Raport sędziowski – Finał Mistrzostw Polski w Hulajnodze Wyczynowej,
Dąbrowa Górnicza 5.09.2020 r.

Pierwsze Mistrzostwa Polski w jeździe wyczynowej na hulajnodze odbyły się ̨ w Dąbrowie Górniczej.
Była to pierwsza w Polsce okazja do wyłonienia oficjalnego Mistrza Polski w jeździe wyczynowej na
hulajnodze, aczkolwiek nie była to pierwsza taka impreza organizowana przez nasz zespół. Zarówno
prowadzący imprezę Michał Klimczak jak i zespół sędziów w który w skład wchodzi:
• Szalacha Michał
• Bartosz Pachota
• Krzysztof Andrych
• Mateusz Waliczek
To osoby, które nie raz pełniły funkcje sędziów podczas tego typu wydarzeń́ gdzie zdobyły nasze
zaufanie. Są to doświadczeni Riderze również̇ startujący w zawodach co potwierdza ich wiedzę na
temat trudności, płynności oraz wszystkiego związanego z ułożeniem poprawnego przejazdu i
wykonywanych tricków. Podczas zawodów oceniane były 4 kategorie:
1) Różnorodności przejazdu - rider musiał wykazać się dużą paletą trików. Wykonywać je w
różnych miejscach skateparku, najlepiej tam, gdzie nie robili tego inni i takie których nie robili
inni.
2) Styl - wykonywane tricki powinny być wykonywane idealnie tzn równo, bez podparć, zbędnych
ruchów, z nogami ustawionymi idealnie na blacie hulajnogi. Tutaj duża role w ocenie brała
również prędkość jazdy. Tricki wykonywane z dużą prędkością jazdy i wysokimi lotami na
przeszkodach były lepiej punktowane.
3) Płynność i wykorzystanie skateparku - tutaj role przejmowało doświadczenie i dobrze
rozplanowanie przejazdu. Maksymalna liczbę punktów uzyskała osoba wykonująca tricki na
każdym typie przeszkody, wykazująca się 100% skutecznością wykonywanych akrobacji oraz
idealnym połączeniem przeszkód. Najmniejsza ilością zawracania, przejeżdżania całego
skateparku nie wykonując żadnego tricku.
4) Trudność - wykonywane tricki powinny być trudne nie tylko wizualnie jak i technicznie. Błędem
jest ocenianie przejazdu w dużej mierze patrząc na trudność wykonywania trików. Niestety
często u obserwujących przejazdy się to zdarza.
Przykładem może być przejazd Bartłomieja Linstedt’a który uplasował się na drugiej pozycji. Nie
wykonywał on spektakularnych tricków natomiast jego przejazd był płynny, dobrze ułożony, nie gubił
się na skateparku, wykonywał różne tricki na które inni w większości nie wpadli a dodatkowo robił je
bardzo stylowo i pewnie. Kontrastem do przejazdu Bartka może być finałowy występ Michała
Hrueczucha z kategorii junior. Przejazd Eliminacyjny określilibyśmy na bardzo dobry gdzie zajął 4
miejsce natomiast podczas finałów jeździł praktycznie na jednej przeszkodzie, nie wylądował sporej
ilości tricków a te które odjechał mimo iż były trudne nie pozwoliły zdobyć mu wysokiej punktacji.
ŻADNA z tych kategorii nie jest bardziej lub mniej ważna i za każda można było otrzymać maksymalnie
25 pkt co dawało sumę 100pkt za przejazd od jednego z sędziów. Wynik każdego z sędziów był
sumowany a następnie dzielony przez ich liczbę (4) a więc wynik ostateczny to średnia arytmetyczna
czterech ocen sędziów. Niemożliwością ̨ jest by przy takiej weryfikacji wyników powstały błędy na tyle
duże by zmienić ostateczna pozycje któregoś z zawodników. Kwestia przedwczesnego ustawiania
wyników również nie wchodzi w grę. Każdy z sędziów wywodzi się z innego krańca kraju co wyklucza
możliwość faworyzowania przez wszystkich, jednego z riderów ze względu na brak znajomosci
wybranego zawodnika.

