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Poznań 30.06.2015 

 

INFORMACJA O I IGRZYSKACH EUROPEJSKICH BAKU 2015 

 

1. CHARAKTERYSTYKA I IGRZYSK EUROPEJSKICH 

 

 W dniu 9 grudnia 2012 roku podczas Walnego Zgromadzenia Europejskich Komitetów 

Olimpijskich zadecydowano o organizacji pierwszej edycji Igrzysk Europejskich, które odbyły 

się w stolicy Azerbejdżanu – Baku w dniach 12-28.06.2015r. Impreza sportowa powstała  

w odpowiedzi na pozostałe kontynentalne Igrzyska, dając możliwość rywalizacji zawodnikom 

z całej Europy, odbywając się w cyklu czteroletnim, w roku poprzedzającym Igrzyska 

Olimpijskie. 

 Wśród ponad 6000 zawodników z całej Europy, Polskę reprezentowało 215 

sportowców (w tym 19 z Wielkopolski). W ciągu 17 dni rywalizacji rozdano 844 medale w 20 

sportach – 16 olimpijskich i 4 nieolimpijskich (wg PKOL), rozegrano 253 konkurencje 

medalowe. Należy zwrócić uwagę, iż w grupie sportów gimnastycznych znalazły się: 

gimnastyka akrobatyczna, sportowa, artystyczna, aerobik oraz skoki na trampolinie, w ramach 

kolarstwa odbyły się wyścigi na szosie, MTB oraz BMX zaś w bloku zapasów rywalizowano w 

stylu klasycznym, wolnym kobiet i mężczyzn. Międzynarodowa Federacja Wioślarska (FISA) 

zrezygnowała z rozgrywania regat podczas IE, koncentrując rywalizację na Mistrzostwach 

Europy, które odbyły się w Poznaniu w dniach 29-31.05.2015. 

 

Tab. 1 Układ sportów z podziałem na olimpijskie i nieolimpijskie, w których prowadzono rywalizację podczas I IE Baku 2015. 

RODZAJ SPORTU NAZWA SPORTU 

olimpijskie 
badminton, boks, gimnastyka, judo, kajakarstwo, kolarstwo, lekkoatletyka, 
łucznictwo, siatkówka, siatkówka plażowa, strzelectwo, szermierka, 
taekwondo, tenis stołowy, triathlon, zapasy 

nieolimpijskie piłka nożna plażowa, sambo, karate, koszykówka 3x3 

 

W 12 sportach zawodnicy walczyli o uzyskanie kwalifikacji lub o przedolimpijskie 

punkty rankingowe do Igrzysk XXXI Olimpiady Rio 2016 (boks, judo, kolarstwo, lekka atletyka, 

łucznictwo, pływanie, siatkówka, strzelectwo, taekwondo, tenis stołowy, triathlon i zapasy). 
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W kilku sportach olimpijskich  rywalizacja odbywała się w formule różniącej się od 

programu Igrzysk Olimpijskich – piłka nożna w odmianie plażowej, koszykówka w układzie 3x3. 

Warto również odnotować, iż w pływaniu i pływaniu synchronicznym startowali zawodnicy w 

kategorii juniora dla których były to Mistrzostwa Europy. W zawodach lekkoatletycznych 

uwzględniono jedynie punktację drużynową! (zwyciężyła Słowacja przed Austrią i Izraelem). 

Polska reprezentacja została sklasyfikowana na 19 miejscu z dorobkiem 20 medali  

(2-8-10).  

Tab. 2 Zestawienie medali zdobytych przez reprezentantów Polski. 

POLSKIE MEDALE 

LP. SPORT ZŁOTY SREBRNY BRAZOWY 

1 BOKS 0 1 3 

2 KAJAKARSTWO 1 0 2 

3 KOLARSTWO MTB 0 0 1 

4 KOLARSTWO SZOSOWE 0 1 0 

5 SZERMIERKA 1 0 0 

6 PŁYWANIE 0 1 2 

7 TAEKWONDO OLIMPIJSKIE 0 1 0 

8 SIATKÓWKA 0 1 0 

9 ZAPASY 0 3 2 

SUMA 2 8 10 
 

Z pewnością jako udane należy zaliczyć występy zawodników reprezentujących 

województwo Wielkopolskie, którzy zdobyli 6 medali (1-1-4).  

Tab. 3 Wielkopolscy medaliści Igrzysk Europejskich Baku 2015. 

