VIII. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnoksága
Krakkó, 2014. szeptember 16-23.
Krakkóban az AWF Testnevelési Egyetem sportlétesítményei és kampusza
adott otthont a versenyeknek, ahol a távolabbról érkező csapatok
akkreditációja már péntek délután megkezdődött, azonban a résztvevő
országok nagy része csak szombaton érkezett. Az IOC irodában nagy volt
a nyüzsgés egész nap, hogy a nyitó ünnepélyre történő indulásig mindenki
megkapja a regisztrációs csomagját és a megfelelő információkat.
Délután nagy felhőszakadás volt városban, és utána is egyfolytában
viharfelhők kavarogtak, ezért mindannyian azért szurkoltunk, hogy a
szabadtéri nyitó ünnepséget sikerüljön megtartani. Szerencsére az égiek
kegyesek voltak hozzánk, és nem szakadt le újra az ég.
A csapatok színpompás felvonulását a történelmi épületekkel körülvett
főtéren nagyon sok ember kísérte figyelemmel, és a kora esti nyitó
ünnepséget is több ezren nézték végig.
A résztvevőket először Jacek Majchrowski a város polgármestere
köszöntötte, majd Berente Judit a Szervátültetettek és Művesekezeltek
Európai Sportszövetségének elnöke üdvözlő szavait hallhatták, aki
beszédében az alábbiakat mondta: „Mindannyian ugyanazzal a
problémával küzdünk, és megtanultuk, hogy mi az élet értéke, és mit
jelent új életet kapni. Éppen ezért nagyon komolyan vesszük a
versenyeket, de ha vége a küzdelemnek eltekintve attól, hogy nyertünk
vagy veszítettünk, képesek vagyunk egymásra őszintén mosolyogni és
átölelni egymást. Tudjuk, hogy mindannyian nyertesek vagyunk.”
Ezt követte Prof. Andzrej Chmura a Európa Bajnokság igazgatójának
megnyitó beszéde. Megható pillanat volt, amikor az ismeretlen donorok
emlékére fehér galambok röpültek a magasba. A hivatalos részt követő
programban neves lengyel énekesek és zenészek léptek fel.
Vasárnap az első versenynapon, a mini-marathon és a petanque
versenyek kerültek megrendezésre.
A mini-marathon versenyét három futamban bonyolították le. A futamokat
az atlétika stadionból indították, majd a versenyzők a stadionból kifutva a
campus parkjában kijelölt pályán folytatták a versenyt, és az 5 km-es táv
utolsó szakaszát ismét a stadionba vezették, ahol a sportolók a lelátók
előtt haladtak át a célvonalon.
A petanque versenyeket a kampusz területétől kicsit távolabb rendezték,
de ez a helyszín is még gyalogosan megközelíthető volt. A pálya kavicsa
megfelelt a nemzetközi sztenderdnek, a petanque játékosok elégedett
voltak a körülményekkel. A közel félszáz versenyző részvételével
rendezett verseny jó hangulatban került lebonyolításra.
Hétfőn a második versenynapon a tollaslabda és úszás versenyekkel
folytatódtak a küzdelmek.

