I Eliminacje Pucharu Polski – Seria Junior – Tarnowskie Góry
Raport sędziowski

17 Lipca 2021 w Tarnowskich Górach odbyty się pierwsze zawody z cyklu Pucharu Polski kategorii
Junior. Rozgrywki były przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych: do 13 lat oraz 13-16 lat.
Skatepark w Tarnowskich Górach pomimo niewielkich rozmiarów idealnie sprawdza się w formie
„pojedynczych przejazdów”. W miarę łatwo można znaleźć swoją linię, wykonując serię trików bez
konieczności zatrzymywania się. Poziom zawodników w kategorii Junior ponownie poszedł w górę –
startujący są w pełni świadomi swoich możliwości, stale podwyższając poziom swoich przejazdów.
Kategoria: do 13 Lat
Wyniki:
1.
Ksawery Skibiński
2.
Michał Pietrzak
3.
Adam Kandzia
4.
Bartek Żyła
5.
Leon Kubik
3 Miejsce – Adam Kandzia
Mimo młodego wieku Adam zaprezentował świetny przejazd, zaliczając większość przeszkód bez
zatrzymywania się. 360 na funboxie, Makio na podwyższeniu Mini rampy, trochę kreatywnych trików
jak Manuale czy Cess slide Unity. Finalny trik – Soul Grind do Fakie na wyższym grindboxie ze skoczni.
Płynny i wolny od upadków przejazd.
2 Miejsce – Michał Pietrzak
Mocny występ w eliminacjach – potężne 360 Liu Kang na wejściu, Wallrdie oraz AO Wallride na
podwyższeniu mini rampy, solidny disaster Soul na krawędź funboxu. Kreatywny flip od fakie na
najwyższym quarter pipe. Przejazd Michała był bardzo dynamiczny, umiejętnie łączył grindy i skoki –
jednak kilka podparć i nie trafiony Fakie Soul obniżyły noty w kategorii Line oraz Styl. Ponadto Michał
nie wyjechał swojego finalnego triku – Backflip 180, który mógł zmienić finalny ranking.
1 Miejsce – Ksawery Skibiński
Przejazd Ksawerego to świetny mix klasycznych trików i kreatywnego podejścia. Wysokie loty na
quarterach, stylowa 360 na dużym funboxie, płynne, nie przerywane upadkami linie – te czynniki
zapewniły wysokie noty w kategorii Styl oraz Line. W kategorii Trudność Ksawery zapunktował
porządnie wyjechanymi grindami – Ao Porn. Mistral na dużym grindboxie, Unity do Top soul na
podwyższeniu Mini Rampy i flagowy Disaster Cess Royal. Jako jedyny z finalistów Ksawery wyjechał
swój finalny trik – dalekie 180 z funboxu z lądowaniem na FLAT – zasłużone 1-wsze miejsce.

BEST TRICK: Michał Pietrzak – BackFlip 180

Kategoria: 13-16 lat
Wyniki:
1.
Aga Abramik
2.
Filip Hudzik
3.
Adam Wrzał
4.
Maks Rymer
5.
Szymon Ziemnicki
6.
Norbert Depa
7.
Miłosz Czapiewski
8.
Mikołaj Radomski
9.
Paweł Zubel
3 Miejsce – Adam Wrzal
Jedna z najwyższych not w kategorii STYL. Przejazd Adasia to przede wszystkim dopracowane grindy
– lądowane za każdym razem idealne True Mizu na dużym boxie, Top Acid do Bs Royale czy Acid na
podwyższeniu najwyższego quartera. Mocno zaakcentowana Kreatywność – Ao Wall ride czy Wall
ride doTop Soul na mini rampie. Tylko jeden upadek – podczas finalnego 540. Duże znaczenie w
przypadku Adasia miał też jego finalny trik – Mizu do Top soul pod górę i w dół dużego grindboxu.
2 Miejsce – Filip Hudzik
Filip to zdecydowany lider w kategorii Trudność – szereg jego trików podczas przejazdu to trudne
techniczne sztuczki, nie spotykane dotychczas podczas przejazdów Juniorskich – Full Ao Mizu na
podwyższeniu mini rampy, Full Ao Soul na dużym gridnboxie, idealne fakie 540 na quarterze.
Dodajmy do tego kilka fajnych transferów między przeszkodami i mamy zasłużone 2 miejsce na
podium. Warto zwrócić uwagę na porządnie wyjechane streetowe Fakie 720 jako Best Trik.
1 Miejsce – Aga Abramik
Występ Agi to przede wszystkim przejazd wolny od nietrafionych trików, gleb czy zbędnych przerw
(wysoka nota w kategorii Line). Wysokie noty w kategorii Trudność dzięki trikom typu Full Kind Grind
czy Full AO Top Acid na copingu oraz dobra konsystencja (częstotliwość wykonywania trików podczas
przejazdu). Fakie 360 na quarterach i stylowy Zero AO Soul na dużym grindboxie. Kreatywny Ben Soul
(cały długi grindbox) i Ao Ben Soul. Jako swój Best Trik Aga posadziła za pierwszym razem Fakie Front
Flipa, jednak to właśnie bezbłędność przejazdu i trudne techniczne triki zadecydowały o 1 miejscu
na podium.

