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Mistrzostwa Polski Polskiego Towarzystwa Tan1ecznego . 

w tańcach standardowych pod Honorowym Pa rEil'Tsi\?el'A'cji i r icmccji Miasta 

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

W dniach 26-27 października 2019 roku, do kędzierzyńskiej Hali Sportowej "Azoty" zjechały się 

najlepsze polskie pary taneczne Polskiego Towarzystwa Tanecznego, by zatańczyć 

·w Mistrzostwach Polski'w tańcach standardowych. Organizatorem turnieju był UKS Mistral Tarnowskie 

Góry, współorganizatorem Polskie Towarzystwo Taneczne, Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg 

Opolski, a projekt był współfinansowany ze środków gminy Kędzierzyn-Koźle. tała impreza została 

objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, Pani Sabiny Nowosielskiej. 

Pary, które rywalizowały ze sobą o tytuł Mistrza, swoje eliminacje rozpoczynały w godzinach 

popołudniowych. Wielka Gala Wieczorna, zamykająca Mistrzostwa odbyła się w drugi dzień imprezy, a 

poprowadzili ją Arkadiusz Deierling oraz Gość Specjalny - Jurorka programu Taniec z Gwiazdami, 

wielokrotna Mistrzyni Polski w tań'cu, Iwona Pavlović. 

W dniu 26 października prezentowały się pary w kategorii młodzieży, a więc w wieku 16-18 lat, 

w kategorii par dorosłych oraz w kategorii par zawodowych. W dniu 27 października z kolei, pary 

w kategorii 12-13 lat, 14-15 lat, w kategorii młodzieży starszej, a więc 16-20 lat, pary seniorskie 

w czterech kategoriach - Senior 1, Senior 2, Senior 3 i Senior 4 . .Atrakcją dla zgromadzonej widowni był 

turniej towarzyszący Dance Oscars, który zamykał podczas niedzielnego wieczoru występ pardorosłych 

w tańcach latynoamerykańskich. 

Mistrzostwa Polski to niezwykle ważny turniej dla tancerzy, do 'którego przygotowują się cały rok. 

To turniej, dzięki któremu tancerze zyskują szacunek i prestiż w środowisku tanecznym na arenie 

krajowej i zagranicznej. Z zebranych opinii w tym środowisku wynika, że miasto Kędzierzyn-Koźle, 

i obiekt w którym odbyły się zmagania są doskonałymi organizatorami, nie ma jakichkolwiek 

zastrzeżeń, co do warunków, przestrzeni hali, warunków socjalnych. Tancerze są wdzięczni, że ten 

turniej odbył się w Kędzierzynie-Koźlu, gdyż turniej Dance Oscars organizowany od kilku lat, z roku 

na rok zyskuje na jakości i spotyka się z uznaniem. 

UKS Mistral pragnie podziękować Włodarzom za ogromną okazaną pomoc w organizacji turnieju, 

przekazane wszelkie wskazówki i sugestie, liczą~ na dalszą współpracę w temacie organizacji Dance 

Oscars w latach kolejnych. 

Z tanecznymi pozdrowieniami 

Aleksandra Krawczyk - UKS Mistral Tarnowskie Góry 


