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A Nemzetközi Táncszövetség Magyarországi Fiókszervezetének országos bajnokságát
rendezték meg szombaton a Városi Sportcsarnokban, melyen közel 800
táncos vett részt.
Az idei évben 21 egyesület képviseltette magát, négy korosztályban (mini, serdülő, ifjúsági,
felnőtt), több tánctípusban (break, free show, funky, hiphop, folk dance, fantasy, dance show, disco dance, disco freestyle, musical,
rock’n roll, balett).
A bajnokságon pápai csapat nem indult, viszont az ország különböző részeiről érkeztek
versenyzők.
- Mosonmagyaróvárról érkeztünk, az Okay Dance-től, amely már 12 éve működik. A disco
dance tánctípusban indultunk, melyben szóló, duó, formáció és csoporttánc
kategóriákban szerepeltünk 35 kisgyermekkel. Harmadik éve versenyzünk már,
eddig mindig jó eredményeket értünk el, tavaly például 11 aranyérmet vittünk
haza – mesélte el Pappné Varga Zsuzsa, a Mosonmagyaróváriak edzője.
A nívós eseményen Csollány Szilveszter is részt vett, mint akrobatikus edző.
- A Csollány Sportiskola Budapesten a Lurdy Házban található. Én jelenleg akrobatikus
edzőként vagyok jelen, amivel már 4 éve foglalkozom. Körülbelül 2025 versenyzőnk van. Az akrobatika egy nagyon jó sportág, nagyon lehet élvezni,
és szinte minden táncnál lehet alkalmazni, de nyilván nem egy olimpiai sportnak
felel meg. Iskolánknak van egy nagyon híres pom-pom szakága is, akik szintén
tőlem tanulták az akrobatikát. Ők sokszor szerepelnek MLSZ tornán vagy akár a
Csillag születikben. Nálunk tanulnak például a Presidance Company táncosai is.
Eddigi sikereinkről csak annyit, hogy jártunk már Spanyolországban is – tudtuk
meg az egykori olimpiai bajnoktól.
Csollány Szilveszter hírportálunknak elárulta még, hogy nem először jár
városunkban, mivel edzője a pápai Limperger István testnevelő tanár volt.
Sajnos alaposabban körül nézni nem sok ideje volt, mivel útja mindig a
tornatermekbe vezetett.
Az öt tagból álló zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen reggeltől késő estig
jobbnál jobb produkciókat láthattak.
- Még sosem jártam Pápán. Nagyon hosszú volt a mai nap, mint ahogy a gyerekek is
elfáradtak, úgy mi is. A produkciók vegyesek, de azért elég jók az
összeállítások. A zsűri tagjainak nevében elmondhatom, hogy elégedettek vagyunk
a fellépőkkel, jól felkészültek. A pontozás során figyelembe vettük, hogy
milyen a koreográfia, a technika, az öltözékük és a legfontosabb, hogy mennyire
tudnak együtt mozogni, dolgozni - mondta el Horváthné Ábrahám Anikó, szegedi
Nívó-díjas balett tánctanár.
A bajnokságról az első három helyezettek vehetnek részt a nemzetközi versenyen, melyet az
idén az olaszországi Rosignano Marittimoban rendeznek
májusban. Erre közel 800 magyar fog eljutni kísérőkkel együtt.
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