoszlása sportági 

bontásokban 

Sportág 

Résztvevő 

sportolók 

létszáma 

Decimális 

életkor szerint 

legfiatalabb 

Decimális 

életkor szerint 

legidősebb 

Decimális 

életkor 

sportági átlag 

Atlétika 25 14,63 16,54 16,04 

Judo 10 16,77 18,38 17,61 

Kerékpár 6 14,93 16,36 15,75 

Kézilabda 15 15,61 17,48 16,65 

Kosárlabda 12 14,70 16,55 15,34 

Tenisz 2 14,62 14,73 14,67 
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Tollaslabda 2 16,01 16,37 16,21 

Torna 6 15,05 17,23 16,00 

Úszás 16 13,77 16,55 15,08 

 

 

A fiatal, bronzérmes leány kosárlabda-válogatott 

Megvizsgáltuk a korosztályok sportágankénti megoszlását a versenykiírási szabályokkal 

összevetve. Az érési különbözőségekből adódóan az utánpótláscsapatokra, a válogatottakra 

szignifikánsan jellemző, hogy az adott korosztályon belül az idősebb sportolók – azon belül is 

az év első felében születettek – aránya magasabb. Ezek a nemzetközi tendenciák csak részben 

igazak az idei magyar nyári EYOF-csapatra. A két évet átfedő korcsoporton belül láthatóan 

több sportoló kerül ki az idősebb korosztályból (60 fő) mint a fiatalabból (34 fő). Torna 

sportágban a fiúknál a versenykiírás három évet fedett le, itt másfél-másfél éves elosztással 

számoltunk. A fiúk esetében egyértelműen az idősebb korosztály képviselte magát a 

sportágakban (9-24 fő), míg a leányoknál kiegyenlítettebb volt az eloszlás a két évjárat között, 

de itt is az idősebbek voltak többen (25-36 fő). 

Ezeken túl megvizsgáltuk a születési eloszlásokat negyedévekre osztva, ahol elég kiegyenlített 

arányt kaptunk, de itt is az idősebbek dominálnak. 51 fő született az év első két negyedévében, 

és 43 fő az év harmadik és negyedik negyedévében. 
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EYOF 2022 Besztercebánya, versenykiírás szerinti korosztályok, valamint az EOC és az európai 

sportági szakszövetség megállapodása alapján 

Sportág 

Fiúk 

születési 

év szerint 

Fiúk 

életkor 

szerint 

(éves) 

Fiata-

labb 

születési 

év 

szerint 

Idősebb 

születési 

év 

szerint 

Lányok 

születési 

év szerint 

Lányok 

életkor 

szerint 

(éves) 

Fiata-

labb 

születési 

év 

szerint 

Idősebb 

születési 

év 

szerint 

Atlétika 2006/2007 15-16 éves 1 11 2006/2007 
15-16 

éves 
2 11 

Judo 2004/2005 17-18 éves 4 2 2004/2005 
17-18 

éves 
1 3 

Kerékpár 2006/2007 15-16 éves 0 3 2006/2007 
15-16 

éves 
1 2 

Kézilabda 2005/2006 16-17 éves 0 0 2005/2006 
16-17 

éves 
6 9 

Kosárlabda 2006/2007 15-16 éves 0 0 2006/2007 
15-16 

éves 
9 3 

Tenisz 2007/2008 14-15 éves 0 1 2007/2008 
14-15 

éves 
0 1 

Tollaslabda 2006/2007 15-16 éves 0 1 2006/2007 
15-16 

éves 
0 1 

Torna 2004/2006 16-18 éves 2 1 2007/2008 
14-15 

éves 
0 3 

Úszás 2006/2007 15-16 éves 2 5 2007/2008 
14-15 

éves 
6 3 

Röplabda 2003/2004 18-19 éves 0 0 2004/2005 
17-18 

éves 
0 0 

 

Megvizsgáltuk a Magyar Csapatba került sportolók lakhely, születési hely és sportszervezetük 

szerinti eloszlását. Az előző ifjúsági olimpiai események csapatait nézve (EYOF 2013, 2015, 

2017, 2019 és YOG 2010, 2014, 2018) a tendencia nem változott, a vidéki fiatalok aránya jóval 

magasabb, mint a budapestieké. 

 

EYOF 2022 
Születési hely Lakhely Sportszervezet 

Fő Százalék Fő Százalék Fő Százalék 

Budapest 38 40% 23 24% 29 31% 

Vidék 56 60% 71 76% 65 69% 

Külföld 0 0% 0 0 0 0 

Összesen 94 100% 94 100% 94 100% 

 

Az utánpótlás széles bázisát mutatja az alábbi táblázat. Az EYOF-on rajthoz állt 94 fiatal 

versenyző 61 különböző sportszervezetet képviselt. A kézilabda eltér a fő tendenciától, számai 

jól tükrözik a központi képzés jellegét, hiszen a 15 főből 7 az FTC-ből, 5 a NEKA-ból, 2 a 

Győrből, 1 pedig a Siófokból érkezett a csapatba.  
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Sportág 

Résztvevő 

sportolók 

létszáma 

Sportolók hány 

sportszervezetből 

kerültek ki 

Atlétika 25 18 

Judo 10 8 

Kerékpár 6 5 

Kézilabda 15 4 

Kosárlabda 12 9 

Tenisz 2 2 

Tollaslabda 2 1 

Torna 6 4 

Úszás 16 10 

Összesen 94 61 

 

A fiatal korcsoport ellenére már viszonylag magas a nevelőegyesületüket elhagyó sportolók 

száma. 94 sportolóból 37 fő már átesett egyesületváltáson. A labdás sportágakban és judóban 

magasabb az egyesületet váltók száma. 

 

Sportág 
Résztvevő 

sportolók 

létszáma 

A nevelő és az 

aktuális 

sportszervezet 

ugyanaz 

A nevelő és az 

aktuális 

sportszervezet 

eltér 

Atlétika 25 19 6 

Judo 10 4 6 

Kerékpár 6 5 1 

Kézilabda 15 4 11 

Kosárlabda 12 4 8 

Tenisz 2 2 0 

Tollaslabda 2 1 1 

Torna 6 4 2 

Úszás 16 14 2 

Összesen 94 57 37 

 

Az EYOF-on elért eredmények elemzése 

Először a nemzetközi környezetet szükséges megvizsgálni. Az EOC 50 tagja közül 48 nemzet 

vett részt a besztercebányai EYOF-on, Oroszország és Fehéroroszország eltiltás miatt maradt 

távol.  

