Rimini EB 2016
Az Acro Dance SE-vel ismét lehetőségünk nyílt nemzetközi porondon szerepelni, ezúttal a
2016.07.10-én Riminiben megrendezésre kerülő felnőtt női nagyformációs Európa
bajnokságon vehettünk részt. A High Five formáció hazai eredményei alapján az országos
ranglista első helyéről kvalifikálta magát a rangos eseményre. A már nemzetközi versenyeken
jártasnak mondható csapatom mindig nagy izgalommal várja az újabb megmérettetést, az
alapos felkészülés most is fontos szempontnak számított a verseny előtt.
Miután lezárult a tavaszi versenyszezon hazánkban, megkezdtük készülésünket az EB-re. 2
hónapos felkészülésünknek fontos részét képezte az edzőtáborunk, illetve a júliusi edzések.
Edzőink célja ismét az volt, hogy a lehető legjobban felkészítsenek minket az újabb
nemzetközi versenyre, úgy gondolom ez sikerült is, hiszen a legjobb formánkban utazhattunk
el Riminibe.

Július 7-én hajnali 4 órakor indultunk el az olasz városba. A kora hajnali órákban mindenki
álmos pillantásokkal, de annál jobb kedvvel várta a buszunkat, tudva, hogy csupán 12 óra
utazás választ el minket a tengerparttól. Az út hamar elrepült, hála a csapat kiváló
összetartásának, a buszon végig jó hangulat uralkodott. Rimini számunkra nem számított
idegen városnak, hiszen a tavalyi évben már jártunk ott, akkor Világkupán vehettünk részt.
Érkezésünk után a napot egy közös sétával zártuk, idén, a tavalyival ellentétben a város egy
más pontján szálltunk meg, így lehetőségünk volt az olasz kisváros más pontjait is
megismerni.

A pénteki napon a Ravenna mellett található Mirabilandia élményparkba látogattunk el. A
hatalmas kiterjedésű parkban, élményekben gazdag napot töltöttünk el együtt, amely még
jobban összekovácsolta csapatunkat. A különböző élményelemek mindenkit magával
ragadtak, csapatunk szinte minden „játékot” közösen próbált ki.

Külön érdekességnek számítottak a vízi attrakciók, illetve a park legnagyobb hullámvasútja a
Katun is. Az egész napot a parkban töltöttük el, majd a szállásunkhoz visszaérve egy közeli
étteremben közös vacsorával zártuk a napot.

Szombaton nem volt kötött program, ezt a napot a pihenésre és a feltöltődésre szántuk a
verseny előtt. A délután első részében a szálloda medencéjében fürdőztünk, majd lementünk a
tengerpartra is, ahol a tengervíz, a napsütés és a hangulat mindenkit kellőképpen feltöltött
energiával. Kora este egy átmozgató edzést tartottak edzőink, melyre a part mellett található
téren került sor, így a sétáló emberek érdeklődve figyeltek minket.

Vasárnap végre elérkezett a verseny napja. A színpadpróbánkra fél 10-kor került sor, ezután
12.30 órakor léptünk először színpadra. A tökéletes smink és haj ismét elmaradhatatlan részét
képezte a versenynek, célunk az volt, hogy a lehető legjobban csillogjunk a színpadon. A
tavalyi világkupás szereplésünk után a helyszín már nem volt ismeretlen számunkra, így a
regisztráció és a nevezés zökkenőmentesen zajlott. Az elődöntőben a 20 csapatból a 3. körből
indultunk. Ez számunkra nem a legtökéletesebb indulási pozíció volt, azonban elkeseredés
helyett, előnyt próbáltunk belőle kovácsolni. Tudtuk, hogy az elődöntő nagyon sokat számít
egy ilyen rangos versenyen, így mindenki a tökéletességre törekedett. Körünk kiválóan
sikerült, edzőink megdicsértek minket, mely az eredményt is meghozta. Egyenes ágon a 6.
helyen jutottunk be a középdöntőbe, így nem volt szükség reményfutamra.

A középdöntőre csak 19.15-kor került sor. Az újabb kör előtt ismét bemelegítettünk, illetve
átbeszéltük a legfontosabb szempontokat. A második körünket még nagyobb izgalommal
vártuk, hiszen ettől függött a döntős szereplésünk is. Mikor színpadra léptünk, megszűnt a
külvilág, csupán a szurkolók éljenzését lehetett látni és edzőink biztató mosolyait. Miután
megszólalt a már jól ismert zenénk, mindnyájunkat egyfajta nyugalom töltött el. Mindenkiben

feléledtek a tavalyi világkupa győzelmi érzések, így teljes szívvel, boldogan táncoltunk le az
újabb körünket. Külön figyelmet fordítottunk a tökéletes technikára és a színpadi
előadásmódra. A középdöntőben a High Five eddigi legjobb formáját nyújtotta, a színpadról
leérkezvén mindenkit teljes boldogság töltött el. A második kört a 7. helyen zártuk, ezzel
sajnálatos módon eggyel lecsúszva a döntős csapatok sorából. Elkeseredésünket hamar
optimizmus váltotta fel, hiszen az eredmény ellenére tudtuk, mindent megtettünk az eredmény
érdekében, és a lehető legtökéletesebb táncot adtuk elő. Az Európa bajnokságon részt vevő
csapatok mind nagyon látványos és erős koreográfiával rendelkeztek, így tudtuk előre, ez a
megmérettetés életünk eddigi legnehezebb versenye lesz. Úgy gondolom, nagyon büszkék
lehetünk eredményünkre, hiszen az Európa bajnoki 7. hely szervesen hozzáadódik a High
Five nevét körülölelő eredmények sorába.

A csapat egyesületünk eddigi legsikeresebb formációjának mondható, mely csupán a tavalyi
évben lépett át felnőtt kategóriába. Az elmúlt egy év alatt már 4 alkalommal bizonyíthattunk
nemzetközi versenyen, emellett hazai eredményeink is a csapat sikerességét tükrözik.
Fontosnak tartom, hogy csapatunk ilyen szinten összetartó és az utazásaink mindig jó
hangulatban telnek el. A formáció nevében szeretném megköszönni edzőinknek, Madár
Eszternek, Tromlerné Rusz Ritának és Tromler Kálmánnak kitartó munkáját, illetve azt, hogy
végig hittek a csapatban. A nyári Európa bajnokság után most egy pihenési időszak veszi
kezdetét, azonban a nyár végén már ismét elkezdjük edzéseinket, hiszen szeptemberben a
High Five a svájci világbajnokságon bizonyíthat ismét.
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