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To były bardzo udane mistrzostwa Polski dla Zespołów Tańca Nowoczesnego Destination. Z najważniejszej imprezy w kraju nasi tancerze, oprócz medali, przywieźli także nominacje do
startu w zbliżających się mistrzostwach Europy i Świata.

Na takie wydarzenia, jak mistrzostwa Polski organizowane przez Polską Federację Tańca, elbląscy zawodnicy czekają przez cały rok. To właśnie podczas największej tanecznej imprezy w kraju, tancerze mogą sprawdzić zdobyte już umiejętności oraz zmierzyć się ze
swoimi rówieśnikami z innych polskich klubów. W Karczewie rozegrane zostały Krajowe Mistrzostwa Polski IDO Disco Dance, Disco Freestyle i Street Dance Show, w których z powodzeniem udział wzięli także zawodnicy z Zespołów Tańca Nowoczesnego Destination,
działających przy Uczniowskim Klubie Tańca Sportowego w Elblągu.

Powody do zadowolenia mogą mieć dwie najmłodsze przedstawicielki Destination, startujące w kategorii do 7 lat solo Disco Dance, które dzięki wspaniałej prezentacji znalazły się w finale. Drugie miejsce i tym samym srebrny medal KMP IDO wywalczyła Julia Kawa,
natomiast na wysokim czwartym miejscu zawody ukończyła Patrycja Moneta. Patrycja oraz Julia z powodzeniem zatańczyły również w duecie, zdobywając złoty medal. Tak doskonałe wyniki sprawiły, że obie otrzymały kwalifikacje na zbliżające się mistrzostwa Europy i
Świata.

Kolejną kategorią w której startowały przedstawicielki Zespołów Tańca Nowoczesnego Destination była kategoria do 11 lat. Tu, droga na szczyt okazała się zdecydowanie trudniejsza, gdyż na starcie stanęło ponad siedemdziesiąt solistek. Mimo bardzo dużej
konkurencji nasze zawodniczki: Paulina Haza, Wiktoria Balicka, Patrycja Bożyczko i Pola Kogut, pokazały się z bardzo dobrej strony. Najwyższe - 15 miejsce zajęła 9-letnia tancerka Pola Kogut.

Destination miał także swoich przedstawicieli w kategorii 12-15 lat solo, duety oraz mini formacje. Elbląskie zawodniczki, choć najmłodsze w stawce startujących, dotarły aż do półfinału. Grupa Destination Mini wystąpiła w składzie: Amelia Szlendak (12 lat), Zuzanna
Rynkiewicz (13 lat), Julia Gosieniecka (13 lat), Julia Bronowicka (13 lat), Amelia Balicka (12 lat), Karolina Rybicka (12 lat) i Amanda Becker (13 lat).

Ostatnią kategorią w której startowały elbląskie tancerki była powyżej 15 lat solo, duety i mini formacje. Tu najmilszym zaskoczeniem okazał się występ duetu Jagoda Umpirowicz - Wiktoria Sudomierska, które znalazły się w finale, zajmując bardzo dobre szóste miejsce.
Miłą niespodziankę sprawiła również mini formacja Destination Senior Team, która również wywalczyła finał i uplasowała się na szóstym miejscu. W skład mini formacji wchodzą: Jagoda Umpirowicz, Wiktoria Sudomierska, Martyna Zaroda, Monika Umpirowicz, Wioletta
Stecyk, Alicja Zadrożna i Aleksandra Relidzińska.

- Dla naszych tancerek powyżej 15 lat to dopiero drugi start w tak prestiżowej imprezie jaką są Krajowe Mistrzostwa Polski IDO - informuje Milena Kucharczyk, prezes Uczniowskiego Klubu Tańca Sportowego. - I dlatego tak bardzo cieszymy się z tego wyniku, który
jednocześnie dał im przepustkę do startu w dwóch jakże ważnych imprezach - Mistrzostwach Europy, które w lipcu odbędą się w Szwecji oraz październikowych Mistrzostwach Świata, które rozegrane zostaną w Niemczech. W tym roku przed naszymi tancerzami
jeszcze wiele turniejów ogólnopolskich, ale największym podsumowaniem i wyróżnieniem będzie start w czerwcowym Pucharze Świata Disco Dance. Dziewczyny już dziś ciężko pracują, by jak najlepiej przygotować się do tej imprezy.
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