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Mai multe perechi de dansatori suceveni au obţinut premii importante la Concursul Internaţional de Dans Sportiv Transylvanian
Grand Prix, desfăşurat, în perioada 19-21 septembrie, la Sala Sporturilor “Dumitru Popescu Colibaşi” din Braşov. În cadrul acestui
concurs, un adevărat regal de dans sportiv, a fost organizat şi Campionatul European de Standard pentru Tineret şi Campionatul
Mondial de 10 dansuri.
Juriul a apreciat talentul, eleganţa şi rafinamentul perechilor de suceveni. Mişcări elegante, ţinute impecabile, talent şi multă, multă
muncă , asta au arătat publicului spectator, dar şi juriului, perechile înscrise în concurs.
Suceava poate oricând participa cu perechi de top la competiţii internaţionale
La competiţia internaţională de la Braşov au fost prezenţi circa 2.000 de dansatori din 40 de ţări, 55 de arbitri internaţionali şi 20 de
arbitri din România. Suceava a fost reprezentată de perechi de dansatori de la Clubul Sportiv Boom Dance Suceava (instructori de
dans Mihai Siminiuc şi Sergiu Tihon) şi Fly Dance Club Suceava (instructor de dans Dorin Mârnea), tineri care au obţinut
următoarele locuri: Andrei Trocin şi Ioana Michitei, clasa D, 12-15 ani, locul II, Sebastian Zvarici şi Isabella
Ududec, clasa E, 12-15 ani, locul III, Vlad Creangă şi Ştefana Radu, clasa Hobby, 12-15 ani, locul III, Mario Bujorean şi Ilinca
Daraba, clasa E, 6-11 ani, locul IV, Matei Lefter şi Teodora Grigoraş, clasa E, 12-15, locul VI, Andrei Sumanaru şi Adriana Birdu,
clasa E, 16-35 de ani, locul VI.
Perechea de dansatori Ciprian Guriuc și Andreea Irimescu a obţinut două locuri I (basic latino şi basic standard), la categoria 16-35
de ani. Perechea Cătălina Guriuc şi Emanuel Aramă a obţinut locul VI (basic standard) şi perechea Răzvan Mereuţă şi Carina Jura a
obţinut locul VII (basic standard).
La basic latino, sub 16 ani, perechea Darius Mazilu şi Denisa Mazarache a obţinut locul V, perechea Cătălina Guriuc şi Emanuel
Aramă - locul VII, Răzvan Mereuţă şi Carina Jura, locul 31. Evoluţii bune au avut şi celelalte perechi de dansatori din Suceava
prezente în competiţie: Dan-Ştefan Adrobotoaiei şi Alexandra Florea, Darius Mazilu şi Denisa Mazarache, Fabian Doroftei şi
Karolina Longher.
După cum ne-au spus antrenorii care i-au pregătit pe tinerii suceveni, dansul sportiv este un sport de echipă, constând în parteneriatul
între un băiat şi o fată, într-un cuplu de dansatori, ce interpretează pe muzică diferite ritmuri, utilizând tehnici specifice. Instructorii
de dans s-au bucurat că perechile sucevene au urcat pe podium şi în această competiţie şi au obţinut locuri bune, ceea ce înseamnă că
Suceava poate oricând participa cu perechi de top la competiţii internaţionale. Cei mai buni concurenţi au primit diplome, medalii şi
cupe din partea organizatorilor.
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