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Sportszakmai beszámoló 
 

Bevezetés 

1993-tól az európai olimpiai mozgalom legfontosabb téli utánpótlás-eseménye az Európai 

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

(MOB) szervezésében néhány kivétellel, szinte minden alkalommal részt vett. 2023-ban a téli 

eseménynek az olaszországi Friuli Venezia Giulia tartomány települései adtak otthont, 

kiegészülve két szomszédos ország egy-egy helyszínével, az ausztriai Spittal an der Drau-val 

és a szlovéniai Planicával. Összesen 3 klaszter (térképen kék, zöld és piros pontokkal jelölve) 

12 helyszínén bonyolították le az eseményt. A szétszórt helyszínek és a nagy távolságok miatt 

nem volt központi falu, hanem több, mint 100 szálloda szolgálta ki a csapatokat a versenyek 

helyszínén, vagy optimális esetben azokhoz nagyon közel. A nyitóünnepséget az Adriai-tenger 

partján fekvő Triesztben, a záróünnepséget Udine város jégkorongcsarnokában rendezték meg. 

A beszámolón belül a sportprogramot összesítő táblázatban láthatóak a helyszínek és a 

szakágak eloszlásai. 
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Résztvevők 

47 európai ország 1256 fiatal sportolója vett részt az eseményen 14 téli szakágban. Az orosz és 

fehérorosz delegáción kívül Málta nem képviselte magát a versenyen. Az alábbi táblázatot a 

nevezések alapján állítottuk össze az EYOF hivatalos versenyjegyzőkönyvei alapján. 

Téli EYOF 2023 rajthoz álló 
sportolók 

Fiú Lány Összesen 
Induló 

országok 
száma 

Alpesi sí 100 90 190 43 
Biatlon 72 62 134 26 
Curling 28 28 56 14 
Északi összetett 37 22 59 11 
Freestyle sí - Sí cross 17 13 30 10 
Freestyle sí - Slopestyle / Big Air 23 10 33 15 
Jégkorong 120 160 280 9 
Műkorcsolya 16 30 46 34 
Rp. Gyorskorcsolya 32 27 59 21 
Sífutás 68 66 134 26 
Sítúra (síalpinizmus) 35 28 63 15 
Síugrás 45 22 67 17 
Snowboard alpin és cross 39 25 64 17 
Snowboard freestyle 24 17 41 16 

Összesen: 656 600 1256  

 

Sportprogram: sportágak, versenyszámok, korosztályok és helyszínek 

A téli EYOF sportprogramja mindig a rendező ország adottságaitól függ. A hagyományos 

törzssportágak és versenyszámok mellett viszonylag sokszor változik a menetrend eseményről 

eseményre. A régió hagyományai, adottságai és sportlétesítményei gazdag programot tettek 

lehetővé, soha nem rendeztek még ennyi szakágat és versenyszámot téli EYOF-on: összesen 14 

szakág 59 versenyszámában osztottak ki érmet. Először szerepelt az EYOF programján a 

sítúrázás és a freestyle sí versenyszámai: a big air, a slopestyle és a sí cross.  

Minden versenyszámban indulhattak fiúk és leányok is, illetve voltak vegyes és váltó 

versenyszámok is. A hivatalos versenykiírás alapján a következők szerint alakultak a sportágak, 

szakágak, a versenyszámok, a rajthoz álló sportolók születési évei és a versenyek helyszínei a 

2023-as téli EYOF-on: 
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Sportág vagy 
szakág 

Fiú 
versenyszámok 

Leány 
versenyszámok 

Vegyes 
versenyszámok 

Versenyzői 
korosztály 
(szül. év) 

Helyszín 
(klaszter) 

Alpesi sí SL, GS, SG SL, GS, SG - 2005-2006 
Tarvisio 

(Tarvisio) 

Biatlon 
7,5km sprint, 

12,5km egyéni 
6km sprint,  

10km egyéni 
vegyes váltó, 

4x6km 
2005-2006 

Forni Avoltri 
(Carnia) 

Curling vegyes csapat, 2 fiú és 2 lány (14 csapat) 2006-2007 
Claut 

(Piancavallo) 

Sífutás 

10km klasszikus, 
7,5km 

szabadstílus, sprint 
klasszikus 

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

vegyes váltó, 
4x5km klasszikus 

és szabadstílus 
2005-2006 

Sappada 
(Carnia) 

Műkorcsolya 
rövid- és 

szabadprogram 
rövid- és 

szabadprogram 
- 

2006.07.01.- 
2008.06.30. 

Pontebba 
(Tarvisio) 

Jégkorong 6x6 (6 csapat) -  2006-2007 
Udine (fiúk) 
(Tarvisio) 

Jégkorong - 6x6 (8 csapat) - 2007-2008 
Spittal a.d. D. 
AUT (lányok) 

(Tarvisio) 

Északi 
összetett 

egyéni  
(HS102 sánc/6km) 

egyéni  
(HS102 

sánc/4km) 

Gundersen vegyes 
csapatverseny 

(HS102/4x3,3km) 
2005-2006 

Planica, SLO 
(Tarvisio) 

Rövidpályás 
gyorskorcsolya 

500m, 1000m, 
1500m egyéni 

500m, 1000m, 
1500m egyéni 

2000m vegyes 
váltó 

2006.07.01.-
2008.06.30. 

Pontebba 
(Tarvisio) 

Síugrás 
HS102 egyéni és 

csapat 
HS102 egyéni és 

csapat 
HS102 vegyes 
csapatverseny 

2005-2006 
Planica, SLO 

(Tarvisio) 

Sítúrázás sprint, egyéni sprint, egyéni 
vegyes csapat 

váltó 
2005-2006 

Forni di Sopra 
(Carnia) 

Snowboard, 
alpin 

PGS PGS 
PGS vegyes 

csapat 
2005-2006 

Piancavallo 
(Piancavallo) 

Snowboard, 
cross 

SB cross SB cross 
SB cross vegyes 

csapat 
2005-2006 

Piancavallo 
(Piancavallo) 

Snowboard, 
freestyle 

slopestyle,  
big air 

slopestlye, 
big air 

- 2006-2007 
Monte 

Zoncolan 
(Carnia) 

Freestyle sí,  
sí cross, big 

air, slopestyle 

sí cross, big air, 
slopestyle 

sí cross, big air, 
slopestyle 

- 2005-2006 
Monte 

Zoncolan 
(Carnia) 

Forrás: EYOF FVG 2023 https://www.eyof2023.it/sports/ 
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A Magyar Csapat összetétele 

