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Trzy laTa 
Temu Polsce, 
a właściwie 

śląskowi 
i Beskidom, 

euroPejskie 
komiTeTy 

olimPijskie (eoc) 
Powierzyły 

organizację 
zimowego 

olimPijskiego 
FesTiwalu 

młodzieży śląsk-
Beskidy 2009. 

od 14 do 21 luTego 
Przyszłego roku 

nasze miasTa 
i areny sPorTowe 

odwiedzi około 
1600 sPorTowców 

z 40 krajów.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Jednym z miast-organiza-
torów imprezy są Tychy, 

gdzie rozegrany zostanie tur-
niej hokejowy. Wybór nie był 
przypadkowy. Tychy to najsil-
niejszy ośrodek hokejowy poło-
żony w pobliżu Beskidów, a po-
nadto zarówno władze miasta, 
jak i tyscy działacze sportowi, 
nieraz już udowodnili, że potra-
fią przygotować dużą imprezę 
sportową. Przed kilku laty dwu-
krotnie gościliśmy w Tychach 
finalistów mistrzostw świata ju-
niorów w hokeju oraz uczestni-
ków Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży. Biorąc pod uwagę, 
że teraz organizatorzy otrzyma-
ją nowoczesny obiekt, z organi-
zacją imprezy nie powinno być 
problemów.

Stare jak nowe
Organizacja festiwalu 

była jednym z powodów, dla 
których przyspieszono mo-
dernizację tyskiego lodowiska. 
Choć ścierały się różne koncep-

cje – m.in. była mowa o budo-
wie nowego obiektu – wybrano 
wariant bardziej ekonomiczny 
– nowe lodowisko byłoby dwu-
krotnie droższe niż moderni-
zacja istniejącego. Prace w hali 
lodowej postępują zgodnie z har-
monogramem – w tym tygodniu 
zakończony zostanie montaż 
elewacji, wewnątrz trwa instala-
cja oświetlenia i systemu wenty-
lacji, a od 15 października będą 
ustawiane bandy.

Sport i zabawa
Pomysł organizacji w Pol-

sce zimowej edycji festiwalu po-
jawił się w 2004 roku, po poraż-
ce Warszawy, która zamierzała 
zostać gospodarzem Letniego 
Olimpijskiego Festiwalu Mło-
dzieży w 2007 r. Zimową wersję 
uznano za bardziej realną. Zyska-
ła ona poparcie polskich związ-
ków sportowych zajmujących 
się sportami zimowymi, a także 
przychylność władz politycznych 
województwa. Nikt nie ukry-
wa, że zarówno dla regionu, jak 
i poszczególnych miast, będzie 
to ważne wydarzenie, bo pokaże, 
na ile sprawnie możemy zorgani-
zować w Polsce wielką imprezę 
sportową.

Sekretarz generalny EOC 
Patrick Hickey z Irlandii nazwał 
festiwal przedsionkiem doro-
słych igrzysk. – Nie nazywamy tej 
imprezy igrzyskami olimpijskimi 
tylko festiwalem, bo ma to być fe-
stiwal radości, młodości. Młodzi 
ludzie z całej Europy przyjeżdżają 
na niego nie tylko po to, by osią-
gnąć sukcesy, ale także by cie-
szyć się, że są razem i bawią się 
w sport. Zanim posmakują wiel-
kich pieniędzy, wody sodowej, 
a być może także dopingu.

Ile kosztuje
Budżet organizacyjny fe-

stiwalu to około 7 mln zł. Na tę 
kwotę składa się 880 tys. euro 
dotacji unijnej, 2,5 mln zł po-
chodzić będzie z wpłat Narodo-
wych Komitetów Olimpijskich 
– reszta to pieniądze z budżetów 
samorządów miast-gospodarzy, 
samorządu województwa, Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego 
i środki sponsorskie.

Główną bazą Zimowego 
Olimpijskiego Festiwalu 
Młodzieży Europy będzie 
Szczyrk. 

Zamieszka tu większość 
zawodników, powsta-

nie centralne biuro zawo-
dów i centrum prasowe. 
W Szczyrku zostaną rozegra-
ne konkursy skoków narciar-
skich i zawody w kombinacji 
norweskiej, tutaj także o me-
dale walczyć będą narcia-
rze w konkurencjach alpej-
skich oraz snowboardziści. 

Pierwsze zawody na zmoder-
nizowanej skoczni HS-106 
w Szczyrku zostały rozegra-
ne w lutym tego roku, choć 
nie było jeszcze wyciągu dla 
zawodników i części infra-
struktury. Powstaje tutaj tak-
że skocznia K-70.

W Wiśle z kolei królować 
będzie narciarstwo biegowe 
oraz biathlon. Trasy na Kuba-
lonce mają zostać poszerzone 
i odpowiednio wyprofilowane. 
Powstanie platforma biathlo-
nowa, zaplecze oraz budynek 
medialny. Strzelnica do kon-

kurencji biathlonowych zosta-
ła zakupiona w Finlandii. Cały 
obiekt ma być gotowy w grud-
niu.

Do Cieszyna zjadą łyż-
wiarze figurowi, dla których 
zadaszono lodowisko, a ekipy 
hokejowe rywalizować będą 
na zmodernizowanym lodowi-
sku w Tychach. Będzie to jedno 
z najnowocześniejszych lodo-
wisk w Polsce. Ma być goto-
we w połowie stycznia. Z kolei 
w hali lodowej w Bielsku-Bia-
łej reprezentanci zmierzą się 
w curlingu.