Érdemes áttekinteni az induló országok alakulását az elmúlt időszakból. 2015-ben Koszovóval 

egészült ki az 50 nemzetből álló kör. 2019-ben Liechtenstein és Örményország nem küldött 

delegációt Bakuba.  
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A részvételen túl az éremszerző országok arányát is meg kell vizsgálni. Idén a 48 nemzetből 39 

szerzett érmet, ebből 25 aranyérmet. Ezek a mutatók az előző EYOF-ok tendenciájával 

azonosak. Érdekesség, hogy bővült az EYOF-on érmet szerző nemzetek köre, 2022-ben Málta 

elsőként nyert érmet a fiatalok olimpiai kontinensviadalán. 

 

EYOF 
Résztvevő 

országok 

Érmet 

szerző 

országok 

Aranyérmet 

szerző 

országok 

Sportágak 
Verseny-

számok 

Besztercebánya 2022 48 39 25 10 120 

Baku 2019 48 38 27 10 135 

Győr 2017 50 38 28 10 130 

Tbiliszi 2015 50 37 31 9 112 

Utrecht 2013 49 38 29 9 111 

Trabzon 2011 49 35 27 9 109 

 

Sportági bontás szerint is érdemes áttekinteni a nemzetközi mezőnyt. A labdajátékokban 

mindig 8-8 csapat vesz részt ezen a viadalon, ebből 1-1 a házigazda együttese. Az előző EYOF-

hoz képest vegyes a kép, mert egyes spotágakban növekedett, másutt csökkent a résztvevő 

nemzetek száma, de alapvetően népes mezőny jött össze minden sportágban. Egyes sportági 

beszámolók kitérnek a mezőnyök erősségére, minőségére, és a távolmaradó meghatározó 

nemzetekre is az orosz és fehérorosz versenyzőkön túl. Lásd sportági beszámolók 2. számú 

melléklet. 

 

Sportág Rajthoz álló 

nemzetek száma 

Rajthoz álló fiú 

versenyzők 

száma 

Rajthoz álló 

leány versenyzők 

száma 

Atlétika 44 221 286 

Judo 43 168 129 

Kerékpár 37 95 78 

Kézilabda 13 120 120 

Kosárlabda 12 96 96 

Röplabda 11 96 96 

Tenisz 34 33 32 

Tollaslabda 37 36 37 

Torna 39 93 81 

Úszás 44 165 167 

Jegyzőkönyvek alapján összesen 1123 1122 

 

A szervezőbizottság 1125 fiú és 1127 leány versenyzőről számolt be. Valószínűsíthető, hogy a 

nevezések és rajthoz állások száma eltért egymástól és ebből fakad a kis különbség. 
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A Magyar Csapat szereplése 

nagyon sikeresnek mondható. 

Mivel nem felnőtt versenyzőkről 

van szó, az értékelés 

szempontjainak túl kell mutatniuk 

az eredmények egyszerű 

áttekintésén. Egyes sportágakban 

kontinentális és/vagy világverseny 

nem is kerül megrendezésre ebben 

az életkorban, vagy párhuzamosan 

az EYOF évében rendezik meg az 

első korosztályos világversenyt. 

Ezzel a témakörrel külön 

foglalkozik a beszámoló egy 

későbbi pontban. A legtöbb sportág 

esetében tapasztalatszerzésről, az első nagyobb nemzetközi megmérettetésről beszélhetünk, 

ezért az elvárásokat is helyükön kellett kezelni. A jövőre nézve nagyon fontos, hogy az EYOF-

on megszerzett impulzusok, ismeretek, tapasztalatok, vagy akár a multisporteseményekre 

jellemző rutin a sportolók hasznára váljanak későbbi olimpiai szereplésük alkalmával. Az 

EYOF egy fiatal sportoló életében a hosszú képzési és tanulási folyamat részeként kell 

szerepeljen, amelyben a sporteredmények elérése mellett a személyiség és a szociális készségek 

fejlesztése is fontos tényezőként szerepel. Az esemény és az elért eredmények megfelelő 

értékelése a serdülőkor sajátosságai, valamint az érési különbözőségek miatt is különösen 

fontos, amit a sportágspecifikus tényezők csak tovább bonyolítanak. Az edzők, sportvezetők és 

a szülők felelősége is nagy, hogy miként kezelik a versenyt és a szereplést, hogy 

kommunikálnak azzal kapcsolatban.  

 

A magyar sportolók eredményessége számokba foglalva: 

o 9 sportágból 5 sportágban 24 db érmet és 27 db IV – VIII. helyezést szereztek meg. 

o 94 fős csapatból: 

o 53 fő szerzett érmet (15 fő kézilabdázó, 12 fő kosárlabdázó, 26 fő egyéni 

sportág); 

o 27 fő pedig IV-VIII. helyezést ért el, amelyek közül 5 fő atléta és 5 fő úszó érmet 

is nyert.  

Szeleczki Szabina, judo -44kg 
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o A legsikeresebb magyar versenyző Kováts Alex úszó volt, aki 1 arany- és 2 

ezüstéremmel térhetett haza. 

o Az atlétika a legsikereseb EYOF-versenyét zárta 11 db éremmel, ebből 9 egyéni és 2 

váltó érem. A svédváltó sikereknek köszönhetően Deák Zalán sprinter és Rózsavölgyi 

Bori ugró két-két éremmel gazdagodott. Itt érdemes megemlíteni, hogy a mezőny 

vegyes képet mutatott, néhány meghatározó atlétanemzet nem küldött csapatot az 

EYOF-ra, vagy kis delegációval vettek részt a versenyen. 

o Bár a judónak aranyérmet nem sikerült szereznie, azonban 2 ezüsttel és 1 bronzzal, 

továbbá két VII. hellyel zártak a versenyzők. A magyarok a csapatversenyben egy kört 

tudtak menni, igaz, a végső győztes azeri csapat ejtette ki őket. 

o Kerékpárban a fiúk mezőnyversenyében a valaha volt legjobb magyar EYOF-eredmény 

született. Pakot András 7. helyen érkezett célba a győztessel azonos idővel. Nem sokon 

múlott az érem vagy akár az aranyérem. Az előző EYOF-okhoz képest javuló tendencia 

figyelhető meg a fiúknál. 

o A leány kézilabdacsapat végig lehengerlően játszott. Az elődöntőben a norvégok ellen 

hosszabbításban tudtak nyerni, majd a döntőben simán legyőzték a dánokat. A magyar 

csapat a torna domináns együttese volt. 

o A leány kosárlabdacsapat bravúrként könyvelheti el a bronzérmét azért is, mert talán a 

legfiatalabb összeállítású gárdával érkeztek a versenyre, ráadásul nemzetközi 

tapasztalat és edzőmeccs nélkül. Az U16-os válogatott programja ütközött az EYOF-

fal, ezért a magyar szakvezetés két külön csapatot épített fel erre a szezonra. A 12 fős 

válogatottból kilencen voltak 2007-es, hárman 2006-os születésűek. Összetartó és 

fegyelmezett csapatjátékuknak köszönhetően érmet tudtak szerezni. 