Az indulási jog az EYOF-on nem kvalifikáció függvénye, ezért a Magyar Csapat összetételéről 

az EOC által meghatározott részvételi kvótákra figyelemmel, a szövetségek javaslata és 

kérelme alapján a MOB döntött. A részvételi jogot a csapatsportágakban az Európai Olimpiai 

Bizottság (EOC) a korosztályos európai ranglisták alapján állapítja meg, és hívja meg az érintett 

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

kijelölése. A MOB szakmai szempontok alapján határozott a részvételről. A MOB kizárólag 

nemzetközi eseményre megfelelően felkészült, az EYOF mezőnyéhez és szakmai 

színvonalához méltó, megfelelő versenyzési tapasztalattal bíró, a korosztály legjobb 

versenyzőit nevezte be a versenyre. A MOB többször konzultált is az érintett országos sportági 

szakszövetségekkel. A szövetségek szakmai programjai és felkészülési tervei, az aktuális 

versenyeredmények, valamint a konzultációk alapján dőlt el a végleges csapatösszetétel. A 

sportolói létszám végül 21 fő volt, így összesen 5 helyszínen és 7 szakágban volt érdekelt a 

magyar küldöttség. A Magyar Csapat összetételét az alábbi táblázat foglalja össze. 

 

Klaszter Helyszín / Szállás Sportág Fiú Leány 

Carnia Forni Avoltri / Sappada Biatlon 1 1 

Piancavallo 

Piancavallo Snowboard alpin 1 - 

Piancavallo Snowboard cross 1 1 

Claut Curling 2 2 

Tarvisio 

Pontebba / Udine Rp. gyorskorcsolya 2 2 

Pontebba / Udine Műkorcsolya - 1 

Tarvisio Alpesi sí 4 3 

 

 

A többi sportág, szakág távolmaradása mögött különböző sportszakmai és objektív okok 

rejlenek. A jégkorongcsapatok nem kaptak meghívást a korosztályos ranglisták alapján. A fiatal 

sífutók és a síugrók nem rendelkeznek elegendő nemzetközi versenytapasztalattal és az EYOF 

szintjéhez szükséges sportszakmai tudással. A többi sportágban vagy szakágban nincsenek 

korosztályos válogatott szintű sportolók (freestyle sí és snowboard, fiú műkorcsolya), ezért a 

szövetségek nem jelöltek indulókat. Két sportág (északi összetett és sítúrázás) pedig nem létezik 

Magyarországon. Leány sí crossban (freestyle sí) végül nem került nevezésre az egyik 

versenyző, a szövetség az alpesi versenyszámok mellett döntött az ő esetében. 
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Sportolók budapesti és vidéki megoszlása 

A 21 fős utazó csapatból tizenöten Budapesten, öten vidéken és 1 fő külföldön, határon túli 

magyarként született. Aktuális lakhelyük szerint a 21 főből 15 Budapesten vagy a fővárosi 

agglomerációban él, 1 fő Erdélyben. Sportszervezeteket tekintve a 3 vidékin kívül mindenki 

budapesti vagy főváros környéki klubhoz tartozik. Bár itt érdemes megemlíteni, hogy többen 

Magyarországon kívüli sportgimnáziumba járnak és hónapokig életvitel-szerűen külföldön 

tartózkodnak, ami tovább bonyolítja a helyzetet. 

 

 
A teljes Magyar Csapat a téli EYOF megnyitóünnepségén 

 

Magyar Csapat korösszetétele 

A hivatalos program szerint 14-18 éveseknek szól a fesztivál, ezen belül a verseny szervezői és 

a nemzetközi vagy európai szövetség állapítja meg a szakágakon belüli pontos korosztályokat. 

Az összehasonlításhoz a csapatösszetétel táblázatában jelöltük a versenykiírás szerinti 

korcsoportokat és a sportolók születési idejét. Mivel nagyon fiatal sportolókról van szó, 

érdemesnek tartottuk megjeleníteni a korcsoporti eloszlások pontosabb áttekintése érdekében a 

decimális életkorukat, és azt is, hogy az adott éven belül melyik negyedévben születtek. A 

magyar delegáció legfiatalabb versenyzője a műkorcsolyázó volt, míg a legidősebb az egyik 

alpesi síző lány. 
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Sportág-szakág Név 
Születési 

év 

Születési 
dátum 

negyedév 
szerint 

Neme 
Decimális 

kor 

Versenykiírás 
szerinti 

születési év 

Versenykiírás 
szerinti naptári kor 

Curling Kárász Raul 2006 III. Fiú 16,37 2006/2007 16-17 éves 

Curling 
Szilágyi Ferenc 

Deli 
2006 I. Fiú 16,96 2006/2007 16-17 éves 

Curling Nagy Lola Olimpia 2006 II. Lány 16,64 2006/2007 16-17 éves 

Curling 
Lauchsz Laura 

Ildikó 
2006 IV. Lány 16,24 2006/2007 16-17 éves 

Műkorcsolya Zsembery Katinka 2007 II. Lány 15,75 
2006.07.01 - 
2008.06.30 

14,5-16,5 éves 

Snowboard Alpin Szabó Marcell  2005 II. Fiú 17,71 2005/2006 17-18 éves 

Snowboard cross Barabás Bálint A 2006 II. Fiú 16,63 2005/2006 17-18 éves 

Snowboard cross Tóth Lili Anna 2005 IV. Lány 17,18 2005/2006 17-18 éves 

Rp. 
Gyorskorcsolya 

Szigeti Dóra 2006 III. Lány 16,47 
2006.07.01 - 
2008.06.30 

14,5-16,5 éves 

Rp. 
Gyorskorcsolya 

Haltrich Luca 2007 III. Lány 15,32 
2006.07.01 - 
2008.06.30 

14,5-16,5 éves 

Rp. 
Gyorskorcsolya 

Major Dominik 2006 III. Fiú 16,49 
2006.07.01 - 
2008.06.30 

14,5-16,5 éves 

Rp. 
Gyorskorcsolya 

Jancsó Zalán 2008 I. Fiú 14,95 
2006.07.01 - 
2008.06.30 

14,5-16,5 éves 

Alpesi sí Bányai Attila  2005 IV. Fiú 17,20 2005/2006 17-18 éves 

Alpesi sí 
Szabó-Szélyes 

Szilárd 
2006 I. Fiú 16,84 2005/2006 17-18 éves 

Alpesi sí Vass Dániel 2005 II. Fiú 17,61 2005/2006 17-18 éves 

Alpesi sí Harmati Virág 2005 IV. Lány 17,15 2005/2006 17-18 éves 

Alpesi sí Kovács Blanka 2005 II. Lány 17,78 2005/2006 17-18 éves 

Alpesi sí Körtvélyessy Dóra 2006 IV. Lány 16,29 2005/2006 17-18 éves 

Alpesi sí Szeghalmi Fanni 2006 I. Lány 16,92 2005/2006 17-18 éves 

Biatlon Bozóki Laura 2006 II. Lány 16,76 2005/2006 17-18 éves 

Biatlon Szőllős Dániel 2005 III. Fiú 17,45 2005/2006 17-18 éves 

Megjegyzés: decimális kor az EYOF megnyitójának napjához képest (2023. január 21.) 

