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Egyszer volt, hol nem volt,
volt egyszer egy sárkányhajó csapat
avagy…

EURÓPA-BAJNOKSÁG
sárkányföldön

Ezüst érmes lett az A-HÍDragon csapata
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Történetünk 2010-ben kezdődött, amikor húsz lelkes kollega vette a bátorságot, és beült egy sárkányhajóba. A lendület már akkor is nagy volt,
hiszen három edzés után lemerészkedtünk a Balatonfüreden rendezett Roadshow versenyre, ahol ki
tudja hogyan, de 3. helyezést értünk el. Ezzel az
eredménnyel jogot szereztünk a 2010-ben Szegeden megrendezett Világbajnokság céges futamain
való indulásra. A mesénk itt nagy fordulatot vett,
mert a „buli evezésből” verseny felkészítés lett.

K

özben már eltelt majdnem
nyolc év és az A-HÍDragon
csapata már profi versenyzőként szeli a habokat és már a nemzetközi mezőnyben is helytáll. Így
volt ez idén is…

Kilenc nemzet részvételével került
sor a 2017-es ECA Nemzetközi és
Klub Sárkányhajó Európa-Bajnokság
megrendezésére, melynek ismét a
Szegedi Olimpiai Központ adott otthont, július 6. és 9. között.

Csapatunk már decemberben eldöntötte, hogy indul ezen a rangos megmérettetésen, mert mint már
említettük, történetünk itt kezdődött,
és fontos volt, hogy itt folytatódjon is.
A téli és a nyíltvízi edzéseket
ennek a versenynek rendeltük alá. A
csapat becsületesen fel is készült a
nagy versenyre.
Július 5-én, szerdán, a délelőtti
órákban indultunk el Szegedre, hogy

még az esti ünnepélyes megnyitó
előtt elfoglalhassuk szállásainkat. Az
első versenynapon már reggel 7-kor
a pályán kellett lennünk, kora délutánig összesen kilenc futamot teljesítettünk, tízfős hajókban, kétszáz
méteren, különböző kategóriákban
(korhatár nélküli, 40 év feletti, 50 év
feletti, női, férfi és mix). Nem sikerült
érmet szereznünk, egyik hajónk sem
jutott tovább a középdöntőnél.
Pénteken csak délután voltak futamaink, ezen a napon a kétezer méteres távval kellett megküzdenünk,
szintén több kategóriában. A tízfős
senior (korhatár nélküli) mix hajónk
volt a legeredményesebb: negyedik
helyen végeztünk, kevesebb mint két
másodperccel lecsúszva a dobogóról.
Szombaton következtek az ötszáz
méterek, ismét korán reggel kezdtünk. A senior mix csapat megint remekelt: az előfutamot megnyertük, és
bár a középdöntőben harmincnégy
századmásodperccel gyorsabbak voltunk, ott ez már csak a negyedik
helyre volt elég, így nem jutottunk
tovább. Enyhe csalódottságunkat félretéve, este nagy evés-ivást rendeztünk a Kiskőrössy Halászcsárdában,

Juhai Sanyi csapattársunk hetvenedik
születésnapja alkalmából.
Vasárnap nem kellett kapkodnunk,
csak dél körül volt jelenésünk a versenypályán. Erre a napra csupán két
futam maradt: a tízfős masters 40+
női és a tízfős masters 40+ férfi
hajó, kétezer méteres távon.
Ekkor már nagyon-nagyon vágytunk arra, hogy felállhassunk a dobogóra, és ez volt az utolsó esélyünk.
Bevallom, én nem fűztem nagy reményeket ehhez a versenyszámhoz, mert
tízfős hajóban evezni keményebb,
mint húszfősben, ráadásul csak lányok, és mindez kétezer méter hos�szan, ötszáz méterenként fordulóval
megspékelve, de úgy látszik, hogy
minden lehetséges, csak nagyon kell
akarni, és mi nagyon akartuk!
Másodikként futottunk be a lengyel
csapat mögött, legyőzve egy német
és négy magyar csapatot. Persze
ezt abban a pillanatban, mikor beértünk a célba, még nem lehetett
tudni, csak éreztük, hogy nagyon
ment a hajó, hogy nagyon odatettük
magunkat. Határtalan volt az örömünk, amikor elhangzott a hivatalos végeredmény, ugrándoztunk és

sikoltoztunk, mint a gyerekek. Az volt
a legszebb az egészben, ahogy a
csapattagok, akik a lelátóról szurkoltak nekünk, odajöttek gratulálni, és
ugyanúgy tudtak örülni a sikerünknek, mint mi magunk.
Végül egy kis statisztika: harmincegy klub versenyzett az Európa Bajnokságon, a szegediek végeztek az
éremtáblázat első helyén, lengyel
csapaté lett a második és ukráné a
harmadik hely. Az A-HÍDragon csapata a tizenhetedik helyet vívta ki
magának ezzel az ezüstéremmel.
A nemzetek közötti versenyben kü
lön rangsorolták a senior és a masters (40 év feletti) csapatokat: az
előbbieknél az oroszok lettek a legeredményesebbek, a magyar válogatott (melynek edzőnk is tagja volt)
a harmadik helyen végzett az ukránok mögött, míg a masterseknél
a magyarok kerültek az éremtáblázat első helyére, az ukrán válogatott
itt is második lett, a harmadik hely
pedig az orosz csapaté lett. Jó volt
szurkolni a nemzetközi mezőnynek,
színvonalas, izgalmas futamoknak lehettünk szemtanúi.
Endrődi Mónika