o Teniszben a Bak-Szabó Norina és a Nagy Botond Levente alkotta páros 5. helyen 

végzett, az egyéni szereplések nem sikerültek jól. Itt érdemes megemlíteni, hogy a 

kiemelt korosztályos versenyek torlódása miatt a magyar ranglista második-harmadik 

vonalából került ki az EYOF-on résztvevő sportolók köre. 

o Tollaslabda 2001 után másodszor szerepelt az EYOF programján, ahol a teljes európai 

korosztályos élmezőny felsorakozott. Az egyéni és a páros versenyekben reális 

eredmény született. Horváth Csanád nem jutott túl a csoportmérkőzéseken, Hart Petra 

16 között búcsúzott. A páros is a legjobb 16-ig jutott el. 

o A torna elmaradt az eddigi EYOF-sikereitől. A sportágnak egy-egy éremszerzője vagy 

pontszerzője mindig volt, most két 10. hely volt a legjobb eredményük. Lányoknál a 

legjobbak, fiúknál a második vonal alkotta a magyar csapatot. 
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o Az úszás az előző EYOF-okhoz képest talán nem volt annyira sikeres éremszerzés 

tekintetében, de meg kell említeni, hogy az úszócsapat végig fertőzéssel, betegségekkel 

bajlódott. Ennek ellenére összesen 8 egyéni érmet és 13 egyéni és váltó IV-VIII. 

helyezést értek el. 

 

 

Horváth Ákos, úszás 200m pillangó 

Az EYOF-on elért eredmények nagyon jónak mondhatóak összességében, a Magyar Csapat 

sikeresen szerepelt, de fontos, hogy az EYOF-eredményességet, az érmeket és a helyezéseket 

helyükön kell kezelnie mindenkinek a sportágakon belüli korosztályok, nemzetközi 

versenyrendszerek és az EYOF-mezőnyök tükrében. Ahogy a nevében is benne van, ez egy 

fesztivál, ahol a fiatal sportolók megkapják az olimpiai eseményekre jellemző komplex élményt 

és tapasztalatot, továbbá a jövőre nézve motivációt kaphatnak. A későbbi vagy a felnőtt 

eredményességgel nagyon kicsi korrelációt mutatnak az EYOF-on elért eredmények. Nagyon 

kevés azon sportolók száma, akik a felnőtt nemzetközi élvonalba is elérnek, és ott 

eredményesek lesznek. További probléma, hogy a fiatal sportolók nagy arányban már 

utánpótláskorban abbahagyják az élsportot, ezért sem szabad messzemenő következtetéseket 

levonni az itt elért eredményekből. A MOB a közeljövőben külön tanulmányt szentel ebben a 

témakörben egy 500 fős EYOF-on részt vett sportolói kör elemzésével. 
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Az eredményesség rövid szöveges összegzésén túl az 1. számú melléklet tartalmazza az összes 

EYOF-on elért eredményt sportolóként és versenyszámonként, a sportági részletes 

beszámolókat pedig a 2. számú melléklet. 

Az érmek és a helyezések az alábbiak szerint alakultak az idei EYOF-on. 

 

EYOF 2022 Besztercebánya, helyezések összesítése 

  Arany Ezüst Bronz IV. V. VI. VII. VIII. 

Atlétika 3 5 3 4 2  2 1 

Judo  2 1    2  

Kerékpár       1  

Kézilabda 1        

Kosárlabda   1      

Tenisz     1    

Tollaslabda         

Torna         

Úszás 2 2 4 3 3 2 1 5 

Röplabda*          

Összesen 6 9 9 7 6 2 6 6 

* Röplabdában a magyar csapat nem vett részt 
    

 

Az alábbi táblázat aranyérmek szerint rangsorolja a nemzeteket. Az oroszok távollétével az 

olaszok domináltak az éremszerzésben. A magyar csapat ötödik helyen zárt ebben a rangsorban. 

 

EYOF 2022 Besztercebánya, Szlovákia 

Éremtáblázat aranyérmek szerint 

Helyezés Ország Arany Ezüst Bronz Összesen 

1 ITA 21 12 14 47 

2 GER 9 8 16 33 

3 ESP 8 7 4 19 

4 GBR 7 5 6 18 

5 HUN 6 9 9 24 

6 FRA 6 7 4 17 

7 UKR 6 6 6 18 

8 TUR 5 9 1 15 

9 ROU 5 8 6 19 

10 POL 5 5 10 20 

https://results.eyof2022.com/medals; http://olimpia.hu/   
 

Az alábbi táblázat az érmek száma szerint rendszerezi a nemzeteket, Magyarország a harmadik 

helyen végzett 24 darab éremmel. 

 

https://results.eyof2022.com/medals
http://olimpia.hu/


16 
 

EYOF 2022 Besztercebánya, Szlovákia 

Éremtáblázat összes érem szerint 

Helyezés Ország Arany Ezüst Bronz Összesen 

1 ITA 21 12 14 47 

2 GER 9 8 16 33 

3 HUN 6 9 9 24 

4 POL 5 5 10 20 

5 ESP 8 7 4 19 

6 ROU 5 8 6 19 

7 GBR 7 5 6 18 

8 UKR 6 6 6 18 

9 FRA 6 7 4 17 

10 TUR 5 9 1 15 

https://results.eyof2022.com/medals    
 

 

A győztes leány kézilabda-válogatott 

A besztercebányai a legjobb három EYOF-szereplés között van a megszerzett érmek alapján. 

Az aranyérmeket nézve az ötödik legjobb esemény volt. Az látható, hogy a 2003-as párizsi és 

a 2017-es hazai rendezésű EYOF-ok eredményességét nehéz lesz túlszárnyalni. Érdemes külön 

áttekinteni a versenyeket az aranyérmek és a megszerzett összes érmek szerint. 
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A Magyar Csapat legsikeresebb nyári EYOF-szereplései 

Évszám EYOF helyszíne I. hely II. hely III. hely 

Érmek 

száma 

összesen 

Sportágak 

száma az 

EYOF-on 

Magyar csapat 

sportági 

részvétele 

2003 Párizs 14 8 8 30 10 7 

2005 Lignano 3 9 10 22 11 5 

2007 Belgrád 3 7 14 24 11 6 

2013 Utrecht  8 3 3 14 9 8 

2015 Tbiliszi 9 3 11 23 9 8 

2017 Győr 13 14 14 41 10 10 

2019 Baku 0 9 12 21 10 9 

2022 Besztercebánya 6 9 9 24 10 9 

 

Az összes eddigi nyári EYOF fő mutatói az alábbiak szerint alakultak magyar szempontból. Az 

első EYOF-on nem vett részt Magyarország. 2013-ig atlétikában, judóban, tornában és 

úszásban indultak rendszeresen magyar sportolók. A győri versenyen kívül 2005-ben az olasz 

szervezők is a kajak-kenut emelték be a programba, mindkét eseményen több érmet szereztek 

a magyar fiatalok. 2007-ben Belgrádban a vízilabda is szerepelt egyszer az EYOF műsorán, 

ahol a fiúk ezüstérmet szereztek. 

