Kazan Európa-bajnokság – Élménybeszámoló
táncosunktól
2015. november 6-án indultunk útnak a High Five felnőtt nemzetközi
nagyformációs kategóriájú csapatommal az oroszországi Kazan
városába, hogy részt vegyünk a WRRC női formációs Európabajnokságon. A versenyt megelőző hetekben egyesületünk legtöbb
idejét a felkészülés kötötte le, minden erőnkkel a lehető legjobbra
törekedtünk, illetve arra, hogy ez az út felejthetetlenné váljon számunkra. Nem is történt
másként, az egész csapat nevében mondhatom, hogy egy csodálatos hétvégét töltöttünk el a
Tatár Köztársaság fővárosában.
Az utazás nagy összetartást igényelt, hiszen a több, mint 2700 km-re fekvő városba
repülőgéppel jutottunk el, mely átszállást is igényelt az orosz fővárosban. 4 órás repülés után
érkeztünk meg Kazanba, ahol szállásunk az Olimpiai faluban helyezkedett el. A 3-4 ágyas
szobáink jól felszereltek, tiszták voltak, így kellemes napokat töltöttünk el itt a verseny előtt.
Étkezésre is a faluban volt lehetőségünk, így belekóstolhattunk az orosz ízekbe is. A szombati
napon zajlott le a junior formációs világbajnokság a város hatalmas kosárlabda csarnokában,
melyen egy pesti egyesület csapata versenyzett, így kilátogattunk a versenyre, hogy
jelenlétünkkel bíztassuk őket.
Másnap következett a mi bajnokságunk napja. November 8-án mértük össze tánctudásunkat
Európa legjobb formációival. Az előző napi látogatásnak köszönhetően már volt
tapasztalatunk a szervezéssel kapcsolatban, azonban teljesen más érzés volt átélni a versenyt.
Az orosz szervezés lehengerlő volt, a csapatok zökkenőmentesen követték egymást a
színpadon, a részeredmények kihirdetése gyorsan történt, így mindig volt idő felkészülni az
esetleges újabb körre. Csapatommal az elődöntőben 1. körben táncoltunk, így az egész napos
verseny első színpadra lépői voltunk. A színvonalas mezőnyben minden csapat próbálta
kihozni magából a legjobbat. Az elődöntő után az 5. helyen álltunk, ezzel csak egy hellyel
lemaradva az egyenes ágon továbbjutott versenyzőktől. A reményfutam során még pontosabb,
még tisztább táncra törekedtünk, mely meghozta eredményét. Innen 1. helyen jutottunk be az
Európa-bajnokság döntőjébe.
Este következtek a finálék, mely egy megnyitóval vette kezdetét, ahol egyesével bemutatták
az országok résztvevőit, illetve különböző produkciók színesítették a programot. Mint a
magyar delegáció tagjai büszkén vonultunk fel, képviselve országunkat, egyesületünket. A
döntők sorában a mi kategóriánk volt az első, itt a 4. körben léphettünk színpadra. Hihetetlen
érzés volt, mikor kiálltunk, meghallottuk a zenénk bevezető akkordját, ezzel pedig tudtuk,
eddigi életünk során most kell táncolnunk a legjobbat. A finálénk kitűnően sikerült, csapatunk
a lehető legjobb formáját hozta, egy emberként táncoltunk együtt, teljesen átélve azokat a
perceket, míg az egész csarnok ránk figyelt, miközben felemelő érzés volt edzőink biztató
tapsolását látni, illetve hallani a magyar csapat szurkolását.
Ezután következett az eredményhirdetés. A rendkívül erős mezőnyben a 4. helyen végeztünk,
melynek eredményeképpen oklevelet és serleget is kaptunk. Büszkék lehetünk
eredményünkre, hiszen ezzel a bajnoksággal és a nyári világkupás győzelmünkkel együtt a
világranglista élmezőnyébe kerültünk.
Úgy gondolom, hogy nagyon emlékezetes időt tölthettünk el együtt Oroszországban,
csapatunkon belül még nagyobb összetartás alakult ki. A High Five nevében is szeretném
megköszönni edzőinknek, Madár Eszternek és Tromlerné Rusz Ritának a kitartó felkészítést,
szervezést, és hogy végig hittek a csapatban. Fantasztikus érzés volt részt venni a versenyen,
és az Európa-bajnokságon a legjobbak között szerepelni!
Lakner Diána
Veszprém, 2015. november 11.