 

Magyar Csapat az elmúlt időszak EYOF-versenyein 

Áttekintettük az EYOF-események magyar érdekeltségeit 2013. és 2023. között. Fontos 

megjegyezni, hogy 2017-ben több ország távol maradt az eseménytől, többek között 
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Magyarország is a törökországi belbiztonsági helyzetre való tekintettel. 2019-ben a szarajevói 

EYOF szervezői pedig az utolsó pillanatban módosították a snowboard szakágait a 

sportprogramon, így nem lehetett magyar résztvevő azon a versenyen. 

Téli EYOF-ok sportprogramja és magyar résztvevők 2013 - 2023 
 Brassó 2013 Voralberg 2015 Szarajevó 2019 Vuokatti 2022 FVG 2023 

Szakág lányok fiúk lányok fiúk lányok fiúk lányok fiúk lányok fiúk 

Alpesi sí 2 2 0 3 3 2 1 3 4 3 

Biatlon 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 

Curling - - - - 2 2 - - 2 2 

Északi összetett - - - - - - 0 0 0 0 

Freestyle sí - - - - - - - - 0 0 

Jégkorong - 0 - 0 - 0 20 0 0 0 

Műkorcsolya 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 

Rp. Gyorskorcsolya 2 2 - - 2 2 2 2 2 2 

Sífutás 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 

Síugrás 0 0 1 1 - - 0 0 0 0 

Snowboard alpin 0 0 - - - - - - 0 1 

Snowboard cross 0 2 1 1 - - - - 1 1 

Snowboard freestyle - - - - 0 0 1 0 0 0 
Sítúrázás 

(síalpinizmus) 
- - - - - - - - 0 0 

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

 

EYOF és a korosztályos világversenyek a 2022/2023-as versenyszezonban 

Az EYOF a téli versenyszezon közepén került megrendezésre, így nagyon zsúfolttá vált a naptár 

egyes sportágakban. A fiatal, és viszonylag kevés nemzetközi versenyrutinnal rendelkező 

sportolóknak néhány héten, vagy akár napon belül kellett szezonjuk két legnagyobb eseményén 

megméretniük magukat. Az EYOF-on érintett sportolók a junior korosztályon belül a 

legfiatalabb korcsoportot képviselik, éppen csak belépve a nemzetközi szövetségek hivatalos 

utánpótlás versenyrendszereibe. A jövőre nézve sportszakmai szempontból fontos lenne, hogy 

az EOC és a nemzetközi szövetségek jobban összehangolják a korosztályos versenynaptárakat 

az ütközések elkerülése érdekében. Szakági bontásban a következők szerint alakult a 

versenyszezon: 

 Alpesi síben a junior világbajokság időpontja átfedésben volt az EYOF-fal. A vb-t 

hagyományosan márciusban szokták megrendezni, de az elmúlt évek hóhelyzetére való 

tekintettel áttették januárra. Ez azt jelenti, hogy három magyar versenyző a megnyitó 
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napján vagy azt követően tudott átutazni az ausztriai világbajnokságról az EYOF-ra. 

Európa-bajnokságot nem rendeznek ebben a szakágban. 

 Biatlonban február közepén rendezték meg a junior Eb-t, majd március első felében 

kerül sor az ifjúsági és junior világbajnokságra. Mindkét versenyző indul mindkét 

versenyen ifjúsági korú versenyzőként. Az EYOF-on szereplő ifjúsági korosztálynak 

nincs külön versenysorozata, számukra a vb az egyetlen kiemelt esemény. 

 Curlingben a junior korosztályban külön rendeznek fiú és lány világbajnokságot, az 

EYOF-on speciálisan vegyes csapatverseny van. Az EYOF-csapat elsősorban a 

lánycsapatra épült, akiknek a világbajnokságát az EYOF előtt decemberben rendezték 

meg. A sportágban nincs Európa-bajnokság. 

 
A téli EYOF-on részt vevő curling vegyes csapat. 

 Műkorcsolyában a junior-vb március elején ér véget. A két esemény válogatási elvei, 

illetve azok szakmai szempontrendszerei különbözőek, ezért az EYOF-on más 

versenyző indult, mint a világbajnokságon. Európa-bajnokságot nem rendeznek ebben 

a szakágban. 

 Rövidpályás gyorskorcsolyában a junior világbajnokságra az EYOF után néhány nappal 

került sor. Négy versenyzőből kettő az EYOF-ról utazott át Drezdába. A két nagy 

versenyen kívül márciusban még egy junior Európa Kupa kerül megrendezésre.  
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 Snowboard alpin szakágban március végén lesz a korosztályos világbajnokság. A két 

verseny távol van egymástól, így optimálisan összeállítható a versenyzők éves 

programja. Európa-bajnokságot nem rendeznek ebben a szakágban. 

 A snowboard cross junior világbajnokság szintén március végén kerül lebonyolításra, 

szerencsére nem ütközik az EYOF-fal az esemény. Európa-bajnokság nincs ebben a 

szakágban. 

 
Az alpesi sí csapat a történelmi siker után 

 

A Magyar Csapat eredményessége 

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, a helyezéseket és az elért eredményeket is 

helyükön kell kezelni. Sokan életükben először versenyeztek komoly és nehéz építésű, tűzésű 

vagy vonalvezetésű pályákon. Ennek okát már az előzőekben kifejtettük a korosztályos 

világversenyek és az EYOF taglalásánál. A jövőre nézve nagyon fontos, hogy ezek a 

megszerzett impulzusok, ismeretek, vagy akár a multisporteseményekre jellemző rutinok a 

sportolók hasznára váljanak későbbi olimpiai szereplésük alkalmával. A fiatal sportolóknak 

adott extra motivációt és élményt sem szabad kifelejteni a verseny jelentőségének 

felsorolásából. Az EYOF a hosszútávú sportolói fejlesztés egyik állomása. A fesztivál 

elnevezés sem véletlen. Az eseményen az orosz, fehérorosz és máltai sportolókon kívül szinte 



12 
 

minden sportágban az európai elit állt rajhoz. Voltak távolmaradók is, róluk a sportági 

beszámolókban esik szó. Ennek ellenére a magyar fiatalok az európai korosztályos 

élmezőnyben mérettették meg magukat. 