 

A Magyar Csapat a nyári EYOF versenyein 

Évszám EYOF helyszíne I. hely II. hely III. hely 

Érmek 

száma 

összesen 

Sportágak 

száma az 

EYOF-on 

A Magyar 

Csapat sportági 

részvétele 

1991* Brüsszel 0 0 0 0 10 0 

1993 Valkenswaard 4 3 3 10 10 5 

1995 Bath 2 3 5 10 10 5 

1997 Lisszabon 2 1 0 3 10 4 

1999 Esbjerg 6 3 2 11 11 4 

2001 Murcia 4 3 4 11 10 5 

2003 Párizs 14 8 8 30 10 5 

2005 Lignano 3 9 10 22 11 5 

2007 Belgrád 3 7 14 24 11 6 

2009 Tampere 2 3 5 10 9 5 

2011 Trabzon 5 3 5 13 9 4 

2013 Utrecht 8 3 3 14 9 8 

2015 Tbiliszi 9 3 11 23 9 8 

2017 Győr 13 14 14 41 10 10 

2019 Baku 0 9 12 21 10 9 

2022 Besztercebánya 6 9 9 24 10 9 
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Korosztályos világversenyek és az EYOF 

Az EYOF-on elért eredmények értékeléséhez fontos összegezni az egyes sportágak 

korosztályos nemzetközi versenyeit is, azon belül az EYOF szerepét és helyét. A rendszer, a 

korosztályok eseményről eseményre változhatnak, muszáj sportági szinten vizsgálni a 

változásokat. Az alábbiakban az idei helyzeteket vázoltuk, amely több sportág esetében eltér az 

előző EYOF-versenyek kiírásaitól, leginkább a járvány adta helyzet miatt. 

 

 

A dobogós atléták: leány és fiú svédváltó 

Atlétika: az EAA és EOC közös döntése alapján került a korosztály kijelölésre az EYOF-on, 

így 2019-ben a WA és EAA szabályai szerinti U18-as korcsoport indul a versenyen, ők 16-17 

évesek és ifjúsági korcsoport. A 2019-et megelőző versenyeken és idén is a legidősebb serdülők 

(15 évesek) és a fiatalabb ifjúságiak (16 évesek) indulhattak. Az egyik évben EYOF-ot, a másik 

évben korosztályos Eb-t rendeznek ennek a korosztálynak. A halasztás miatt idén pár héten 

belül rendezték mindkét eseményt, július elején volt az Eb, majd a hónap végén az EYOF, 15 

versenyző mindkét versenyen elindult. Az U18-as vb-t megszüntette a WA pár évvel ezelőtt, 

több okból kifolyólag. Az EYOF-on az oroszokon és fehéroroszokon kívül a teljes holland és 

brit csapat hiányzott még a mezőnyből. Utóbbi kettő az U18-as Eb-n részt vett.  

 

Judo: a korosztály részére már rendszeresen rendeznek Európa-kupasorozatot. A versenykiírás 

értelmében ifjúság- és juniorkorú versenyzőkből állhatott össze a csapat.  Az ifjúsági 
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korosztálynak (U18) nyolc héten belül, június vége és augusztus vége között zajlott le három 

világversenye: az Eb, a vb és az EYOF, amely komoly terhelést jelentett mindenki számára. Az 

EYOF mezőnye kifejezetten erős és nívós volt, köszönhetően a vegyes korcsoportoknak. 

 

Kerékpár: az UCI és az UEC nem rendez korosztályos világversenyt az U17-es korosztálynak. 

A junior korosztály alatti első korcsoportnak, a serdülőknek (15-16 évesek) rendezik az EYOF-

ot, amely erős versenynek mondható nagy mezőnnyel. Az európai kerékpáros nemzetek 

komolyan vették a kiemelt jelentőségű és rangos eseményt. Az EYOF-on kívül sok magas 

színvonalú nemzetközi verseny van még az európai naptárban.  

 

 

Mudra Málna bemelegítés közben a kerékpár-mezőnyverseny előtt 

 

Kézilabda (leány): a nyolccsapatos torna „kis Eb”-nek számít, ugyanis a legtöbb nemzeti 

válogatott a legjobbjaival indult el.  A halasztás miatt korosztályos csúszás alakult ki, vegyesen 

ifjúsági (2005) és serdülőkorú (2006) lányokból állt a csapat. Az ifjúsági válogatottból 

kimaradó játékosok csatlakoztak a serdülő válogatott felkészüléséhez. A serdülők nyílt Európa-

bajnokságát az EYOF előtt július elején rendezték meg, amelyen a magyar válogatott nem vett 

részt. Az ifjúsági vb az EYOF-fal egy időben kezdődött, ennek ellenére minden csapat, így a 

magyar is erős kerettel vágott neki az EYOF-küzdelmeknek. 
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Kosárlabda (leány): az EYOF előtt, július közepén rendezték meg az U17-es vb-t, az U16-os 

Eb-t pedig augusztus végén. Az EYOF az U16-os csapatok részére került kiírásra, ahol a 

magyar szakvezetés döntése értelmében a korosztályon belül a fiatalabbak vettek részt (3 fő 

2006-os és 9 fő 2007-es). A világversenyekre így két U16-os csapat készülhetett fel külön-

külön, az egyik az Eb-n, a másik az EYOF-on mérkőzhetett meg. Három fő az EYOF után 

csatlakozott az U16-os válogatott felkészüléséhez, majd az Eb-re is elutazott. Besztercebányán 

a többi nemzet első sorban az U16-os Eb-re készülő első keretével állt kezdőkörbe. A nyolc 

csapatból a szlovákokon kívül mindenki az „A” divízióban játszik, így elmondható, hogy az 

EYOF egy „kis Eb” formájában, erős mezőnnyel zajlott le. 

