Finał Mistrzostw Polski w Jeździe Agresywnej na Rolkach, Gdynia 29.08.2020r.

Finał Mistrzostw Polski odbył się 29 Sierpnia w Gdyni na betonowym skateparku AB Inwestor. Wymagający
skatepark był dużą odskocznią od rozgrywek eliminacyjnych w Dąbrowie Górniczej. Duże przeszkody,
zintegrowany Bowl z wysokimi pionami wymaga dobrego rozplanowania przejazdu. Linie nie były już tak
oczywiste – zawodnicy musieli wykazać się sporym sprytem, aby wykonać przejazd wolny od przestojów.

Dzikie Karty / Start w Finale bez Eliminacji
Część zawodników miała możliwość startu tylko w samym finale – jednak z powodu niepewnych warunków
atmosferycznych otrzymali oni także opcję startu w eliminacjach, aby w razie deszczu i braku przejazdów
Finałowych zostali ocenieni na podstawie przejazdu eliminacyjnego. Informujemy dodatkowo, iż w następnym
sezonie Dzikie Karty będzie można zdobyć TYLKO poprzez start w określonych przez PZSW zawodach.
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Sebastian Gruba
Patryk Pilch
Jakub Olejarz
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Krzysztof Starzewski
Piotr Gbyl
Szymon Ziemnicki
Kajetan Lis
Adam Wrzał
Ksawery Skibiński
Maks Rymer
Michał Pietrzak
Władek Stadnik
Paweł Zubel
Julian Zwolak
Tymon Wisiński
Marcin Krych
Tymon Alves-Świątkowski
Filip Krzysztofiak
Paweł Nawrocki
Franek Wiśiński
Nikodem Golak
Hubert Kłebucki

Juniorzy powoli stają się jedną najbardziej ekscytujących kategorii w naszych zawodach. Poziom finalnych 9
zawodników jest bardzo wyrównany – mimo że style jazdy róznią się dość znacznie – dlatego też do samego
końca nikt nie może być pewny wyników. I tak np. jeden z najlepszych technicznych zawodników – Władek
Stadnik zarządził w Eliminacjach szeregiem trudnych trików jak 36 Soul, 36 Mizu czy 45 Frontside niestety w
finałowym przejeździe zaliczył dwie gleby, które przekreśliły miejsce na podium. Cieszymy się, iż po chwilowej
nieobecności na zawodach powrócił Kajetan Lis – spory potencjał i dobre zrozumienie na czym polega fajna
jazda na parku! Dużą uwagę zwraca na siebie także Michał Pietrzak – jego prędkość, styl i wysokość lotów są
naprawdę niespotykane w takim wieku. Zawodnicy Adam Wrzał czy Ksawery Skibiński także pokazali klasę –
bardzo wyrównany poziom i zdecydowanie największa ilość wykonanych sztuczek podczas przejazdów – naszą
radą na przyszłość jest niezapominanie o finałowym, mocnym triku, gdzie trzeba troszkę wyjść ze swojej „strefy
komfortu”.

Miejsce 3 – Szymon Ziemnicki
Szymon umiejętnie „zaliczył” większośc przeszkód na skateparku – dobry start z dwoma mocnymi skokami
(Misty z Bowla oraz Back to Back na najwyższym quarter pipe), a następnie kilka grindów na mniejszych
elementach (Unity do Topsoul, Cloudy) . Jako jedyny w kategorii Junior zjechał główną poręcz na trik Topside
(Top Pornstar). Przejazd Szymona był dobry technicznie jednak brakowało trochę kreatywności oraz
dopracowania samych trików (potknięcia z Bs Savana oraz Backslide).

Miejsce 2 – Piotr Gbyl
Piotrek postawił na płynność i styl. Triki w jego przejeździe nie były trudne technicznie (Backside z grabem, Bs
Unity, Royale, Bs Mistral, kilka mniejszych skoków z obrotami na bankach) jednak ich płynne połączenie i
praktycznie brak zatrzymywania się podniosły znacznie notę w kategorii Linii. Brak gleb czy nietrafionych
triczków. Piotrek był także jednym z juniorów który zaliczył jedną z trudniejszych przeszkód na parku – Royale
180 na copingowym Boxie ze sporym dropem. Do pierwszego miejsca zabrakło porządnego skoku/trików w
powietrzu i odrobiny kreatywności.

Miejsce 1 – Krzysztof Starzewski
Przejazd Krzysztofa to doskonały mix skoków i grindów. W odróżnieniu od innych zawodników w tej kategorii
Grindy Krzyśka były najbardziej dopracowane – jeżeli był to trik jednonożny to grab przytrzymany od początku
do końca, boxy zjechane w całości i co ważne grindy były bardzo różnorodne – Bs Unity oraz 27 Bs Unity w
dużym bowlu, ładne Dark Side Heel Mizu czy w końcu niespodziewany 45 Frontside na copingu największego
Quartera. Duży grindbox oznaczony Ao Pornstarem. Wysokie noty w kategorii Linia, Styl oraz Technika.
Zasłużone 1-wsze miejsce!
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Patrycja Najda
Kamila Probierz
Julia Komenda
Agnieszka Abramik
Łucja Duha
Agata Pyda
Zofia Musiałek
Zosia Nowakowska
Kinga Juszczak
Oliwia Pyszczak
Klara Mamet

Podobnie jak poprzednio – liczba startujących dziewczyn ponownie nas zaskoczyła! 11 zawodniczek i sporo
nowych talentów czego najlepszym przykładem jest 3 miejsce na podium Julii!

