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אתכם לאורך כל הדרך!

יעל ארד
יו״ר הוועד האולימפי בישראל               

דני אורן
מנהל היחידה לספורט הישגי

גילי לוסטיג
מנכ״ל הוועד האולימפי בישראל

ברכת הוועד האולימפי בישראל

מתשע  אחת  הינה   (EYOF) לנוער  האירופי  האולימפי  לפסטיבל  המשלחת 
הוועד האולימפי בישראל ממקד את מאמציו  אולימפי בהן  המשלחות במחזור 

להוציא נבחרת איכותית של ספורטאיות וספורטאי עילית.

מאז שנת 1995, מדינת ישראל השתתפה בכל תחרויות הקיץ של ה-EYOF והשנה 
ו-26  20 ספורטאיות  – סה״כ  ביותר בכל הזמנים  תצא עם המשלחת הגדולה 

ספורטאים שיתחרו ב-7 ענפי ספורט.

גדולה בתהליך ההתפתחות  ישנה חשיבות  לנוער  לפסטיבל האולימפי האירופי 
של ספורטאי ההישג שלנו, ואנו מאמינים שגם השנה הניסיון שתרכשו בתחרות 
רב-ענפית ראשונה תסייע לכם בהמשך הקריירה - בתחרויות מטרה, אליפויות 

אירופה, אליפויות עולם ובמעבר לזירת תחרויות הבוגרים בעתיד. 

וספורטאיות  רבים של ספורטאים  סיפורי הצלחה  לראות  זכינו  במהלך השנים 
כשבתהליך  בינלאומיות  ובתחרויות  האולימפיים  במשחקים  שהצליחו 
ההתפתחות שלהם התחרו גם באירוע זה. בהיותכם חלק מהמשלחת, אתם כבר 

במסלול הנכון להיות חלק מסיפורי ההצלחה העתידיים. 

אנו  ולמגרש,  לזירה  תכנסו  או  המסלול  על  תעלו  לבריכה,  שתזנקו  לפני  רגע 
ממדינות  וספורטאיות  ספורטאים  להכיר  המיטב,  את  לעשות  לכם  מאחלים 

אחרות וליהנות מחוויה יוצאת הדופן.

ספורטאים וספורטאיות, מאמנים ומאמנות, חברי משלחת יקרים,



יאיר טלמון

 ראש המשלחת

ירדן הר לב

 סגנית ראש המשלחת

אורי אבולפיא

 סגן ראש המשלחת

ד״ר עידית שוב

 רופאת המשלחת

 אלון יחיאל

פיזיותרפיסט

 עודד קרני

תקשורת

 לינוי אשרם

 שגרירה צעירה

 יוסי בלייר

פיזיותרפיסט

צוות המשלחת
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אופניים

רועי אדינגר
מרוץ כביש ונגד שעון

09.05.2006

תמר בצלאל
מרוץ כביש ונגד שעון

27.05.2006

עילם ואלך
מרוץ כביש ונגד שעון

30.07.2006

עמית סדרס
מרוץ כביש ונגד שעון

26.01.2007

 אביב רייק
מרוץ כביש ונגד שעון

28.04.2007

 יובל בן מרדכי
מאמן

 טל אלון
פיזיותרפיסטית ומכונאית
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ספורטאים וספורטאיות

צוות מקצועי



צוות מקצועי

ספורטאים וספורטאיות

03.04.2006

אתלטיקה 
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יובל בינדר 
2,000 מטר מכשולים

19.01.2006

כריסטין דוסו
הטלת כידון
09.02.2006

 יונתן דרוז'נינוב
1,500 מטר
11.12.2006

אילה הריס 
1,500 מטר
24.07.2006

 אלינה מלכוב
100 מטר

100 מטר משוכות

נועם ממו 
400 מטר

13.03.2006

שני זכאי
200 מטר
400 מטר

16.01.2006

 גלי ליפרמן
קפיצה לרוחק
03.01.2007

סיון פרומר
קפיצה במוט
 31.12.2006

 עידו פרץ
100 מטר
200 מטר

05.07.2006

 דורית נאור
מאמנת

אביב דיין
מאמן

 קונסטנטין סמיונוב
מאמן



צוות מקצועי

 אלינה ברגלסון
יחידות

זוגות מעורבים
13.03.2007

 אביב שדה
מאמן

ספורטאים וספורטאיות

בדמינטון 
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 שרון פרלשטיין
יחידים