 

Tenisz: több nagy nemzetközi tornát is rendezett az ETF (U14-es egyéni, U16-os egyéni és 

csapat Eb-k) a versennyel egyidőben, így ez már a negyedik EYOF volt, ahol ütköztek a 

korosztályos események. A versenyek torlódása miatt az Eb-re utaztak a legjobbak, nemenként 

3-4 játékos. Rangsorban a következő 3-3 teniszező alkotta az EYOF-keretet. A nemzetközi 

utánpótlásversenyeken nem szerepel a vegyes versenyszám, csak felnőtteknél Grand Slam-eken 

és olimpián. Viszont idén az EYOF programján volt vegyes páros is, így a kiválasztásnál 

prioritást élvezett ennek figyelembevétele az egyéni teljesítményeken túl. 

 

Tollaslabda: a sportág 2001 után másodszor szerepelt az EYOF-on. Az U17-es korosztály 

kiemelt nemzetközi versenyeként kezelik mindenhol. Az európai élmezőny versenyzett 

Besztercebányán. Tollaslabdasportban U15-ös Európa-bajnokságot már rendeznek. Az U17-es 

korosztály Európa-bajnoksága páratlan években van, így nem ütközött az EYOF-fal. Ha nincs 

halasztás, akkor viszont két hónapon belül van a két kontinensesemény. Az U19-es Európa-

bajnokság az EYOF után pár héttel, 2022 augusztusában került lebonyolításra, amelyre az U17-

es sportolók is benevezhetőek voltak. Az U19-es vb-t október végén bonyolítják le. 

 

Torna: az EYOF a korosztály legfontosabb és legjelentősebb eseménye a korosztályos 

világversenyek és az ifjúsági olimpia után. 2019-ig csak korosztályos Európa-bajnoksága volt 

az EYOF-on résztvevő korcsoportoknak. Ebben az évben szokatlan módon az ifjúsági Eb és az 

EYOF két héten belül került megrendezésre. Ennek oka, hogy a torna Eb-t Münchenben a 

multisport Európa-bajnokság keretein belül bonyolították le. A tornászok kontinensviadala 

egyébként tavasszal szokott lenni, ahol a felnőtt és az ifjúsági korosztály mindig együtt 

szerepel. A magyar szövetség döntése értelmében fiúknál két külön csapat készülhetett fel az 
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eseményekre, így a fiatalabb és kicsit gyengébb összeállítású csapat indult az EYOF-on. A 

lányoknál mindhárom versenyző az ifjúsági Eb-n is rajthoz állt az EYOF után. A női mezőny 

erőssége vegyes képet mutatott, míg a fiúknál a nemzetek legjobbjai érkeztek 

Besztercebányára. Érdekesség, hogy több nemzet komoly előrelépést tett a torna világában, 

megjelentek a finn, a svéd, a norvég és az osztrák versenyzők a szerenkénti döntőkben is, páran 

érmeket és győzelmet is szereztek. 

 

Úszás: az EYOF a serdülő korosztály legnagyobb megmérettetése. A nyár folyamán az EYOF 

előtt került megrendezésre az ifjúsági Eb, majd a nyár legvégén az ifjúsági vb. A serdülők közül 

csak egy fiú és egy lány volt érintett mindhárom versenyen. Kováts Alex egy arany- és két 

ezüstéremmel hálálta meg a bizalmat. Jackl Vivien sajnos COVID-fertőzés miatt nem tudott 

rajthoz állni az EYOF-on, pedig az Eb-n bronzéremmel zárt 400m vegyesen. Nem is jellemző, 

hogy a versenyzők elindulnak mindegyik versenyen, mert nagyon megterhelő, és nehezen 

megoldható formaidőzítés szempontjából is. Az EYOF az Eb-vel egyszintű verseny, ahol 

mindig erős mezőny van. Az orosz versenyzők távolmaradása mellett a magyar versenyzőkön 

kívül az olasz, a brit, a német, a spanyol, a litván, a horvát és a török versenyzők nyerték a 

legtöbb érmet. 

 

A Magyar Csapat eredménylistája sportolókra és versenyszámokra lebontva 

Az 1. számú mellékletben mind a 94 sportolót feltüntettük, akik több versenyszámban indultak, 

azokat többször is. 

Sportági beszámolók 

A sportszakmai beszámoló a sportági beszámolókkal zárul. A 2. számú mellékletben található 

összegzéseket a sportági edzők állították össze a MOB által előre kiadott egységes 

szempontrendszer alapján, amelyeket változatlan formában adunk közre. Ahol kisebb formai 

változtatásokat eszközöltünk a rövidebb terjedelem érdekében, ott jeleztük.  
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Beszámoló a szervezési feladatokról 
 

A 2019-es bakui nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál után soron következő nyári EYOF 

rendezési jogát eredetileg a szlovák Kassa nyerte el, a város azonban még 2019 áprilisában 

visszalépett a rendezéstől pénzügyi okokra hivatkozva. Alig egy hónappal a visszalépés után 

Besztercebánya vállalta magára a 2021. júliusára tervezett esemény megrendezését. 2020 

májusában az EOC bejelentette, hogy a 2020-as tokiói nyári olimpiai játékok halasztása a 

besztercebányai EYOF rendezésére is hatással van, így azt egy évvel később, 2022. július 24-

30. között fogják megtartani. Besztercebánya az eddigi legkisebb város, amely nyári EYOF-ot 

rendezett, és bár a csodálatos természeti környezetben fekvő városka különösen barátságos és 

otthonos hangulatot kölcsönzött az eseménynek, szervezési részről azonban számtalan területen 

okozott fejtörést a házigazdáknak. 

 

Járványügyi intézkedések a 2022-es besztercebányai nyári EYOF-on 

A 2020. januárban megrendezett lausanne-i téli ifjúsági olimpiai játékok volt a pandémia előtti 

utolsó „szabad”, járványügyi intézkedésektől mentes esemény. Az azóta eltelt időszakban 3 

olimpiai eseményre került sor, de mindegyiket jellemezte valamilyen mértékben COVID-

járvány miatti intézkedés, illetve a résztvevőkre vonatkozó előírás. 

Hosszú idő után az idei nyári szlovák EYOF volt az első, ahol sem a házigazdák, sem a fogadó 

ország nem írtak elő semmilyen kötelezettséget a részvételhez, így nem kellett oltottságot sem 

igazolni, és a maszkviselést is fakultatívan írták elő. A Magyar Olimpiai Bizottság is enyhébb 

követelményeket támasztott az eddigieknél, így a részvétel feltételéül már csak a kiutazás előtti 

negatív PCR-teszt meglétét írta elő. Ez az óvatosság a MOB részéről kellően indokolt volt, 

hiszen öt pozitív esetre (3 sportoló és 2 edző) derült fény a kiutazás előtti napon. 