3 Miejsce – Julia Komenda
Julia to nowa zawodniczka na zawodach, która bardzo szybko uświadomiła nas jak i resztę konkurentek iż
można osiagnąć cel bez konieczności zaliczania największych przeszkód na parku. Mniejsze ale dopracowane
triki oraz konsekwencja. Świetnie wykonana linia – Backside na rurce – Soul na prostej części dużego boxa z
lądowaniem w drop, po czym dynamiczny transferek z 36 z kąta banku, następnie Makio z grabem i Acid Grind
na małych grindboxach. Proste technicznie triki jednak wyjechane bardzo dokładnie i poprawnie. Brak
jakichkolwiek przestojów czy potknięć – wysoka nota w kryterium Linia oraz Styl.

2 Miejsce – Kamila Probierz
Kamila zdobyła najwyższe noty w kryterium Techniki – jej grindy z pewnością należały do najlepszych – Inspin
Unity (jeden z niewielu grindów od Fakie w kategorii Girls), Ao Top Acid, TTS czy kreatywny Darkside True
Cloudy. Kamila skupiła się jednak na jednej części skateparku, ponadto brakowało trochę skoków/ trików w
powietrzu. Trudny i szybki przejazd, wystarczył by zgarnąć 2 miejsce.

1 Miejsce – Patrycja Najda
Patrycja zdecydowanie wyróżniała się na tle innych zawodniczek – widać tutaj spore doświadczenie i
umiejętność szybkiego adaptowania się do nowych przeszkód. Początkowe 540 z grabem z bowla, Toe Manual z
banku na murek, Cloudy na copingu wyższego quartera i dwie największe przeszkody zaliczone na BS Farv (duży
Grindbox) oraz Royala (duża poręcz). Inne zawodniczki także atakowały te przeszkody, lecz tylko Patrycji udało
się wykonać na nich triki porządnie od początku do końca i nadal kontynuować przejazd.

KATEGORIA SENIOR
„Zmiana warty” była na językach wszystkich już od pierwszych eliminacji. Zasłużeni riderzy którzy od lat stają na
podium powoli przekazują pałeczkę młodszym zawodnikom. Czuć nową, progresywną jazdę, świeżą energię
oraz niestereotypowe podejście do jazdy skateparkowej.
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Eryk Pilch
Piotr Combrzyński
Tomek Przybylik
Krystian Zarzeczny
Karol Byrski
Tomasz Kwiecień
Jacek Kamiński
Kamil Gruba
Michał Łuczak
Tomasz Fajst
Michał Piotrowski
Bartek Mocek
Konstanty Rudenko
Krzysztof Kubisa
Marcin Janusiewicz

3 Miejsce – Tomek Przybylik
Start w bowlu – Bs Royale na zakręcanym podwyższeniu w celu nabrania porządnej prędkości do zlądowania
dużego Frontflipa z Bowla. Następnie zdecydowanie najlepiej wykonany flip transfer z dużego quartera oraz
kreatywny transfer z Soula na rurce do środka Bowla oraz Zero Spin Ao Unity na dużej poręczy. Przejazd dobry
merytorycznie jednak kilka małych niedociągnięć nie pozwoliły na wyższe noty.

2 Miejsce – Piotrek Combrzyński
Przejazd Piotrka był podobny do przejazdu Tomka – podczas początkowej linii zaliczone te same przeszkody.
Start z bujanką w Bowlu z kilkoma grindami na copingu w celu nabrania prędkości na porządnie zlądowany
Misty Flip, następnie szybkie Negative Acid na małym gridnboxie i wielki transfer z Rodeo na dużym quarterze.
Nietrafione Truespin Cloudy przerwało płynny line, ale Piotrek szybko nadrobił stratę lądując perfekcyjny 27 Bs
Backslide 270 Out (największy Grindbox) kończąc swój przejazd w mocny sposób czego zabrakło w przejeździe
Tomka.

1 Miejsce – Eryk Pilch
Przejazd Eryka to czysta MOC! Olbrzymia pewność siebie i świetnie zaplanowana linia o 100 % skuteczności bez
jakiegokolwiek zawahania – takie przejazdy chcemy oglądać! Wielka 36 na start, wysoki i maksymalnie
wyciągnięty Method Air Transfer, następnie transfer z małego launcha do środka bowla i True Savana Stall na
wysokim podwyższeniu Bowla. „Opuszczenie” strefy bowla w kreatywny sposób – 360 transfer z Spine`a , po
czym szybka nawrotka z pomocą Hand Planta i niespodziewany 540 AO Top Soul 360 out na jednym z
mniejszych boxów. Eryk latał wyżej i poruszał się znacznie szybciej niż reszta zawodników – jeżeli ktoś ma
jeszcze wątpliwości na temat używania aluminiowych szyn czy kółek z metalowym core to przejazd Eryka jasno
pokazywał, dlaczego warto o tym pomyśleć!