Az eredményeket összesítő táblázat a beszámoló 1. számú mellékletében található sportolókra 

és versenyszámokra lebontva. A részletes sportági beszámolókat a 2. számú melléklet 

tartalmazza. Az 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.  

 
Szőllős Dániel a biatlonosok 12,5 km-esek versenyszámában. 

A sportági eredmények rövid összefoglalója és értékelése a következő. 

 Alpesi sí: az utolsó versenynapon Bányai Attila történelmi EYOF-aranyérme alpesi 

síben szuper-óriásműlesiklásban a legmeghatározóbb és legkiemelkedőbb eredmény a 

szakágban. Szeghalmi Fanni, Kovács Blanka, Harmati Virág, Vass Dániel és Szabó-

Szélyes Szilárd alapvetően tudásuknak, ranglistapontjaiknak megfelelően szerepeltek a 

különböző versenyszámokban. Sajnos Körvélyessy Dóra egyik számát sem tudta 

befejezni. A magyar versenyzők részéről összesen 18 alpesi rajthoz állás volt, a részletes 

eredménylista az 1. számú mellékletben található. A hét versenyzőből három a junior 

vb-ről utazott át az EYOF-ra: Bányai Attila, Körtvélyessy Dóra és Szabó-Szélyes 

Szilárd.  
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 Biatlon: minkét versenyző rajthoz állt az egyéni és sprint versenyszámokban is. A 

technikai és sportszakmai lemaradások ellenére mindketten helyt álltak a nemzetközi 

mezőnyben. Bozóki Laura 10km-es egyéni versenyszáma kiemelten jól sikerült, 

elsősorban a gyors lövészetének köszönhetően. Szőllős Dániel mindkét versenyszámot 

befejezte, rengeteg nemzetközi tapasztalatot szerzett, de nagyon sokat kell még 

fejlődnie. A lányversenyző a 60. és 49. helyen, a fiúversenyző a 68. és a 66. helyen 

végzett.  

 Curling: az EYOF-on a korosztályos világbajnokságtól eltérően vegyes csapatversenyt 

rendeznek két fiúval és két lánnyal nemzetenként (Kárász Raul, Nagy Lola Olimpia, 

Szilágyi Ferenc Deli, Lauchsz Laura Ildikó). Az elsősorban a lányválogatottra épülő 

magyar csapat tisztességgel helyt állt, 14 csapatból a 9. helyen végzett. 

 Műkorcsolya: Zsembery Katinkának a hibátlan rövid program után nem sikerült 

tökéletes kűrt futnia, amely összességében a 7. helyet jelentette a 30 fős mezőnyben. A 

fiatal korcsolyázó szereplése sikeresnek tekinthető. 

 
Zsembery Katinka hibátlan rövid programot futott 

 Rövidpályás gyorskorcsolya: ebben a szakágban minden versenyző egy vagy több 

éremmel térhetett haza. Szigeti Dóra (4 érem: 2 arany, 1 ezüst, 1 bronz), Major Dominik 

(3 aranyérem) és Haltrich Luca (2 aranyérem) kiemelkedően szerepelt, de a legfiatalabb 
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és kevés tapasztalattal bíró Jancsó Zalán a váltóarany mellett szerzett egy 5. helyet is 

500m-en. A magyar versenyzők összesen 13 versenyszámban álltak rajthoz, a részletes 

eredmények az 1. számú mellékletben találhatóak. Az eseményről két versenyző 

(Szigeti Dóra és Major Dominik) a drezdai rendezésű junior vb-re utazott, amelyet két 

nappal az EYOF után rendeztek meg. A Magyar Csapat nyolc érméből hetet a short 

track szerzett.  

 Snowboard alpin: Szabó Marcellt a versenyt megelőzően utolsóként rangsorolták az 

EYOF mezőnyében. Ehhez képest mégis bekerült a tizenhatos döntőbe, ahol egyenes 

kieséssel dőlt el a további helyezések sorsa. Itt a ranglistavezetővel és egyben a verseny 

végső győztesével került párba, akitől kikapott. A magyar versenyző végül a 16. helyen 

végzett, ami nagyon jó teljesítményként értékelhető.  

 Snowboard cross: Tóth Lili és Barabás Bálint rajthoz állt az egyéni versenyszámban és 

a vegyes csapatversenyben is. Egyéniben reális eredmény született, a lányversenyző a 

kisdöntőbe jutva 7. lett, a fiúversenyző pedig a 17. helyen zárta az EYOF-ot. A 

csapatversenyben a magyar kettős a 11. helyen végzett. 

 
Tóth Lili és Barabás Bálint, snowboard cross versenyzők 

Éremtáblázat 

Zárásként érdemes áttekinteni az éremtáblázatot. Az orosz és fehérorosz sportolók távollétében 

47 résztvevő országból 23 szerzett érmet, 16 pedig aranyérmet, amely igen jó aránynak 

mondható. Mindez az utánpótlás viszonylag széles bázisát mutatja a téli sportágakban. Érdemes 
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megemlíteni még, hogy az érmek tekintetében az EYOF legsikeresebb sportolói között két 

magyar rövidpályás gyorskorcsolyázót is találhatunk, Szigeti Dórát (4 érem: 2 arany, 1 ezüst, 1 

bronz) és Major Dominikot (3 aranyérem). 

A Magyar Csapat az aranyérmek száma tekintetében a legsikeresebb téli EYOF-versenyét zárta 

Olaszországban, 6 arany, 1 ezüst és egy bronzéremmel az 5. helyen végzett a nemzetek közötti 

rangsorban. Ezzel a magyar téli EYOF-érmek száma összesen: 17 arany, 9 ezüst, 8 bronz. 

A 2023-as téli EYOF hivatalos éremtáblázata a következők szerint alakult: 

Rangsor Ország Aranyérem Ezüstérem Bronzérem 
Érmek 

összesen 

Összes 
érem 

szerinti 
rangsor 

1 FRA 7 6 4 17 2 

2 ITA 6 8 7 21 1 

3 SUI 6 3 3 12 7 

4 AUT 6 2 9 17 2 

5 HUN 6 1 1 8 10 

6 SLO 6 0 0 6 11 

7 GER 4 5 8 17 2 

8 CZE 4 1 6 11 8 

9 SWE 3 5 6 14 5 

10 FIN 3 4 2 9 9 

11 ESP 3 0 0 3 14 

12 POL 1 7 6 14 5 

13 LAT 1 2 1 4 13 

14 GBR 1 1 0 2 18 

15 UKR 1 0 2 3 14 

16 ISR 1 0 0 1 21 

17 NOR 0 5 1 6 11 

18 BUL 0 2 1 3 14 

18 NED 0 2 1 3 14 

20 SVK 0 2 0 2 18 

21 EST 0 1 1 2 18 

22 GEO 0 1 0 1 21 

22 SRB 0 1 0 1 21 

Forrás: EYOF FVG 2023 https://eyof2023.microplustimingservices.com/#/general-medals 
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A magyar versenyzők részletes eredménylistája 

Az 1. számú mellékletben mind a 21 sportolót feltüntettük, azokat, akik több versenyszámban 

indultak, 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, amelyekben csak kisebb formai változtatásokat eszközöltünk a 

rövidebb terjedelem érdekében. 