 

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. A 9 sportág képviseletében kiutazó 97 fő 

sportoló nevezése határidőre megtörtént. A nevezési határidő után fegyelmi, pozitív PCR-

eredmény, illetve egészségügyi okokra hivatkozással 3 sportoló (két női judós és egy fiú atléta) 
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nevezését vontuk vissza a csapat kiérkezésével egyidőben. A végleges résztvevői létszám az 

alábbi táblázatban található sportági bontásban: 

 

Sportágak 
Sportoló 

Összesen 
Férfi Nő 

Atlétika 12 13 25 

Judo 6 4 10 

Kerékpár 3 3 6 

Kézilabda - 15 15 

Kosárlabda - 12 12 

Tenisz 1 1 2 

Tollaslabda 1 1 2 

Torna 3 3 6 

Úszás 7 9 16 

Sportolók összesen 33 61  94 

Sportágak mellé delegált szakemberek 28 

Egészségügyi csapat (központi) 4 

Csapatvezető 1 

Csapatiroda 2 

Médiacsapat 5 

Elnök 1 

Főtitkár 1 

Sportigazgató 1 

Elnöki kísérő 1 

Meghívott vendég 3 

Bíró (Kosárlabda) 1 

Delegáció összesen 142 

 

A sportolókat 4 fő központi egészségügyi szakember kísérte, illetve további 28 fő edző és saját 

sportág mellé dedikált egészségügyi szakember látta el a helyszíni munkát a csapat mellett. 

 

Sportolói falu, helyszínek, közlekedés 

Az EYOF sportolói faluja a szó klasszikus értelmében nem létezett. A csapatok elszállásolása 

a városszerte elszórtan elhelyezkedő diákkollégiumokban történt. A Magyar Csapat szállását a 

Sport Parkhoz és a parkban található központi étkezősátorhoz legközelebb elhelyezkedő 

kollégiumi részbe kértük és szerencsére ide is kaptunk egy önálló épületrészt. Bár így is jelentős 

távolságot kellett az étkezésekhez és a legtöbb sportág helyszínéhez gyalogosan megtenni, de 

legalább kiszámítható volt a közlekedéssel töltött idő. Ez mindenképpen előnyös volt, hiszen 
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itt Besztercebányán is sok gondot okozott a távolabbi kollégiumi épületekben elhelyezett 

csapatok számára a kimaradó, vagy jelentős késéssel érkező transzferbuszokkal történő 

közlekedés a Sport Parkig. Maga a szállás egyszerűen berendezett négyágyas apartmanokból 

állt. A szállás tekintetében két dolog okozott gondot: a rengeteg lépcsőzés épületen belül és 

kívül, illetve, hogy nem volt wifi a szálláson, csak a kollégium portájának környékén. A 

besztercebányai sportágak a torna és az országúti kerékpár kivételével mind a Sport Parkban 

vagy a szállás melletti épületben kaptak otthont: az atlétika, a judo, a kosárlabda, a tenisz, a 

tollaslabda és az úszás. A torna- és kerékpárversenyek a város központjában zajlottak. Sajnos a 

kézilabdacsapatok nem Besztercebányán, hanem onnan kb. 25 km-re Zólyomban kerültek 

elszállásolásra egy ottani felújított diákkollégiumban. Az elhelyezésük az EYOF-normákat 

tekintve kényelmes és kellemes volt. A kézilabdaversenyek onnan nagyjából további 25 km-re 

kerültek megrendezésre a frissen felújított gyetvai csarnokban. A sporthelyszínek általában jó 

színvonalúak voltak, bár a nézőtér kialakítása nem felelt meg néhány esetben egy EYOF-szintű 

versenynek. Az uszodába be sem engedték a nézőket, itt kívül egy kivetítőn lehetett csak 

követni az eseményeket, illetve a kosárlabdapályán sem volt ülőhely, csak egy keskeny galéria, 

ahol korlátozott számú néző tudta állva nézni a versenyt. 

Lett volna igény arra, hogy a besztercebányai sportágak átmenjenek Gyetvára a 

kézilabdacsapatunknak szurkolni, illetve a kézilabdacsapat is szívesen jött volna át a 

pihenőnapjukon Besztercebányára szurkolni a többi sportágnak, azonban a városok között 

közlekedő hivatalos transzferbuszok száma és menetrendje nem tette ezt lehetővé. 

 

 

A Magyar Csapat zászlóvivői: Kriszt Sarolta és Kenderesi Péter 
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Bérlemények 

Erre az eseményre nem volt szükséges semmiféle eszközbérlet. 

 

Utaztatás 

Az esemény szervezési szempontból viszonylag egyszerű feladatnak bizonyult, leginkább 

annak köszönhetően, hogy az utazást három nagy autóbusszal meg tudtuk oldani. A menetidő 

3-3,5 óra volt mindössze, így kényelmesen és gyorsan célba tudtuk juttatni a csapatot.  

A MOB saját gépkocsiparkját is igénybe vette a kiutazáshoz, illetve a kinti csapatirodai és 

kommunikációs feladatok minél optimálisabb elvégzéséhez. 

 

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. 

 

 

A Magyar Csapat hivatalos ruházatban 
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Ruházat 

A 2022-es besztercebányai EYOF-ra utazó csapatnak 24 termékből álló ruházati csomagot 

biztosítottunk 235.930 Ft/fő értékben. Ennek részletes felsorolását az alábbi táblázat 

tartalmazza. Mind a férfi, mind a női csomag ugyanezeket a tételeket foglalta magában. 

 

Sorszám Termék - adidas 

1 Nemzeti melegítőfelső 

2 Nemzeti melegítőalsó 

3 Nemzeti póló zöld 

4 Nemzeti póló narancssárga 

5 Nemzeti anorákfelső 

6 Nemzeti anoráknadrág 

7 Nemzeti joggingpulóver 

8 Nemzeti joggingnadrág 

9 Nemzeti short zöld 

10 Nemzeti teniszing fehér 

11 Titokzokni 

12 Bokazokni 

13 Utazótáska kerekes 

14 Hátitáska 

15 Pamutpóló 

16 Pamut rövidnadrág 

17 Joggingcipő 

18 Papucs 

Termék - Magyarock 

19 Póló fehér 

20 Póló zöld 

21 Törülköző 

22 BB sapka színes 

23 Tornazsák  

24 Kulacs 

24 termék 

235 930 Ft/fő érték 
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Sportegészségügyi beszámoló  
 

Előkészületek, az egészségügyi stáb 

Az előzetes tervekben közel 100 magyar sportolóra lehetett számítani, ehhez a létszámhoz 

alkalmazkodva a sportesemény központi egészségügyi stábját 4 főre terveztük. Dr. Nagyné Dr. 

