OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE
Z iniciativy Jacques Rogge, prezidenta Mezinárodního olympijského výboru a pod patronací
MOV se uskutečnily první Olympijské hry mládeže (YOG). Hry mládeže se konaly v období
od 14. do 26. srpna 2010 v Singapuru.
Her se účastnilo 3 600 sportovců z 205 zemí a regionů. Medaile získalo 93 z nich. Česká
výprava čítající 38 sportovců si domů odvezla sedm medailí. Zlato vybojoval po boku Brita
Goldinga tenista Jiří Veselý ve finále čtyřhry. Druhou zlatou medaili získal judista David
Pulkrábek. Gabriela Vognarová skončila druhá ve střelbě vzduchovkou na 10 metrů.
Kanoistka Pavlína Zástěrová má stříbro ze slalomu. Ve stejné disciplíně vybojoval bronz Jiří
Prskavec. Plavkyně Barbora Závadová získala bronz v polohovém závodě na 200 metrů.
Bronzový skončil také diskař Jaromír Mazgal.
Singapurské hry byly první olympijskou událostí, která pořádala soutěže mezi smíšenými
týmy mužů a žen a sportovci různých národností. Některé sporty se tu představily v
inovované podobě, jako třeba basketbal tříčlenných týmů na jeden koš nebo cyklistický závod
smíšených družstev kombinující horská kola, časovku, silnici a bikros. Formát čtyř disciplín a
spojené kategorie chlapců a dívek však podle některých účastníků nebyl šťastným řešením.
Například Karolína Kalašová je vynikající mountain bikerka i časovkářka, která by na OH
určitě sahala po dvou medailích. Mezinárodní cyklistická federace i MOV nyní přemýšlí o
tom, že příště to budou na YOG oddělené disciplíny.
Pochvalu naopak sklidil doprovodný program, který měl především výchovný aspekt. Na
začátku organizátoři měli obavu, jak bude program přijat. Nedovedli si představit, jaký budou
mít mladí sportovci zájem o olympijské ideály, hodnoty a rozdílnou kulturu. Praxe však
předčila očekávání. U stánků z různých zemí i na náměstí ve vesnici to neustále žilo, mladí se
účastnili soutěží a sbírali body. I jazyková bariéra byla díky angličtině překonána.
Nejpopulárnější z doprovodných aktivit bylo setkání s olympijskými šampiony, Sergejem
Bubkou a Jelenou Isinbajevovou, kteří do Singapuru přijeli předávat své zkušenosti. Zúčastnit
se měli i Michael Phelps a Usain Bolt, ale ti nakonec ze zdravotních důvodů nepřijeli.
Zájem o sledování Olympijských her mládeže byl po celém světě obrovský. Více než 160
mediálních institucí získalo práva na vysílání z místa dění. Videa ze soutěží na olympijském
portálu YouTube zaznamenaly přes pět milionů návštěv. Hojně sledovaná byla událost také na
Facebooku. Stránky Singapore 2010 a Youth Olympic Games už mají přes 100 000 fanoušků.
Počet zobrazených stránek webu Olympic.org překročil během srpna 2 miliony a přes milion
návštěv zaznamenal olympijský web od začátku Her.
Při slavnostním zakončení Olympijských her mládeže na hlavním stadionu v centru města
Singapur byla prezidentem MOV Jacques Rogge předána olympijská vlajka primátorovi
čínského města Nanjing, které bude za čtyři roky hostit další ročník.
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