Mistrzostwa Polski w Tańcu Towarzyskim 2019 - dzień drugi

Tańce standardowe odgrywały główną rolę podczas niedzielnej (10 marca) części Mistrzostw Polski klas C, B, i A Młodzieży i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Dobrzeniu Wielkim. Poprzedził go turniej dla dzieci i
młodzieży – Silesian Cup Dobrzeń Wielki 2019.
Aż 180 par z całego kraju rywalizowało tego dnia w hali widowiskowo-sportowej w Dobrzeniu Wielkim. Dwanaście z nich uzyskało wyższe klasy taneczne. Do klasy B awansowało pięć z nich, do A cztery, a najwyższą, międzynarodową klasę S
uzyskały trzy duety, które do tej pory rywalizowały w klasie A. Jednym z nich byli Alicja Kogut i Tomasz Budzik z klubu Rytm Żory. Skład sędziowski stanowiło dziesięciu arbitrów z całej Polski: Krzysztof Kulig (Olsztyn), Szymon Kalinowski
(Dobra), Joanna Ziomek (Poznań), Piotr Kordaszewski (Jastków), Roman Pawelec (Radom), Krzysztof Byszewski (Białystok), Antoni Żaliński (Warszawa), Wojciech Wolinowski (Rybnik), Wojciech Jabczyński (Wrocław) i Dariusz Dragan
(Kraków). Ostatni z nich pełnił obowiązki sędziego głównego, dlatego nie uczestniczył w ocenianiu tancerzy. Rywalizację najlepszych poprzedził turniej dla dzieci i młodzieży Silesian Cup Dobrzeń Wielki 2019. Wystartowały w nim pary
mieszczące się w czterech przedziałach wiekowych: do 9 lat, od 10 do 11 lat, od 12 do 13 lat i od 14 do 15 lat. Zawody skierowane były do posiadaczy kategorii tanecznych H, G lub E. Niedzielne zmagania stanowiły drugą odsłonę dwudniowej
imprezy w dobrzeńskiej hali. Dzień wcześniej 120 par stanęło do rywalizacji w tańcach latynoamerykańskich. Wyższe klasy uzyskało 15 z nich, w tym 5 zdobyło prestiżową kategorię S. Obie gale otworzyły występy Filipa Sterniuka – młodego
wokalisty z Dobrzenia Wielkiego. Szczególnie spektakularny był jego niedzielny popis, który uświetniły pary taneczne tańczące wokół niego w rytm walca wiedeńskiego. Organizatorem mistrzostw był Klub Tańca Towarzyskiego Dance Team w
Dobrzeniu Wielkim, GOK Dobezeń Wielki oraz Stowarzyszenie Mażoretek Polskich, Rozwoju Kultury i Sportu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował wójt gminy Dobrzeń Wielki Piotr Szlapa. Miniony weekend taneczny w Dobrzeniu
Wielkim podsumowała Karolina Anioł z dobrzeńskiego Dance Team.
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