Varga Nóra orvos, Dr. Tábori Lilla Bea orvos, Kovács Halmos Edit gyógytornász, Maros Ede 

gyúró alkották volna a csapatot, azonban Maros Ede a kiutazás előtt megbetegedett, végül nem 

tudott részt venni a sporteseményen. Az atlétika, kerékpár, kézilabda, kosárlabda, torna és úszás 

sportágak számára a MOB biztosította, hogy saját egészségügyi szakembert delegáljanak 

csapatuk mellé. Ezzel a lehetőséggel az atlétikán kívül mindegyik sportág élt. A judo nem 

igényelt saját egészségügyi szakembert, az előzetes egyeztetés alapján őket a központi stáb látta 

el. A saját masszőrt nem delegáló sportágak gyúrási igényeinek ellátásában (judo, atlétika, 

tollaslabda, tenisz) főként az eredetileg a szertornacsapat mellé delegált Laszák László segített.  

 

 

A fiú szertornacsapat 

Járványügyi vonatkozások  

Tekintettel a COVID-19 infekció hullámzásának kiszámíthatatlanságára, Dr. Tállay Andrással, 

a MOB Orvosi Bizottságának elnökével történt előzetes egyeztetésnek megfelelően – a szlovák 

járványügyi intézkedésektől és a sportoló oltottsági státuszától függetlenül – a kiutazás 
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feltételeként egy negatív COVID-19 PCR-tesztet kértünk a résztvevőktől. A mintavételt a MOB 

szervezte meg, és bonyolította le 48 órával a kiutazás előtt. A szervezett PCR-tesztelés során 

talált pozitivitás 2 edző és 3 sportoló kiutazása elé gördített akadályt. Közülük egy sportoló 

később tudott csatlakozni a csapathoz (labor- és EKG-vizsgálatok, negatív PCR-teszt 

birtokában). 

 

Szűrővizsgálatok 

A MOB megrendelésére a Sportkórház végezte a komplex szűrővizsgálatokat az Olimpiai 

Rendelő koordinálásával és közreműködésével. A szűrés tartalmazott egy komplex 

laborvizsgálatot vér- és vizeletminta-elemzéssel, EKG-t, a 16 éven felüli sportolóknál 

kardiológiai vizsgálatot és ergometriát, gégészeti, ortopédiai, szemészeti szakvizsgálatokat, 

mozgásminta-elemzést, dietetikai felmérést és tanácsadást. A szűrővizsgálati panel a 

küzdősportok képviselőinél neurológiai szakvizsgálattal is kiegészült. 

Minden sportoló rendelkezett szűrővizsgálati összefoglalóval, melyben a terápiát igénylő kóros 

eltérések részletezése is megtörtént. A szülők telefonos vagy személyes tájékoztatást kaptak a 

kezelendő elváltozásokról.  

A stábtagok egészségének monitorozása – a sportesemény besorolásának megfelelően – az 

általuk visszaküldött kérdőív alapján történhetett meg. 

A Magyar Antidopping Csoport minden kiutazó sportolónál vizeletből doppingvizsgálatot, 

valamint drogtesztet végzett. A kiutazók TUE-engedélye érvényes volt, 2 sportolónál volt 

szükség aktualizálásra, frissítésre. 

 

Gyógyszer, eszközellátás 

A sportesemény gyógyszer- és eszközigényét, valamint a fizikoterápiás eszközöket (TENS, 

Bemer matrac) a MOB biztosította. 

Vám- és beviteli engedélyek nem szorítottak minket.  

A gyógyszerek, terápiás eszközök a szivaccsal bélelt fekete ládákban biztonságban, sérülés 

nélkül, időben megérkeztek Besztercebányára. 

 

Sportolók és a stábtagok ellátásával kapcsolatos feladatok a verseny ideje alatt 

Tekintettel a járványügyi helyzetre, valamint arra a tényre, hogy a versenyen nem volt kötelező 

a szájmaszk viselése, különösen nagy figyelmet fordítottunk a lehetséges koronavírus-

fertőzések megelőzésére, kizárására. Minden belgyógyászati panasszal jelentkező sportolónál, 
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stábtagnál COVID-19 antigén gyorstesztet végeztünk. Egy alkalommal igazolódott a fertőzés 

gyanúja. Az érintett edzőt haladéktalanul izoláltuk, majd hazautazott. Az esetről tájékoztattuk 

a verseny egészségügyi managementjét. Két sportolónál néhány órás különbséggel hasmenés 

és hányás jelentkezett. Egyikük állapota progrediált, néhány órás kórházi ellátásra, parenteralis 

folyadékpótlásra szorult. Az érintett sportolókat izoláltuk, állapotuk stabilizálása után a szülők 

segítségével és egyetértésével hazaküldtük.  

Egy sportolót, mivel antibiotikumos kezelésre szorult – állapotában gyors javulás nem volt 

várható, versenyen való indulása kontraindikált volt –, edzője és szülei kérésére hazaengedtünk. 

Az egyhetes esemény alatt 4 személyt hozott mozgásszervi, 9-et szerzett mozgásszervi, 2-t 

hozott belgyógyászati, 13 személyt pedig szerzett belgyógyászati panasszal kezeltünk. 

Az EYOF ideje alatt különösen nagy figyelmet szenteltünk a sportolók testi egészsége mellett 

a mentális egészségének támogatására is. A csapattagok lehetőséget kaptak csoportos 

relaxációs tréningre, egyéni foglalkozásra is. 

 

Sportolók egészsége az EYOF után 

Alapvetően egészséges csapatként utaztunk 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 gyalogosan 

elérhető távolságban volt. A távolabbi helyszínekre transzferbuszokkal lehetett eljutni. 

Lehetőség volt a helyi közlekedés díjmentes használatára is. A doppingellenőrzések 

mintavételének elhúzódása, illetve az éjszakába nyúló kórházi ellátás esetén a csapatiroda tagjai 

saját (MOB) gépkocsival segítették az ellátásra szoruló sportolók és egészségügyi stábtagok 

mielőbbi hazajutását. 

 

Doppingvizsgálatok 

10 alkalommal történt magyar sportolót érintő doppingvizsgálat. Minden alkalommal 

vizeletvizsgálatot jelentett.  
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Kommunikációs beszámoló 
 

Besztercebánya közelsége és az ebből adódó egyszerűsített logisztika miatt a MOB 

médiacsapatát az EYOF-on 5 tagú stáb képviselte (Barát Kornélia és Szántó Ruben közösségi 

média, Bodaki Márk videó, Szalmás Péter fotó, Vasvári Ferenc online írott sajtó és 

médiakoordináció). A budapesti hátországot Balássy László jelentette. Mivel a kézilabdázók 

Zólyomban laktak és Gyetván léptek pályára, a közlekedésben sokat segített a MOB jelenlévő 

Toyota mikrobusza. 