LP. WIELKOPOLSCY MEDALIŚCI 

1 Marta Walczykiewicz KTW Kalisz K1 200m złoty medal 

2 Karol Robak AZS OŚ Poznań do 68kg srebrny medal 

3 Ewelina Wojnarowska KS Warta Poznań 
K1 500m brązowy medal 

K4 500m brązowy medal 

4 Michał Chudy UKS Wodnik Rawicz 4x100m stylem zmiennym brązowy medal 

5 Iwona Matkowska WKS Grunwald Poznań do 48kg brązowy medal 
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2. OCENA RYWALIZACJI I ORGANIZACJI I IGRZYSK EUROPEJSKICH 

 

Rywalizacja sportowa w swej strukturze podzielona jest na pewne okresy będące 

etapami przygotowującymi do najważniejszych imprez sportowych. W sportach olimpijskich 

wspomniane przygotowania odbywają się w rytmie 4 letnim, kończącym się każdorazowo 

Igrzyskami Olimpijskimi – w roku 2016 w brazylijskim Rio de Janiero. W okresie pomiędzy 

Igrzyskami odbywają się w zależności od specyfiki sportu różne zawody mające na celu 

wyłonienie Mistrza Świata, Europy lub zwycięzcę cyklu imprez zaliczanych do Pucharu Świata 

czy Europy. Część z wyżej wspomnianych imprez stanowi bezpośrednią kwalifikację olimpijską, 

bądź daje możliwość zdobywania punktów kwalifikacyjnych do rankingu, ponadto w roku 

poprzedzającym Igrzyska Olimpijskie odbywają się (w sportach zespołowych) turnieje 

kwalifikacyjne. Zasady kwalifikacji olimpijskich ustalane są przy porozumieniu z Narodowymi 

Komitetami Olimpijskimi, Międzynarodowymi Federacjami i Krajowymi Związkami 

Sportowymi. 

W roku 2012 podjęto decyzję o organizacji I Igrzysk Europejskich, które odbyły się  

w czerwcu 2015 w Baku. Geneza idei Igrzysk Europejskich (IE) to odpowiedź na inne 

kontynentalne zawody sportowe rozgrywane w podobnej formule, która daje możliwość 

rywalizacji zawodnikom z całej Europy. Organizacyjnie impreza została zrealizowana bez 

zastrzeżeń, zarówno zawodnicy, trenerzy jak i kibice mogli czuć się bezpieczni i komfortowo, 

w głównej mierze dzięki wzorom z Zimowych Igrzysk z Soczi (2014) oraz Igrzysk Olimpijskich 

Młodzieży z Baku (2014). Abstrahując od politycznego tła podjęcie decyzji o organizacji IE  

w stolicy Azerbejdżanu w swej idei miało pomóc w promocji kraju i pokazać Europie, że można 

zorganizować zawody sportowe na najwyższym poziomie w tak odległym zakątku kontynentu. 

Należy jednak zauważyć, iż Baku było jedynym kandydatem do organizacji IE i tutaj 

pojawia się martwy punkt ponieważ z jednej strony idea organizacji IE jest jak najbardziej 

dobra z drugiej zaś brakuje alternatywy co do organizatora. Taka sytuacja świadczy o tym, że 

jest pewien kryzys idei igrzysk i nie tłumaczy to takiej decyzji, która była po prostu nietrafiona, 

niefortunna. Początek jest więc bardzo nieudany i kontynuacja także może być trudna.  

Z organizacji drugich Europejskich Igrzysk wycofała się już Holandia. Chęć organizacji tej 

imprezy za cztery lata wyraziła natomiast Turcja, a zainteresowane są także Rosja i Białoruś. 

Sportowy charakter imprezy w kwestiach programowych i organizacyjnych również 

pozostawia kilka pytań, mianowicie różnice w konkurencjach olimpijskich w stosunku do 
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programu Igrzysk Olimpijskich (pływanie, pływanie synchroniczne), formuła rozgrywek piłki 

nożnej, koszykówki oraz lekkiej atletyki. System rozgrywania zawodów sportowych w ramach 

IE powinien mieć jasny i przejrzysty charakter, który pozwoli uniknąć sytuacji gdzie IE będą 

powieleniem imprezy o randze Mistrzostw Europy, bądź zupełnie wyizolowana imprezą nie 

wpisująca się w kalendarz danego sportu (lekka atletyka, wioślarstwo). Obecny charakter 

imprezy nie pozwala na obiektywną ocenę efektywności rywalizacji sportowej na arenie 

Europejskiej m.in. ze względu na układ konkurencji medalowych – w lekkiej atletyce na 500 

startujących rozdano 1 komplet medali, zaś w Karate na 96 zawodników 12 kompletów. 


