STEP DANCE - najmłodsi tancerze na
zawodach
3 kwietnia w Łodzi odbyły się ogólnopolskie zawody w sportowym tańcu towarzyskim w różnych
kategoriach wiekowych i klasach tanecznych.
Nasze miasto również reprezentowali tancerze, ale tym razem nie tylko w starszych kategoriach, ale
również najmłodsi adepci tej dyscypliny. Ponadto na parkiecie rywalizowali również reprezentanci
innych klubów tanecznych, którzy szkolą się w tańcach latynoamerykańskich pod okiem trenera
Krzysztofa Wegwerta.
W godzinach dopołudniowych odbyły się zmagania w najmłodszych kategoriach wiekowych.
Tancerze rywalizowali zarówno w parach jak i soliści, co spowodowało, że klub STEP DANCE mógł
wystawić dużo większą reprezentację w zawodach.
Pierwszy raz na tak dużej imprezie tańczyli najmłodsi tancerze, a właściwie tancerki z klubu STEP
DANCE. W kategorii SOLIŚCI do 11 roku życia nasz klub reprezentowało kilkoro tancerek, które
uplasowały się na podium tej imprezy.
I miejsce zajęły: Oliwia Kowalczyk, Ada Świerczyńska, Alicja Plintara, Marysia Nowak, Julia Grałek.
Natomiast na II miejscu znalazły się: Karina Wegwert, Marcelina Klimkiewicz, Basia Stańczyk, Zuzia
Nyk. Warto dodać, że większość naszych tancerek nie ukończyła 9 roku życia, a musiały podjąć
rywalizację ze starszymi zawodniczkami.
Również w starszych kategoriach mieliśmy swoich reprezentantów, którzy spisali się znakomicie. W
kategorii powyżej 15 roku życia w klasie tanecznej F+E, II miejsce w tańcach latynoamerykańskich i
IV m. w tańcach standardowych zajęli Michał Krzemiński i Weronika Staroń. Natomiast w kategorii
12-13 lat również w tej klasie zwycięstwo zanotowali Maciej Janaszczyk i Wiktoria Sopata. Wiktoria
jest wychowanka klubu STEP DANCE, ale reprezentuje z partnerem inny klub, jednak szkolą się
regularnie kilka razy w tygodniu pod okiem trenera Wegwerta.
Zawody były stresujące szczególnie dla najmłodszych tancerzy, ponieważ tańczyli jako soliści. A to
wymaga w tej konkurencji dobrego przygotowania, bowiem jak zaznaczył trener Krzysztof Wegwert,
solista może liczyć na parkiecie tylko na siebie i swoje umiejętności. – Dlatego jestem tak dumny z
naszych najmłodszych tancerzy – podkreślił trener.