 

 
Bozóki Laura a biatlonosok 10km-es egyéni versenyszámában 
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Beszámoló a szervezési feladatokról 
 

A 2022-ben Finnországban, azon belül Vuokattiban rendezett téli Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál után következő téli EYOF rendezési jogát ezúttal nem egy város, hanem egy régió, 

méghozzá az olaszországi Friuli Venezia Giulia tartomány nyerte el. A rendezést az EOC a 

2018. novemberi közgyűlésén ítélte oda. Az előző évek multisporteseményei után most 

mondható el először, hogy „helyreállt a világ rendje” és az idei EYOF az eredetileg tervezett 

időpontban került megrendezésre. 

A csodálatos természeti adottságokkal rendelkező térség ugyan sportszakmai szempontból 

kiváló választásnak bizonyult, azonban a klasszikus sportolói falu hiánya és a nagy távolságok 

rendkívül megnehezítették a szervezést és logisztikát. Mind a Szervezőbizottság, mind az Olasz 

Olimpiai Bizottság (CONI) úgy tekintett erre a téli EYOF-ra, mint a 2026-os Milánó-Cortina-i 

felnőtt téli olimpia főpróbája, hiszen 3 év múlva a mostanihoz hasonlóan több, szám szerint 7 

faluban szállásolják majd el a delegációk tagjait – egymástól több száz kilométerre. 

 

 
A Magyar Csapat bevonulása 
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Előkészületek 

Az előkészületek során a Szervezőbizottság többször késve, heteket csúszva küldte az 

információkat, ami rengeteg bizonytalanságot szült, és sok és utolsó pillanatos szervezést 

igényelt. Az esemény során is akadozott az információáramlás, ami a MOB munkatársaitól 

folyamatos ad hoc szervezést igényelt a nap minden percében. 

A rövidpályás gyorskorcsolya és műkorcsolya esetében az esemény kezdete előtt kevesebb, 

mint egy hónappal jelezte a Szervezőbizottság, hogy míg a versenyhelyszín változatlanul 

Pontebba marad, a szállásukat Udine városába helyezték át. Ez a döntés annak volt köszönhető, 

hogy az egyes országok delegációinak létszáma megnövekedett a Tarvisióban rendezett 

sportágakban, így a régió hoteleiben rendelkezésre álló helyek elfogytak. 

Miután a Magyar Csapat mindhárom klaszterben érdekelt volt, így nem került kialakításra 

központi csapatiroda, hanem egy-egy adott helyszínen, egy-egy klasztert vagy sportágat lefedve 

segítették a sportolók és kísérőik zavartalan munkáját a MOB csapatvezetője és csapatirodai 

munkatársai (Udine – Fábián László és Szarka Tünde, Claut – Szuper Levente, Tarvisio - Tor 

Tamás). Ugyanezen gondolat mentén került meghatározásra az egészségügyi stáb elhelyezése 

is: Dr. Tállay András vezető csapatorvos Udinéban, Dr. Barta Csaba Tarvisioban, míg Dr. Tóth 

Szabolcs Piancavallóban szállt meg. 

Összeségében elmondható, hogy az előkészületek során meghatározott csapatirodai és 

egészségügyi felállás jól működött az esemény alatt, a felmerülő problémákat minden esetben 

azonnal tudtuk orvosolni. 

 
A magyaroktól volt hangos a pontebbai jégcsarnok 
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Járványügyi intézkedések 

Az elmúlt években megrendezett olimpiai eseményekhez képest a mostani EYOF volt az első, 

amelyen már egyáltalán nem voltak járványügyi intézkedések, és nem érintették a beutazást, 

sem pedig a mindennapi tevékenységeket. A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége így nem 

határozott arról, hogy a részvételt védettséghez kötné. 

 

 
Jókedvű snowboardosaink: Barabás Bálint, Tóth Lili és Szabó Marcell 

 

Akkreditáció, nevezés 

Az EYOF-ra nevezhető sportolók körét az Európai Olimpiai Bizottságok 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 7 szakág képviseletében kiutazó 21 sportoló 

nevezése határidőre megtörtént. A mostani EYOF esetében a nevezés lejárta után sem 

egészségügyi okra, sem más okra való hivatkozással nem kellett késői sportolói cseréhez 

folyamodnunk, így a január 9. napján leadott végleges sportolói nevezéssel zajlott le a 

multisportesemény. A végleges résztvevői létszám az alábbi táblázatban található sportági 

bontásban: 
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Sportágak 
Sportoló 

Összesen 
Férfi Nő 

Alpesi sí 3 4 7 
Biatlon 1 1 2 

Curling 2 2 4 
Műkorcsolya - 1 1 
Rp. gyorskorcsolya 2 2 4 
Snowboard alpin 1 - 1 

Snowboard cross 1 1 2 
Sportolók összesen 10 11  21 
Sportágak mellé delegált szakemberek 11 
Egészségügyi csapat (központi) 3 

Csapatvezető / Főtitkár 1 
Csapatiroda 3 
Média csapat 6 
Elnök 1 

Elnöki kísérő 1 
Operatív igazgató 1 
Operatív igazgatói kísérő 1 
Meghívott vendég 4 

Bíró (Műkorcsolya) 1 
Delegáció összesen 54 

 

A sportolókat 3 fő központi egészségügyi szakember kísérte, illetve további 11 fő szakember 

látta el a csapat mellett a helyszíni munkát. 

 

Sportolói Falu 

Az EYOF Sportolói Faluja a szó klasszikus értelmében nem létezett. A csapatok elszállásolása 

a régióban elszórtan, legtöbb esetben (kivétel a rövidpályás gyorskorcsolya és műkorcsolya) a 

versenyhelyszíntől nem messze található hotelekben történt. A Szervezőbizottság tájékoztatása 

szerint a delegációk az EYOF során a már korábban említett 3 klaszteren belül több, mint 100 

három- vagy négycsillagos hotelekben kerültek elhelyezésre. A szállásokon a sportolók és 

szakemberek részére 1-4 ágyas szobákat biztosítottak. 