A nemrégiben átadott 25 méteres versenyuszoda minden igényt
kielégített. A versenyek az időrendi kiírásoknak megfelelően,
gördülékenyen, a szabályoknak megfelelően zajlottak. A lelátó is megtelt
nézőkkel, akik egész nap biztatták az versenyzőket.
A tollaslabda versenyeket a tenisz csarnokban bonyolították, amit erre a
napra tollaslabda csarnokká alakítottak át. Folyamatosan zajlottak a
küzdelmek 4 versenypályán, s a verseny késő délután fejeződött be.
Kedden, a harmadik versenynapon, az asztalitenisz, a kerékpár és a nyári
biatlon versenyeihez álltak rajthoz a sportolók.
Amíg az asztaliteniszezők a Testnevelési Egyetem sportcsarnokában küzdöttek, addig a kerékpárosok a Krakkóhoz közeli Klaj városában rótták a
köröket. Délelőtt tartották az egyenkénti indításos időfutamot, rendkívül
technikás pályát sikerült kijelölni a szervezőknek, izgalmas látványt nyújtottak a megmérettetések a versenyzőknek és az oda kilátogató szurkolóknak is. Délután a mezőnyversenyé volt a főszerep, a 20 km –es pálya
ugyanaz volt, mint délelőtt, csak 5 kört kellett megtennie a versenyzőknek. A helyzetet nehezítette, hogy délutánra elromlott az idő, és a kerékpárosoknak szakadó esőben kellett a verseny felét lekerekezniük.
Ezalatt Zakopánéban zajlottak a nyári biatlon küzdelmei, ami a lengyel
házigazdák opcionális sportjaként először szerepelt az EB programjában.
Közel 40 sportoló nevezett a versenyre, ami egy új sportág esetében igen
jónak mondható.
Szerdán, a negyedik versenynapon, a bowling, tenisz és golf versenyek
küzdelmei zajlottak.
A bowling versenyt a Krakow Plaza pályáin rendezték meg. A küzdelem
délelőtt az egyéni versenyekkel indult. Sajnos a szervezés hagyott némi
kívánnivalót maga után, ezért a versenyek időbeni csúszással kezdődtek,
és a pálya olajozása is messze állt a tökéletestől. Az időbeni csúszás miatt
csak az egyéni és a páros versenyeket tudták aznap befejezni.
A tenisz egyéni versenyeket két helyszínen bonyolították. A nők
valamennyi kategóriában, valamint a férfiak M5-ös kategóriában a
Testnevelési Egyetem tenisz csarnokában versenyeztek, a többi versenyt
szabadtéri salakos pályán tartották. Egész nap lógott az eső lába,
szerencsére nem kellett a versenyeket félbeszakítani. A női mezőnyben
körmérkőzéses rendszerben, míg a férfiaknál a nevezők nagy létszáma
miatt egyenes kieséssel rendezték a versenyt.
A golfozók kora reggel a várostól 30 km távolságban lévő Krakow Valley
Golf and Country Clubhoz buszoztak, ahol handicap alapján összeállított

mezőnyben kora délutánig lezajlott a küzdelem, melyben, a legnagyobb
létszámban az ír sportolók vettek részt.
Csütörtökön, az ötödik versenynapon, a bowling, az atlétika és a darts
versenyekkel folytatódott az Európa Bajnokság.
Az előző napi csúszás miatt, a bowling vegyes páros küzdelmeit egy
nappal el kellett halasztani. Az előző versenynappal ellentétben jól
előkészített pályákon kezdődhetett meg a küzdelem, de már csak öt
ország vegyes párosai álltak a rajthoz, ahol a magyar csapat volt a
legnépesebb.
Az atléták küzdelmei már reggel fél kilenckor elkezdődtek. Sajnos az
időjárás kifejezetten kedvezőtlen volt számukra, egész délelőtt hol
szakadó esőben, hol csak erőteljes szitálás közepette zajlottak a
küzdelmek. Ez a körülmény nem csak az atléták és a rendezők helyzetét
nehezítette, de a megszokottnál lényegesen kevesebb nézőt is vonzott a
lelátókra. A sportolók az extrémnek mondható időjárási viszonyok
közepette is szépen helytálltak.
A darts versenyek népes induló létszámmal kora délutántól késő estig
tartottak, a kampusz egyik sportcsarnokában. Egyéni és triple-mix
kategóriákban folytak a küzdelmek.
Pénteken, a hatodik versenynapon, atlétika versenyekkel folytatódott és
fejeződött be az Európa Bajnokság.
A versenyek már kora délelőtt elkezdődtek, s a tervezettnek megfelelően
időben délután 2 órakor be is fejeződtek. Szerencsére az előző napi
szakadó eső ragyogó napsütésre váltott át, így ideálisak voltak a
körülmények a versenyzésre. A lelátón is sokkal többen szurkoltak, sok
izgalmas futamnak lehettünk szemtanú. A legizgalmasabb szám most is a
4X100-as váltófutás volt, ami szokás szerint mindig az atlétika versenyek
záró száma, ami egyben az Európa Bajnokság utolsó döntője is.
A záró ünnepségre és a gála vacsorára eléggé rendhagyó, unikális
helyszínen, a Krakkóhoz közeli UNESCO Világörökség részét képező
Wieliczka Sóbányában került sor.
A résztvevőket buszokkal szállították a helyszínre, ahol a záróünnepség
előtt egy egyórás sétát tehettek a gigantikus méretű sóbánya legszebb
részein. A séta vége abba a 125 méter mélyen a föld felszíne alatt
elhelyezkedő egykori óriási tárnába vezetett, ahol jelenleg egy hatalmas
étterem üzemel. A záró ünnepségen köszönetet mondtak a helyi szervező

bizottság tagjainak és a szponzoroknak, és a következő házigazda
Finnország vette át az ETDSF zászlaját.