זוגות מעורבים
24.09.2006



ספורטאים וספורטאיות

ג׳ודו
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אמלי רוסנו 
מאמנת

טומי ארשנסקי 
מאמן

צוות מקצועי

ענבר זהר גבאי 
90- ק"ג

31.01.2004

סופיה קוצ'קובה 
52- ק"ג

19.05.2004

נועה ברוז'ניצקי
57- ק"ג

22.06.2005

 כרם פרימו
63- ק"ג

07.04.2005

גאיה בר אור 
70- ק"ג

02.06.2004

יולי מישינר 
78- ק"ג

27.09.2005

רועי רובינשטיין 
55- ק"ג

12.02.2005

אורן אהרון 
60- ק"ג

17.08.2005

 רוברט סורקין
66- ק"ג

03.05.2004

יניב אגרונוב
73- ק"ג

03.08.2005

אורי קשת הלוי  
81- ק"ג

15.02.2004



ספורטאים וספורטאיות

צוות מקצועי

 דמיטרי דוצ’נקו
קרב רב אישי

קבוצות
06.01.2006

אלירן יוסקוביץ' 
קרב רב אישי

קבוצות
10.03.2004

רון שניר
קרב רב אישי

קבוצות
22.09.2005

 אילן קורצ'ק
מאמן

תמי בק 
מאמנת

ולדיסלב מנזון
מאמן

התעמלות מכשירים 
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אלמוג לייזרוביץ’  
קרב רב אישי

קבוצות
06.01.2008

 יהלי שושני
קרב רב אישי

קבוצות
09.10.2008

  ניצן שטיינברג
קרב רב אישי

קבוצות
06.05.2008
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צוות מקצועי

 אילן לונדון מנשה
יחידים

זוגות מעורבים
08.06.2007

 דן מדר
מאמן

ספורטאים וספורטאיות

מעיין לרון
יחידות

זוגות מעורבים
18.07.2007

טניס 
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צוות מקצועי

ספורטאים וספורטאיות

שחייה

13

אוקאן גולדין
100 מטר גב
200 מטר גב

50 מטר חופשי
100 מטר חופשי

14.07.2007

שאין גולנד 
50 מטר חופשי
100 מטר חופשי
200 מטר חופשי

03.01.2007

אלמה גלסמן  
200 מטר מעורב אישי
400 מטר מעורב אישי

200 מטר חופשי
400 מטר חופשי

10.03.2007

יונתן גרצ'וב 
100 מטר חזה
200 מטר חזה

200 מטר מעורב אישי
26.04.2006

דניאל דרבצוב  
100 מטר פרפר
200 מטר פרפר

25.01.2006

דניאל רבינוביץ'
200 מטר גב

100 מטר חופשי
200 מטר חופשי
400 מטר חופשי

11.08.2006

איתי רוזנפלד 
100 מטר פרפר
200 מטר פרפר

400 מטר מעורב אישי
17.09.2006

יואב רותם 
100 מטר חזה
200 מטר חזה

200 מטר מעורב אישי
25.03.2006

ניב כהן
100 מטר גב
200 מטר גב

50 מטר חופשי
26.01.2006

 איתי דה לה וגה
מאמן

ולדיסלב רדובסקי 
מאמן
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סלובקיה מארחת בפעם השנייה את הפסטיבל האולימפי האירופי לנוער,
לאחר שאירחה לראשונה את מהדורת החורף ב-1999 בעיר פופרד.

העיירה באנסקה ביסטריצה והאזורים שמסביבה 

קשורים לסיפורים על גמדים קטנים.

מכאן נבחרה דמות הגמד לשמש כקמע הרשמי 

וכדי שיהיה קל לזכור את שמו, קראו לו 

ביסטריק בדומה לשם העיר.

המוטו הרשמי של הפסטיבל האולימפי האירופי לנוער

באנסקה ביסטריצה 

זכתה בתואר

עיר הספורט

האירופית

לשנת 2017.

ימים

ספורטאיות
וספורטאים

2,400

אירועי מדליות

מדינות
48

ענפי ספורט 7119 10

הידעת?