Megállapítható, hogy a szervezőknek nem sikerült mindegyik hotellel egyforma feltételekben 

megállapodniuk, így több esetben rendkívül nagy eltérések voltak tapasztalhatók az ellátásban 

és nem teremtettek egyenlő feltételeket mindegyik delegáció számára. Itt fontos megemlíteni, 

hogy míg Udinében Izrael, Franciaország és Svájc 4 csillagos hotelben, rendkívül jó 
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körülmények között került elszállásolásra minden extra ráfizetés nélkül, addig a Magyar Csapat  

egy 3 csillagos hotelben szállt meg a város egy másik pontján, ahol kifogásolható ellátásban 

(hideg szobák és elégtelen étkeztetés) részesült. A Sappadaban elhelyezésre kerülő 

biatloncsapat szálláshelyén sem volt megfelelő az ételek mennyisége, tápanyagtartalma és 

minősége. Ezeket a problémákat folyamatosan jeleztük mind a szálláshely üzemeltetőinek, 

mind a szervezőknek, azonban tartós javulás nem volt tapasztalható. 

 

Utaztatás, logisztika, helyi közlekedés 

Az esemény utazási és logisztikai szempontból rendkívül nehéz feladatnak bizonyult, leginkább 

a sportágak sűrű nemzetközi versenyprogramjának, továbbá az egymástól többórányi 

távolságra fekvő helyszíneknek köszönhetően. 

Ahogy a korábbi ifjúsági multisporteseményeknél, ezúttal is ragaszkodtunk a közös ki-, illetve 

hazautazáshoz, azonban több sportág esetében sportszakmai indokokat figyelembe véve 

engedélyt adtunk a külön utazásra. 

A műkorcsolya sportágban érdekelt 1 sportoló és 1 edző a csapat után egy nappal, a megnyitó 

napján utazott ki, miután a szervezők nem tudtak edzésidőt biztosítani számukra. 

A rövidpályás gyorskorcsolyázók esetében 2 sportoló és 1 edző a versenyek végeztével a 

drezdai junior világbajnokságra repülővel utazott tovább Triesztből, míg 2 sportoló és 1 

szakember hazautazott, miután a szervezők nem biztosítottak számukra további 

edzéslehetőséget. 

Az alpesi sízők esetében 3 sportoló és 3 edző az ausztriai St. Antonban, közvetlenül az EYOF 

előtt megrendezett ifjúsági világbajnokságon volt érdekelt. A versenyszámaik befejeztével a 

lehető leghamarabb csatlakoztak a csapathoz. Az EYOF zárünnepségét követően 2 sportoló 

kivételével mindenki más külföldi lakhelyére, vagy versenyre utazott tovább. 

A közös kiutazás egy nappal a megnyitó előtt, január 20-án történt meg, az elhelyezést 

figyelembe véve több járművel. A menetidő a szétszórt elhelyezés miatt eltérő volt. Amíg az 

alpesi síelők viszonylag kényelmesen, 6 óra alatt a saját helyszínükre értek, addig a 

snowboardosok 7,5, míg a curling sportág résztvevői csak 9 óra utazás után foglalhatták el 

szálláshelyüket. 
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A hazautazás a záróünnepséget követő napon, január 29-én történt meg, ugyancsak több 

járművel és az egyéni kéréseket figyelembe véve. 

A MOB saját gépkocsiparkján felül további két személygépjárművet béreltünk az olimpiai 

mozgalom TOP-partnerétől a Toyotától, melyet igénybe vettünk ki- és hazautazáshoz, illetve a 

kinti csapatirodai és kommunikációs feladatok minél optimálisabb elvégzéséhez. Az említett 

járműveknek rendkívül nagy hasznát vettük a kint tartózkodás folyamán, több esetben (főleg a 

rövidpályás gyorskorcsolya és műkorcsolya számára) pedig segítségül szolgáltak a sportágak 

képviselőinek is. 

Érzékeltetésképpen az alábbi táblázatban összeszedtük a különböző helyszínek közötti 

távolságokat: 

 

A kint lévő gépjárművekkel a sportágaknak arra is lehetőséget biztosítottunk, hogy más 

klaszterekben zajló versenyekre eljutva a helyszínen szurkolhassanak sporttársaiknak, ezzel is 

hozzájárulva a multisportesemény-érzéshez.  

A szervezők által biztosított transzferekkel kapcsolatban érdemes még megemlíteni, hogy 

elégtelen minőségűek voltak. Ahogy már korábban említettük, a korcsolya sportág nem a 

versenyhelyszíne mellett került elszállásolásra, így ők kénytelenek lettek volna a napi egyszer 

biztosított transzferre hagyatkozni, amely reggel 6-kor indult el Udinéből és csak az esti 

órákban érkezett vissza. Azon nemzetek, amelyekkel azonos szálláson tartózkodtunk, de nem 

rendelkeztek saját járművel, kénytelenek voltak ehhez az időbeosztáshoz igazodni. 

Kijelenthető, hogy ha nem rendelkeztünk volna saját járművekkel és csak a szervezők által 
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biztosított transzferekre támaszkodtunk volna, az közvetlenül is érinthette volna a sportolók 

pihenését és sportteljesítményét. 

 

 
Minden magyar rp. gyorskorcsolyázó aranyéremmel térhetett haza 

 

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 teljes kinn tartózkodás idejére. 

 

Ruházat 

A Friuli Venezia Giulia-i EYOF-ra utazó csapatnak 23 termékből álló ruházati csomagot 

biztosítottunk. Ennek részletes felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza. 

Sajnos szállítási problémák miatt a korábban tervezett női fehér kabátokat is fekete színűre 

kellett cserélni, így mind a férfi, mind a női csomag ugyanazokat a tételeket foglalta magában. 
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Termék - adidas 

1 Pódium melegítő felső 

2 Pódium melegítő nadrág 

3 Nemzeti jogging felső 

4 Nemzeti jogging nadrág 

5 Nemzeti pulóver fehér 

6 Hosszú bélelt kabát 

7 Terrex kesztyű 

8 Terrex nadrág 

9 Terrex csizma 

10 Jogging cipő 

11 Sportzokni fehér (3 pár/csomag) 

12 Sportzokni színes (3 pár/csomag) 

13 Kerekes utazótáska 

14 Hátitáska 

Termék - Magyarock 

15 Fehér dzseki 

16 Kötött sapka és sál 

17 Kötött kesztyű 

18 Kulacs 

19 Kis oldaltáska 

20 Kötött kék pulóver 

21 Zöld póló 

22 Orange póló 

Termék - Egyéb 

23 Nemzeti bélelt kötött Hungary sapka 

Összesen 23 termék 
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Sportegészségügyi beszámoló  
 

Előkészületek, az egészségügyi stáb 

Az egészségügyi szolgálat 3 főből állt: Dr. Tállay András vezető csapatorvos, Dr. Tóth Szabolcs 

és Dr. Barta Csaba csapatorvos. 