Zimowy festiwal po-
trwa od 14 do 21 lu-
tego. Sportowcy ry-
walizować będą od 15 
do 20 lutego. Na wzór 
olimpiady, będzie ce-
remonia otwarcia i za-
mknięcia.
Po pierwszym, trenin-
gowym dniu, w na-
stępnych odbywać się 
będą codziennie za-
wody, równocześnie 
we wszystkich dzie-
więciu dyscyplinach: 
narciarstwo alpejskie, 
biegi narciarskie, biath-
lon, skoki narciarskie, 
kombinacja norweska, 
snowboard, łyżwiar-
stwo figurowe, hokej 
i curling.

Tychy gościły już kilka wielkich imprez 
hokejowych, jednak turniej hokejowy 
w ramach Olimpijskiego Festiwalu Mło-
dzieży Europy będzie wyjątkową impre-
zą. Stanie się on okazją do odwiedzenia 
Tychów nie tylko przez ekipy zawodni-
ków, ale także przez sportowe gwiazdy 
i działaczy Polskiego i Międzynarodowe-
go Komitetu Olimpijskiego.

W zawodach wystartuje sześć reprezenta-
cji hokejowych do lat 16. Oprócz Polski, 

na tafli w Tychach rywalizować będą: Rosja, Fin-
landia, Szwajcaria, Słowenia i jeszcze jedna dru-
żyna, która nie nadesłała jeszcze potwierdzenia 
do organizatorów.

Trenerem reprezentacji Polski jest Zbigniew 
Stajak z Warszawy, jego asystentem Janusz Kwiat-
kowski, trener-kordynator sekcji hokejowej 
MOSM Tychy, a kierownikiem Piotr Antonie-
wicz.

– Drużyna zaczęła przygotowania kilka mie-
sięcy temu turniejem w Holandii, w którym star-

towały m.in. Rosja, Łotwa, Słowenia, Holandia, 
Anglia – mówi Zbigniew Stajak. – Skład kadry 
nie jest jeszcze ustalony, systematycznie powoły-
wać będziemy i sprawdzać zawodników na kilku 
tygodniowych zgrupowaniach od października 
do grudnia. Każde zgrupowanie kończyć się bę-
dzie turniejem. Warto dodać, że na przygotowa-
nia hokejowej drużyny dostaliśmy z Ministerstwa 
Sportu 140 tys. zł.

Turniejowe drużyny podzielone zostaną 
na dwie grupy eliminacyjne, w których każdy za-
gra z każdym. Potem, w zależności od miejsca, 
rozpocznie walka finałowa – o 5. miejsce, półfi-
nały, spotkanie o brąz i finał.

Tyszanie zapewne z uwagą śledzić będą festi-
walowe gry, mając nadzieję, że w reprezentacyjnej 
ekipie Polski pojawią się wychowankowie MOSM 
Tychy. Faworytami tyskiego turnieju będą jednak 
Rosjanie, którzy wygrali pierwsze zawody festi-
walowe w szwedzkim Sundsvall, a potem zwycię-
żali jeszcze trzykrotnie. W Tychach będą bronili 
złotego medalu, wywalczonego podczas ostatnich 
zawodów w hiszpańskiej miejscowości Jaca.

Olimpijski Festiwal Mło-
dzieży Europy rozegrany 
zostanie po raz dziewiąty.

Pomysłodawcą imprezy był 
w 1990 roku Jacques Rog-

ge, były prezydent Europejskich 
Komitetów Olimpijskich. Cho-
dziło o zorganizowanie świato-
wych zawodów dla młodzieży 
w wieku 15-16 lat. Impreza od-
bywa się co dwa lata, ma edycję 
letnią i zimową. Jej celem jest 
przygotowanie młodych ludzi 
do olimpijskich bojów wśród 
najlepszych sportowców świata.

Po raz pierwszy festiwal 
odbył się 1991 roku w Brukse-
li, a dwa lata później zorganizo-
wano Olimpijskie Dni w spor-
tach zimowych w miejscowości 
Aosta (Włochy). Wystartowało 
w nich 700 sportowców z 40 kra-
jów. Polska uplasowała się w kla-
syfikacji medalowej na wysokiej, 
trzeciej pozycji. Zdobyliśmy 
sześć medali, w tym cztery złote, 
jeden srebrny i jeden brązowy. 
Złoto przypadło parze łyżwiarzy 
figurowych Sylwia Nowak i Se-
bastian Kolasiński.

Kolejne zimowe edycje fe-
stiwalu rozgrywano w Andorze 
(1995 r.), szwedzkim Sundsvall 
(1997 r.), gdzie do programu 
włączono łyżwiarstwo szyb-
kie i hokej, w Popradzie (Cze-
chy, 1999 r.), Vuokatti (Fin-
landia, 2001 r.), gdzie pojawił 
się snowboard (złoto Pauli-
ny Ligockiej), Bledzie (Słowe-
nia, 2003 r.), Monthey (Szwaj-
caria, 2005 r.) z udziałem 1300 
sportowców i Jacy (Hiszpania, 
2007 r.). Podczas ostatniego fe-
stiwalu ze względu na niesprzy-
jającą aurę z 25 konkurencji, ro-
zegrano 20.

Olimpijskie emocje
sześć dni igrzysk

o przygotowaniach do festiwalu można przeczytać  
na stronie internetowej www.slask-beskidy.pl.

Prace na tyskim lodowisku postępują zgodnie z planem.

Hala lodowa w cieszynie. skocznia skalite w szczyrku.

SZcZyrk, WiSła, cieSZyn, Tychy...

Zimowe areny

WyJąTkOWa imPreZa

Hokeiści zagrają w Tychach

Już PO raZ 9.
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