מוכנים לזרוח

באנסקה ביסטריצה  |  24 - 30 ביולי 2022 באנסקה ביסטריצה  |  24 - 30 ביולי 2022 
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פארק הספורט ואיזורי התחרות  

תחבורה בתוך

באנסקה ביסטריצה 

129

BACK TO CONTENTS

APPENDIX 7

SPORT PARK EYOF BANSKÁ BYSTRICA

29

BACK TO CONTENTS

11.3. Transportation of Baggage, Equipment, and other devices
Accompanied luggage and equipment will be transported together with 
personal transfers. Oversized equipment such as athletic poles and bicycles 
that will not fit in the coaches will be transported to Banská Bystrica with 

special vehicle at no surcharge. When providing A/D data it is necessary 
to state the amount and measurements of this oversized equipment. The 
detailed procedure of transfers of oversized luggage will be communicated 
to the NOCs in due time.

11.4. Transport within Banská Bystrica
To promote environmentally friendly 
transportation, all participants of EYOF 
Banská Bystrica 2022 will be able to use public 
transportation around Banská Bystrica free 
of charge. Moreover, there will be three EYOF 
2022 shuttle bus lines operating between AVLs 
and Sport Park EYOF (the EYOF transport hub 
with main Transport mall) and other venues 
taking place in Banská Bystrica based on 
a fixed schedule. 
In Zvolen there will be shuttle bus line 
connecting AVL with the Hotel Tenis, the  
Handball and Volleyball venue and from 
where a  shuttle bus to Banská Bystrica and 
Detva will depart.

The transportation maps can be found in 
Appendices 8A, 8B, 8C, 8D, 8E.

City Center

AVL 3

AVL 2

DM5

DM9 DM8

AVL 1DM1

DM2

DM3

DM4

Direction 
to Badín,
Zvolen,

and Detva

AVL
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The River Hron

The River Hron
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e 
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The River Hron
The River Hron

Shopping
Park 

Europa

ENTRYENTRY

ENTRY
ENTRY

Direction 

to Slovenská Ľupča

Direction 
to Slovenská Ľupča

Banská BystricaBanská Bystrica

City
Center

Sport
Park

Dixon

Transport Mall

EN
TR

Y
EN

TR
Y

Shuttle line 1 – red – AVL 1 – Sport Park
Shuttle line 2 – blue – AVL 2 – Transport Mall
Shuttle line 3 – green – AVL 3 – Transport Mall

Shuttle line 1 AVL 1
Shuttle line 2 AVL 2
Shuttle line 3 AVL 3

Shuttle Bus Service 
in Banská Bystrica
Shuttle Bus Service 
in Banská Bystrica
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הפסטיבל האולימפי האירופי לנוער נערך לראשונה בשנת 1991 בבריסל ומאז מתקיים 
אחת לשנתיים, כאשר באותה שנה מתקיימות מהדורת הקיץ ומהדורת החורף. אירוע 
מובילים  צעירים  לספורטאים  שמספק  בכך  האולימפיים  למשחקים  שער  מהווה  זה 
טעימה ראשונה לאירוע אולימפי ובמקביל מעודד צעירים נוספים לעסוק בספורט ולנהל 

אורח חיים בריא.

אולימפיזם בפעולה

הפסטיבל האולימפי האירופי לנוער הוא לא רק חגיגה של ספורטאי עלית צעירים, אלא 
מוצעות  לתחרויות,  מעבר  ולידידות.  שלום  לחינוך,  חשובה  תשתית  גם  מהווה 
לספורטאים פעילויות מהנות ואינטראקטיביות, אותן מובילים שגרירים צעירים החולקים 

את אותה תשוקה ואהבה לספורט.

למרות שרק עבור חלקם אירוע זה מהווה אבן דרך לגדולה אולימפית, כל המשתתפים 
חוזרים הביתה עם חברויות וחוויות לכל החיים. טקסי הפתיחה והסיום נערכים על פי 
והשבועה  הלהבה  הדלקת  המשלחות,  מצעד  את  הכולל  האולימפי  הפרוטוקול 

האולימפית.

הוועדים  של  השגרירים  מ-22  לאחת  נבחרה  אשרם,  לינוי  האולימפית  האלופה 
המגרש  על  צעירים  בספורטאים  השראה  לעורר  השואפים  האירופיים  האולימפיים 

ומחוצה לו.