 
Dr. Tállay András vezető csapatorvos és Dr. Barta Csaba csapatorvos 

A sportegészségügyi javaslatokkal együtt a csapatvezetés minden részletre kiterjedő 

tájékoztatót küldött a szövetségeknek. A tájékoztató tartalmazta az előkészületi információkat, 

a kint tartózkodással kapcsolatos számos fontos tudnivalót, a magyar csapat egészségügyi 

szolgálat felkészültségének információit. A MOB csapatvezetés által bekért egészségügyi 

nyilatkozatok, a kiskorú sportolók egészségügyi ellátására vonatkozó beleegyező nyilatkozatok 

időben beérkeztek. 

A versenyhelyszínre történő kiutazás és az eszközök szállítása a terveknek megfelelően 

zökkenőmentes volt, eszközkárosodás nem történt. 

 

Szűrővizsgálatok 

A MOB megrendelésére az egészségügyi szűrővizsgálatok az OSEI-ben rendben lezajlottak. A 

csapat kiutazása előtt a vizsgálat eredményeinek teljes dokumentumát emailben bocsájtották az 
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egészségügyi csapat rendelkezésére. A szűrések tapasztalatait fontos lesz az Orvosi 

Bizottságnak megtárgyalnia. 

 

Gyógyszer- és eszközellátás 

A gyógyszerek beszerzése, a csomagok összeállítása a MOB munkatársai segítségével 

nagyrészt a MOB meglévő készleteiből történt. A fizioterápiás eszközként TENS készüléket és 

masszázspisztolyt a MOB gépparkjából szállítottunk ki a versenyzők részére. 

Vám- és beviteli engedélyek nem szorítottak minket, a gyógyszerek, terápiás eszközök 

biztonságban, sérülés nélkül, időben megérkeztek. 

 

Sportolók és a stábtagok ellátásával kapcsolatos feladatok a verseny ideje alatt 

A sportolók és vezetőik részére érkezésüket követően alap sportegészségügyi tájékoztatót 

tartottunk, megterveztük, hogy a sok versenyhelyszínt a három orvos hogyan fogja ellátni. 

Az EYOF ideje alatt a sportolók táplálkozási lehetőségei a különböző helyszíneken igen változó 

színvonalon voltak elérhetőek mind a minőség, mind a mennyiség tekintetében.  

A szállásokon több esetben panaszkodtak a versenyzők a hideg szobákra.  

 A versenyhelyszíneken hideg ételt, italt, és némi gyümölcsöt a szervezők biztosítottak, 

pihenési lehetőség kevés volt.  

A versenyek alatt az egészségügyi szolgálat minden sporteseményen megoldható volt. Úgy 

gondolom, hogy semelyik sportág sportolója sem szenvedett hiányt a szükséges ellátásban.  

Az EYOF ideje alatt versenyzést, ill. edzésmunkát befolyásoló jelentős sérülés vagy 

megbetegedés nem következett be. 

A versenyidőszakban több alkalommal került sor orvosi vizsgálatra kisebb akut sporttrauma 

miatt. Néhány sportoló krónikus sportártalmának orvosi kontrollját kérte. Jelentős felső légúti 

és emésztőszervi megbetegedés nem fordult elő. Az egészségügyi csapat gyakorlatilag 

folyamatos munkarenddel, állandó elérhetőséggel végezte munkáját. 

 

Versenyek alatti logisztika 

A rendezők rövid online egészségügyi értekezletet tartottak, ez a szokásos rutintól nem tért el. 
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Klasszikus sportolói falu, így poliklinika sem volt. A versenyhelyszíneken egészségügyi 

helységekkel segítették az egészségügyi ellátást, a kórházi hátteret szerződött kórházak 

biztosították. 

A szállások sokszor igen távol voltak a versenyhelyszíntől, a rövidpályás gyorskorcsolya- és 

műkorcsolyacsapat naponta 2 x 50 percet utazott. Szerencsére MOB gépjárművekkel meg 

tudtuk oldani az ideális transzfert, a szervezők által biztosított transzfer ritkán és optimálisnak 

nem mondható időszakokban indult. 

 

 
Sportolóink felszabadultan a záróünnepségen 

 

Doppingvizsgálatok 

A sportolók kábítószerszűréssel egybekötött doppingellenőrzését Dr. Tiszeker Ágnes 

vezetésével a MACS/HUNADO végezte el. A mintákat a seibersdorfi akkreditált WADA 

laboratóriumban vizsgálták – eddigi információk szerint negatív eredménnyel. 

Az ITA antidopping csoportja sportolóinkat rendszeresen ellenőrizte, valamennyi vizsgálat 

versenyek után történt. Problémát jelentett, hogy korcsolya versenyek után a kijelölés 1 

alkalommal a verseny befejezéséhez képest lényegesen később történt, kiskorú sportolónk 

kérése ellenére „le lett beszélve” arról, hogy kísérőjét megvárja.  

Javaslatok 
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A jövőre nézve érdemes lenne több „multisport élményt” biztosítani a sportolóknak, a nagy 

távolságok miatt a versenyzők a megnyitó- és záróünnepségeken találkoztak csak, ezek közül 

a megnyitó szervezése borzasztó volt, hosszú utazás után tengerparti szélviharban kellett kb. 

1,5 órát várakozni. Szerencsére a MOB által biztosított kiváló minőségű ruházatban senki nem 

fázott meg. 

 

Összegzés 

Átlagosan szervezett, de kiemelkedően eredményes rendezvényen vettünk részt. A sportolók 

fegyelmezetten betartották az egészségügyi intézkedéseket. A magunkkal hozott 

sportegészségügyi készlet bőségesen elég volt. A MOB illetékes vezetőivel kiváló volt a 

munkakapcsolat, munkánkhoz, a helyszínekre való eljutáshoz minden segítséget megkaptunk, 

melyet ezúton is köszönünk. Az egészségügyi csapat létszáma véleményünk szerint megfelelő 

volt. 
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Kommunikációs beszámoló 
 

Az olaszországi Friuli Venezia Giulia tartomány autóval könnyen és néhány óra alatt 

megközelíthető, ennek köszönhetően a MOB médiacsapatát a 2023-as téli EYOF-on 6 tagú stáb 

képviselhette (Barát Kornélia és Szántó Ruben közösségi média, Bodaki Márk videó, Szalmás 

Péter fotó, Tóth Anita és Vasvári Ferenc online írott sajtó, valamint a hazai médiumok teljes 

körű kiszolgálása). A budapesti hátországot Balássy László jelentette, aki folyamatosan 

frissítette az eredményeket és követte az eseményeket. A bővített létszámra azért volt szükség, 

mert három, egymástól viszonylag távol lévő helyszínen zajlottak a magyar érdekeltségű 

események, ebben sokat segített a MOB jelenlévő Toyota mikrobusza és a helyszínen lévő autó. 

