
Comunicat de presa             DanceMasters 2013 
 
 

 
 
 

DanceMasters 2013 
 
Impresii dupa concurs 
 
 
 
 
 
S-a incheiat cu succes editia a 10-a a DanceMasters, eveniment ce s-a ridicat anul acesta la nivelul celor 
mai bune competitii din lume, atat din punct de vedere organizatoric si al notorietatii, cat mai ales din 
punct de vedere al participarii sportivilor din varful ierarhiei mondiale. 
Au dansat sportivi din 24 de tari, sub privirile a 37 arbitri romani si 19 arbitri straini din 16 tari. S-au 
inscris in concursurile din cele 3 zile, 1400 de perechi de toate categoriile si varstele. 
 
S-au obtinut coeficienti de turneu record pentru Romania la cele doua competitii majore cu licenta 
WDSF: 
- 2.15 pentru WDSF World Open Standard (74 perechi inscrise); 
- 2.05 pentru WDSF World Open Latin (101 perechi inscrise). 
 
In luna martie se organizeaza turnee foarte puternice, unele dintre ele avand o indelungata traditie: 
Tokyo, Helsinki, Brno, Moscova, Bologna, Marseille. Cu toate acestea o afirmam cu mandrie: cel mai 
puternic eveniment cu licenta WDSF World Open al lunii martie 2013 a fost cel de la Bucuresti: toti 
coeficientii de turneu pentru licentele WDSF World open ai acestei luni, atat la Standard, cat si la Latino, 
sunt sub cei de la DanceMasters 2013. 
La aceste competitii s-au intrecut 8 din primii 24 mondial (inclusiv pozitiile 1,2 3 mondial) la Standard si 
11 din top 50 mondial la Latino, participare fara precedent in Romania. 
 
Ne bucuram ca, prin ceea ce facem de 10 ani am reusit sa convingem dansatorii ca evenimentul de la 
Bucuresti nu trebuie ratat. 
 
Dansatorii prezenti Bucuresti au subliniat caldura si vibratia pozitiva primita de ei in sala Polivalenta din 
partea publicului DanceMasters. Audienta pe TV DIGI a Galelor de Sambata si Duminica a fost 
semnificativ mai mare decat la editiile precedente. 
 
Participand, oficialii si spectatorii, sustinatori ai dansului sportiv, precum si concurentii au remarcat 
cresterea nivelului DanceMasters, interesul si entuziasmul din jurul sau.  
De aceea ne asteptam la editia a 11 a la o participare mai numeroasa si valoroasa a sportivilor bine cotati 
si a oficialitatilor inalte din lumea dansului.  
 
Pentru mai multe detalii: 
www.dancemasters.ro 
Marcopol Irina- 0727 631 169



   

 

   


