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Valamennyi zalai különítmény érmet szerzett, senkinek sincs szégyenkeznivalója

Tánc világbajnokság Nagykanizsán (képgalériával)
Frenetikus hangulat, öröm és bánat. Ezek jellemezték a négy nap után tegnap véget érı 8. Diego IDF modern tánc világbajnokságot. A nagykanizsai Hevesi
Sándor Mővelıdési Központban megtartott versenyen tizenöt ország 1495 indulója mutathatta be a tudását.
2010. május. 31. hétfı | Szerzı: Benedek Bálint

A bolognai székhelyő International Dance Federation (IDF) világbajnokságának megrendezésére kiírt pályázatot még tavaly nyáron nyerte el a Szan-Dia Fitness SC. A
dél-zalai egyesület az aláírást követıen szinte azonnal munkába állt, hogy megszervezze a számos nemzet sportolóit felvonultató viadalt. Május 26-30. közöttre tőzték ki
az összecsapást, melyet a 16 táncstílus, s az1495 nevezı miatt két színpadon rendeztek meg.

A Made in Hungária igazán látványos koreográfiája sem hatotta meg a szigorú zsőrit - Fotó: Gergely Szilárd - A fotóra kattintva tekintse meg képgalériánkat!

A Szan-Dia FSC semmit sem bízott a véletlenre, hisz a nemzetközi delegációkat színvonalas utcai fiestával fogadta. A kvalifikációs versenyek során kiderült, hogy a
szan-diások indíthatják a legtöbb, 127 táncost. A zalaiak részérıl viszont a szintén kanizsai Honvéd Kaszinó SZKES Modern Tánccsoportja, a zalaegerszegi XXL és a
keszthelyi Csány-Szendrey is a táncpedagógusok alkotta nemzetközi zsőri elé állt.

A vendéglátók már a nyitónapon ünnepelhettek, hisz free showban négy arany-, három ezüst- és egy bronzérmet szereztek. A zalaegerszegiek egy arany-, három
ezüstéremnek, a keszthelyiek pedig egy a harmadik helyezésnek is örülhettek. Szinte minden táncstílusban erıs mezıny győlt össze, ennek köszönhetıen számos
meglepetés született, ám a Szan-Dia jól szerepelt: a legkisebbek között a Hupikék Törpikék, a felnıtteknél pedig a Maya formáció állhatott fel a dobogó csúcsára.
Viszont a serdülıknél küzdı szintén szan-diás produkció csak a harmadik lett. Ugyanitt, de a serdülık kiscsoportjában szereplı megyeszékhelyiek a dobogó második
fokán végeztek, ahogy a keszthelyi mini formáció is. A tegnapi zárónapon a SZKES is villantott, s a felnıtt funky formációban elsı, míg a junior disco dance
formációban második lett.

- A hat világbajnoki címmel elégedettek vagyunk, hisz erre az összecsapásra készültünk - fogalmazott Vágó Alexandra a szervezı, Szan-Dia Fitness SC edzıje. Nagyon komoly tudással rendelkezı táncosok között kellett bizonyítanunk.

Címkék: nagykanizsa, Hevesi Sándor Mővelıdési Központ, 8. Diego IDF modern tánc világbajnokság
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