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

médiamunkásokra, így egészen közel mehettünk a versenyzőkhöz és a versenyhelyszínekhez, 

ami számtalan lehetőséget nyújtott a tartalomgyártásra. Azt azonban kár lenne tagadni, hogy a 

hazai médiapiac jóval kevésbé „vevő” az olimpiai utánpótlás-fesztiválra, mint a felnőtt 

világversenyekre. Így aztán abszolút sikerként értékeltük, hogy előzetes egyeztetések után a 

300 ezres napi olvasottságú nso.hu minden nap több képpel számolt be az eseményekről (az 

általunk küldött anyagot felhasználva), hogy a Sportrádióban minden nap szóba került az 

EYOF, hogy az MTI minden napról rövid összefoglalót közölt, amely eljutott az összes hazai 

nagyobb médiumhoz, nem beszélve az utanpotlassport.hu portálról, amelynek igazán profiljába 

vágott az esemény. A nagyobb magyar sikerekről beszámoltak az országos online-médiumok, 

mint a mandiner.hu, a sportal.blikk.hu vagy például a telex.hu. Képes és szöveges tartalmainkat 

több hazai médium és szövetség is felhasználta, sőt, dr. Schmidt Ádám sportért felelős 

államtitkár úr is a gratulációjához. 

Törekedtünk a saját tartalmak gyártására (egyéb tartalmakhoz ugyanis nagyon nehéz volt 

hozzáférni), azokat osztottuk meg és posztoltuk, ezeket igény szerint forrásmegjelöléssel 

átvehették a médiumok – ezzel elkezdtük építeni a MOB-Média „brandet”, mert tapasztalataink 

szerint könnyebben átveszik a tartalmakat, ha nem szerepel rajtuk egy konkrét szerző, legyen 

szó fotóról vagy cikkről. 

A MOB az esemény előtt sajtónyilvános, látványos fogadalomtételt rendezett a Novotel 

Hotelben a jelentősebb hazai médiumok jelenléte mellett. 
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Az ünnepélyes fogadalomtétel 

Mivel számunkra nem csupán az érmesek voltak fontosak, hanem minden magyar résztvevő, 

igyekeztünk minden sportágról, érmesről – a szöveges tartalmak mellett – fotókat és videókat 

készíteni. Ez az események, döntők egyidejűsége miatt sokszor nehézségekbe ütközött; de 

készült 8 000 fotó, amelyekből összesen 16 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 gyarapította. 

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

alatt 11 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, illetve a hagyományok felelevenítésére ismét 

készítettünk nyomtatott változatot is, amelyet pedig megkaptak a résztvevő versenyzők és a 

csapatkönyvben szereplő támogatók, valamint a helyszínen dolgozó munkatársak.  

Tartalmainkat ezúttal 4 platformon: a küllemében és tartalmában az esemény napjára megújuló 

olimpia.hu, a Team Hungary-Instagram, a Magyarock-Facebook (A Facebook oldal átnevezés 

alatt volt Team Hungary-re, ám ez több hetet vett igénybe), valamint a MOB-LinkedIn 

felületeinken tettük közzé. A tartalomgyártás három időszakra terjedt ki: a felvezetésre, a 

versenyek időszakára és az utókommunikációra. 

A közösségimédia-aktivitás terén a tavalyi, vuokatti téli EYOF-hoz hasonlóan úgy láttuk, a 

résztvevő országok igen különbözőképpen, eltérő intenzitással számoltak be az eseményen 
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történtekről, néhány nagyobb nemzeti olimpiai bizottság ezúttal is szinte teljesen hanyagolta az 

ilyen jellegű hírközlést. A Magyar Olimpiai Bizottságnál azonban továbbra is szerettünk volna 

a téli EYOF-fal ugyanolyan intenzitással és színvonalon foglalkozni, mint a felnőtt olimpiai 

eseményekkel, népszerűsítve így az olimpizmust, magát az olimpiai fesztivált és természetesen 

a résztvevő fiatal magyar sportolókat. Ennek köszönhetően közösségimédia-felületeink és 

weboldalunk igen aktív volt a játékok teljes időtartama alatt.  

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

interjúk jelentek meg, valamint napi összefoglalók, amelyeket a fentebb említett médiumok 

felhasználtak. 

A Facebook oldalunkon 62 bejegyzés foglalkozott a nyolcnapos esemény történéseivel. A 

vizsgált időszakban összesen 510 267 felhasználót értek el a platformon létrehozott posztok. A 

legnépszerűbb EYOF-fal foglalkozó Facebook-tartalom a short track-esek harmadik 

versenynapját feldolgozó videó, amely 340 155 profilt ért el és 5 545 reakciót váltott ki. Az 

oldal követőbázisa a Friuli Venezia Giulia-i EYOF alatt lépte át a 40 000 főt. 

Az Instagram-oldalunkon 45 poszt foglalkozott a 2023-as téli EYOF-fal, emellett 46 Instagram-

storyn keresztül mutattuk be az esemény hangulatát a helyszínről. Tartalmaink 38 104 

emberhez jutottak el összesen. A legnépszerűbb bejegyzés az EYOF legeredményesebb férfi 

sportolóját, Major Dominikot ábrázoló poszt, amely 3319 kedvelést gyűjtött. A fesztivál ideje 

alatt 244 új felhasználóval gazdagodtunk, a platform jelenleg 37 200 követőt számlál. 

 
Major Dominik, a téli EYOF egyik legeredményesebb sportolója 
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Az intézményi LinkedIn-oldalunk az elő- és utókommunkációt is kalkulálva folyamatosan 

frissült; a 2021 nyarán indított felület követőinek létszáma az elmúlt multisportesemény 

(besztercebányai EYOF) után néhányszázas növekedést mutat, jelenleg közel 4 600 követőt 

jegyzünk. 

Az utókommunikációhoz tartozott többek között az M1, az M4 Sport, a Sportrádió vezetői 

interjúja is; a médiumok előszeretettel használták ezúttal is képes és videós tartalmainkat. 