לינוי אשרם | מדליית זהב | התעמלות אומנותית | טוקיו 2020

כשאתם עולים להתחרות, תנסו לנתק את כל הרעש שמסביב
ותרגישו כאילו רק אתם נמצאים שם ואין אף אחד סביבכם.

“
“תהיו רגועים, תאמינו בעצמכם ותדעו שאתם מסוגלים להכל. הכי חשוב – תהנו!



מדליסטים ישראליים
בפסטיבל האולימפי האירופי לנוער

באת' 1995
נמרוד פלמה | 2 מדליות זהב במשחים 100 ו-200 מטר פרפר 

תומר שטנגר | מדליית זהב במשחה 200 מטר חופשי ומדליית כסף במשחה 400 מטר חופשי 

יואב גת | מדליית זהב במשחה 200 מטר גב 

עדי מורדל | מדליית ארד בקפיצה לגובה 

ליסבון 1997
עדי ביכמן | מדליית כסף במשחה 400 מטר מעורב אישי ומדליית ארד במשחה 200 מטר מעורב אישי

אסביירג 1999
הדס כהן | מדליית זהב בתרגיל הקפיצות 

רותם פלד | מדליית זהב במשחה 100 מטר פרפר 

מורסיה 2001
לירז בן מלך | מדליית זהב בג'ודו 52- ק״ג

ניצן מזור | מדליית זהב בג'ודו 55- ק״ג

נדב כוכבי | מדליית ארד במשחה 100 מטר פרפר

פריז 2003
טניה סימן טוב | מדליית זהב בג'ודו 48- ק״ג

אליס שלזינגר | מדליית ארד בג'ודו 48- ק״ג

ליניאנו סאביאדורו 2005
שחר לוי | מדליית זהב בג'ודו 44- ק״ג

דוד ממיסטלוב | מדליית זהב בג'ודו 90+ ק״ג

נמרוד שפירא | מדליית כסף במשחה 200 מטר חופשי ו-2 מדליות ארד במשחים 50 ו-400 מטר חופשי

אביב חציר | מדליית ארד בג'ודו 81- ק״ג

בלגרד 2007
ארטיום ארשנסקי | מדליית כסף בג'ודו 50- ק"ג

גולן פולק | מדליית ארד בג'ודו 60- ק"ג

יאיר סבידרסקי | מדליית ארד בג'ודו 66- ק"ג
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מדליסטים ישראליים
בפסטיבל האולימפי האירופי לנוער

טמפרה 2009
דימה קרויטר | מדליית כסף בקפיצה לגובה 

עדי זליצנקו | מדליית ארד בג'ודו 57- ק״ג

טרבזון 2011
אלכסנדר רסקופין | מדליית זהב בג׳ודו 60- ק״ג 

בר פרין | מדליית ארד בג׳ודו 63- ק״ג

אוטרכט 2013
מרק חינאווי | 2 מדליות זהב במשחים 200 ו-1,500 מטר חופשי 

פז לייבל | מדליית ארד בג'ודו 63- ק"ג

זיו קלונטרוב | מדליית ארד במשחה 200 מטר גב 

טביליסי 2015
אריאל אטיאס | מדליית כסף בהדיפת כדור ברזל

רז הרשקו | מדליית כסף בג'ודו 70+ ק״ג

ישי עוליאל | מדליית כסף בטניס יחידים

ישי עוליאל ורועי גינת | מדליית כסף בטניס זוגות

תומר פרנקל | מדליית כסף במשחה 100 מטר פרפר

גיור 2017
גפן פרימו | מדליית זהב בג'ודו 52- ק"ג

לאה פולונסקי | מדליית כסף במשחה 200 מטר מעורב אישי 

נבחרת שליחים בנים | מדליית כסף במשחה 100x4 מעורב

נבחרת שליחים מיקס | מדליית כסף במשחה 100x4 מעורב

באקו 2019
אדיסו גואדיה | מדליית זהב בריצת 3,000 מטר

אדם מראענה | מדליית ארד במשחה 100 מטר גב
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ספונסרים רשמיים - הוועד האולימפי בישראל
O�cial Sponsors - Olympic Committee of Israel

תודה!
Thank you!