 

Az EYOF-okon az olimpiákkal szemben sokkal „lazább” szabályok vonatkoznak a 

médiamunkásokra, így számtalan lehetőségünk adódott a tartalomgyártásra. Az azonban 

érzékelhető, hogy a hazai médiapiac jóval kevésbé „vevő” az olimpiai utánpótlás-fesztiválra, 

mint a felnőtt világversenyekre. Ráadásul július végén a felnőtt nemzetközi versenynaptár igen 

sűrű… 

 

 

Horváth Csanád a tollaslabda fiú egyéni versenyében 

 

Arra törekedtünk, hogy saját tartalmakat gyártsunk, azokat osszuk meg, posztoljuk, és igény 

szerint forrásmegjelöléssel átvegyék. Képes és szöveges tartalmainkat több hazai médium és 

szövetség, sőt, dr. Schmidt Ádám államtitkár is felhasználta a gratulációjához. 
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A MOB az esemény előtt sajtónyilvános fogadalomtételt rendezett a Larus Étterem és 

Rendezvényközpontban a jelentősebb hazai médiumok jelenléte mellett. 

 

Igyekeztünk minden sportágról, érmesről – a szöveges tartalmak mellett – fotókat készíteni. Ez 

az események, döntők egyidejűsége miatt több esetben nehezen volt megoldható; több száz 

képpel összesen 24 képgalériát tettünk közzé a honlapon és a közösségi médiában. A fesztivál 

előtti ruhaátadáson a teljes magyar delegáció portréfotózása megtörtént, ami az egységes 

csapatkönyvi megjelenés mellett az archívumunkat is gyarapítja. 

Újdonságot jelentett a napi hangulatvideók gyártása (forgatás, vágás) és publikálása; a 8 nap 

alatt 13 videót tettünk közzé. Az archivált vágatlan, exkluzív felvételek a jövőben is 

felhasználhatóak. 

 

Az olimpiai eseményekhez hasonlóan ezúttal is készült csapatkönyv, amelyet az olimpia.hu-n 

online, letölthető formában osztottunk meg. 

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. 

 

 

Bak-Szabó Norina a leány tenisz egyéni verseny első fordulójában 
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A közösségimédia-aktivitás terén a vuokatti téli EYOF-hoz hasonlóan úgy láttuk, a résztvevő 

országok igen különbözőképpen, eltérő intenzitással számoltak be az eseményről, néhány 

nagyobb nemzeti olimpiai bizottság ezúttal is szinte teljesen hanyagolta a hírközlést. A Magyar 

Olimpiai Bizottságnál azonban igyekeztünk a felnőtt olimpiai eseményekhez hasonló 

intenzitással és színvonalon foglalkozni az eseményekkel, népszerűsítve ezzel az olimpizmus 

szellemiségét, magát az olimpiai fesztivált, a sportágakat és természetesen a résztvevő fiatal 

magyar sportolókat. Ennek köszönhetően a Magyarock közösségimédia-felületei és weboldala 

igen aktívak voltak a játékok teljes időtartama alatt. Az egyes platformokat az elemzések során 

érdemes a saját kontextusukban analizálni, a közvetlen elő- és utókommunikációt is számítva 

az adatokat július 21. és augusztus vége között vizsgáltuk.  

 

A két honlapon párhuzamosan publikáltunk, több esetben az olimpia.hu-ra magyarock.hu 

átlinkeléssel. A verseny idején a napi képes összefoglalók és galériák mellett érdekességek, 

statisztikák, interjúk jelentek meg; folyamatos volt a program- és eredménykövetés. 

 

A Magyarock Facebook-oldalán 96 bejegyzés – melynek közel a harmada szintén saját 

szerkesztésű eredménygrafika (35) – foglalkozott a hatnapos esemény történéseivel. A vizsgált 

időszakban összesen 1 004 857 felhasználót értek el a platformon közzétett posztok. A 

legnépszerűbb EYOF-fal foglalkozó Facebook-tartalom a Magyar Csapat 2. versenynapi 

éremesőjének hangulatvideója, 725 000 felhasználóhoz eljutva. A videó 363 500 ezernél is több 

megtekintést számlál, emellett 20 000 reakciót, hozzászólást, megosztást gyűjtött. A 

követőbázis 451 fővel emelkedett az elemzett ciklusban – jelenleg 39 429 főt számlál. 

 

Az Instagram-oldalunkon 67 poszt foglalkozott a besztercebányai EYOF-fal, emellett 56 

Instagram-storyn keresztül mutattuk be az esemény hangulatát a helyszínről. Tartalmaink 45 

139 emberhez jutottak el összesen. A legnépszerűbb bejegyzés a Magyar Csapat 

fogadalomtételén készült csoportkép, amely 1975 like-ot gyűjtött be. A fesztivál ideje alatt 460 

új felhasználóval gazdagodtunk, a platform jelenleg 38 400 követőt számlál. 

 

A Magyarock TikTok-oldalán a legtöbb megtekintés a nyitóünnepségre vonuló, jókedvű 

magyar különítményt bemutató tartalomra érkezett ebben az időszakban, 65 500 lejátszást 

generálva. Kedvelések tekintetében is ez bizonyult elsőnek, 9 826 like-ot gyűjtve. Jelen sorok 

írásakor 36 300 követőnk van a TikTok-on. 
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Fiatal sportolók a megnyitóünnepségre vonulva  

 

Az intézményi LinkedIn-oldalunk tartalmát a fogadalomtételtől a záró értékelésig felvezető és 

összefoglaló cikkekkel frissítettük. „Hoztuk” az átlagos olvasottságot, kiemelkedő elérést nem 

tapasztaltunk; a 2021 nyarán indított felület követőinek létszáma jelenleg 4250 felett van. 

 

A jelentősebb médiumok közül – a teljesség igénye nélkül – a Nemzeti Sport, az M4 

sportcsatorna, a SportRádió és az InfoRádió hírekben számolt be az eredményekről több 

alkalommal; rendszeresen publikált az utanpotlassport.hu is. A Magyar Távirati Iroda a 

helyszínről minden nap tájékoztatást kapott az eredményekről, így az általuk kiadott hírek 

minden jelentősebb médiumhoz, rajtuk keresztül pedig az olvasókhoz, médiafogyasztókhoz 

eljuthattak. A hírekben feltüntették: „a Magyar Olimpiai Bizottság tájékoztatása szerint”. A 

híreket többek között az nso.hu, az m4sport.hu, az origo.hu és az index.hu is közzétette. Az 

utókommunikációhoz tartozott többek közt az M1, Hír TV és Sport1 TV, valamint a SportRádió 

vezetői interjúja is; a médiumok előszeretettel használták ezúttal is képes és videós 

tartalmainkat. 


