
TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Liberec kandiduje na pořadatelství Evropského olympijského 
festivalu mládeže v roce 2011 

 
(LIBEREC, 14. září 2006) – Město Liberec kandiduje na pořadatelství desátého Zimního 
evropského olympijského festivalu mládeže (EYOWF) v roce 2011. O dějišti vrcholné 
soutěže čtrnácti až osmnáctiletých sportovců rozhodne Asociace evropských 
olympijských výborů na svém prosincovém zasedání v Bruselu. 
 
Zimní i Letní evropské olympijské festivaly mládeže se střídají ve dvouletém cyklu a pro 
závodníky v dorosteneckém věku představují totéž co olympijské hry pro seniory. Na těch 
zimních startuje pravidelně v osmi sportovních disciplinách zhruba 1300 účastníků z více než 
čtyřiceti zemí. V Liberci by se soutěžilo v ledním hokeji, krasobruslení, skoku na lyžích, běhu 
na lyžích, kombinovaném závodě, alpském lyžování, snowboardingu a biatlonu.  
 
„V krátké době bychom v našem městě přivítali další významnou mezinárodní sportovní akci. 
V souvislosti s FIS mistrovstvím světa v klasickém lyžování Liberec 2009 budeme už mít v té 
době kompletně vybudovanou veškerou potřebnou infrastrukturu. K dispozici budou moderní 
areály ve Vesci i na Ještědu, Tipsport arena, k ubytování účastníků poslouží koleje 
v Harcově. Pouze biatlonové soutěže by se musely konat v jabloneckých Břízkách a 
snowboarding pravděpodobně v Rejdicích,“ vysvětluje Jiří Kittner, primátor Statutárního 
města Liberec. 
 
Evropské olympijské festivaly mládeže vznikly v roce 1990 z iniciativy dnešního předsedy 
Mezinárodního olympijského výboru Jacquese Roggeho. Zimní soutěže se dosud 
uskutečnily v sedmi městech: 1993 Aosta (Itálie), 1995 Andorra la Vella (Andorra), 1997 
Sundsvall (Švédsko), 1999 Poprad (Slovensko), 2001 Vuokatti (Finsko), 2003 Bled 
(Slovinsko) a 2005 Monthey (Švýcarsko). V roce 2007 bude jejich pořadatelem španělské 
pyrenejské středisko Jaca, o dva roky později Szczyrk v polských Beskydech. 
 
„Zástupci Asociace evropských olympijských výborů v čele s předsedou inspekční komise 
Martinem Rutishauserem už navštívili v minulých dnech Liberec a prohlédli si detailně 
všechny navrhované sportovní lokality i zázemí. Neskrývali přitom své uspokojení – 
oceňovali především blízkost i snadnou dosažitelnost jednotlivých areálů. Velký dojem na ně 
udělalo také setkání s prezidentem Václavem Klausem,“ doplňuje primátor Jiří Kittner. 
 
Evropský olympijský výbor vynese verdikt na svém zasedání ve dnech 8. – 9. prosince 2006. 
 
 


