Płynność tańca na milondze
Zasady zachowania się na parkiecie nie wymyślono dla zabawy, lecz po to, żeby
ułatwić koncentrowanie się podczas tańca na muzyce i swojej partnerce. Nie jest
to możliwe, jeśli musisz całą uwagę skupiać na omijaniu innych par. Dlatego:
Tańcz wzdłuż swojego pasa ruchu, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara. Porównanie do pasów ruchu może się wydawać niefortunne, ale to jest
dobra analogia dla tych zasad.*
Liczba i szerokość pasów ruchu zależy
od wielkości parkietu oraz od liczby tańczących par.
Wkraczaj na parkiet tylko wtedy, gdy
jest tam dość miejsca, oraz gdy para z
lewej strony ciebie zobaczyła.*
Nie rozpoczynaj tańca bezpośrednio
przed tańczącą parą, zmuszając ich do
ominięcia ciebie.*
Przechodnie: ustępujcie pierwszeństwa
tańczącym parom!
Nie czekaj zbyt długo i nie tańcz zbyt
wolno, aby nie powodować zatorów.*
Nie przeskakuj co chwilę pasa ruchu. To
tylko powoduje chaos.
Nie zaczynaj tańca od kroku do tyłu.
Nie tańcz pomiędzy pasami ruchu. (Poruszanie się na granicy pomiędzy pasami ruchu jest bardzo irytujące.*)
Nie wchodź innym parom w drogę.*
Jeżeli zmieniasz pas ruchu, to upewnij
się, że zostałeś zauważony. Zrób miejsce tym, którzy chcą zmienić pas ruchu.*
Zmieniaj pas ruchu tylko wtedy, gdy zamierzasz zostać na nowym pasie ruchu
lub — tylko wyjątkowo — jeśli chcesz
kogoś ominąć.*
* prawie jak na autostradzie

Nie napieraj na parę z przodu. Zawsze pozostaw im
miejsce na wykonanie obrotu.

Strona 2

W przypadku zatoru pozostań na swoim pasie ruchu.
Zwykle po zmianie pasa ruchu wcale nie jest lepiej.
Jeśli przed tobą jest dużo miejsca, to za tobą prawdopodobnie jest zator. Nie rób kroku do tyłu. Para za tobą
nie spodziewa się tego.
Jeśli rzeczywiście musisz kogoś ominąć: omijaj z lewej!
Z LEWEJ! (z powodu martwego kąta widzenia).
Partnerki: róbcie gancho i boleo nisko,
chyba że jesteście pewne, że jest na to
wystarczająco dużo miejsca lub jeżeli
całkowicie ufacie partnerowi. Kolizje nie
zawsze są powodowane przez partnera.

Staraj się dostrzegać kątem oka
parę obok ciebie.
Mały obrót w miejscu może
pomóc.
Staraj się zachowywać równy odstęp między parami.

Uwaga: Jeden krok do tyłu i obrót mogą łącznie zabrać tyle samo miejsca,
co dwa kroki do tyłu.
Pytania, sugestie, pochwały i krytykę można przesyłać na adres: dirk@apitz.com
Bezpłatne ulotki są dostępne do ściągnięcia pod adresem: http://www.xamooja.com/downloads
Tłumaczenie: Neotango Szczecin
oraz Grzegorz Skoczylas (www.tangomocja.com)

