Mistrzostwa Polski w jeździe Agresywnej – Nowa Sól 2021
4.09.2021 w Nowej Soli odbyły się Mistrzostwa Polski w jeździe agresywnej na rolkach, skupiając
najlepszych zawodników w kraju, wybranych na podstawie 2 przystanków eliminacyjnych w Gdańsku
oraz Krotoszynie.
Betonowy skatepark w Nowej Soli jest dość dużym i raczej trudnym technicznie obiektem – ostre
kąty przeszkód wymagały dobrego planowania przejazdu i nie wybaczały potknięć. Zawodnicy
wystartowali w 3 kategoriach JUNIOR (do 16 lat), OPEN (powyżej 16) oraz GIRLS.
Pełne wyniki:
Kategoria OPEN:
1. Tomek Przybylik
2. Piotr Combrzyński
3. Krystian Zarzeczny
4. Karol Byrski
5. Patryk Pilch
6. Krzysztof Starzewski
7. Jacek Kamiński
8. Kamil Kamiński
9. Łukasz Dziejka
10.
Adrian Rybicki
11.
Michał Łuczak
12.
Michał Rakowski

Miejsce 3 – Krystian Zarzeczny
Najmocniejszą stroną przejazdów Krystiana były zdecydowanie jego "nieoczywiste" linie – transfery
między kątami quarterów i banków zupełnie w inny sposób niż cała reszta zawodników. Ponadto
sporo punktów za kreatywne grindy jak Vertical Soul na barierce Bowla lub disaster Top Acid na
najwyższym wallride. Kilka "spokojniejszych" grindów na copingach (Top Acid) i AO Unity Rewind na
rurce nad gapem, sprytnie układających się całość przejazdu, zakończonego wysokim Flatspinem
oraz transferowe 54 z mniejszego banku. Przejazd bez potknięć czy upadków.
Miejsce 2 – Piotr Combrzyński
Przejazd Piotrka rozpoczęty ogromnym Misty na funboxie, kreatywne "wejście" do Bowla
bezpośrednio z Soula Grinda z Gridnboxu. 1 okrążenie Bowla z Backside na copingu i wysokie
Corkscrew na quarterze. Techniczna linia z BS Torq na długim murku, Royal na poreczy w dół.
Następnie 36 Handplant transfer na Spine i finalnie backslide na rurce. Przewaga trudności skoków
Piotrka zadecydowała o 2 miejscu na podium. (Pomimo technicznej przewagi Grindów Krystiana z 3
miejsca)

Miejsce 1 – Tomek Przybylik
Sezon 2021 bez wątpienia należał do Tomka. Podobnie jak w Krotoszynie jego przejazd to unikalna
linia, największe transfery, kreatywne triki i brak upadków. Air transfer nad najwyższym wallride, Top
Acid do True Savana na podwyższonym railu, następnie kreatywny transfer 360 Mute z Bowla w kąt
banku. Nieprzerwana linia to kolejne dwa duże transfery i złapanie oddechu na technicznym
Backslide 270 pod górę poręczy, wypłenieie małym Ao soul na mureczku. Mocne zakończenie
przejazdu – fakie Bio 540 Rocket na funboxie, następnie transfer z Soula na grindboxie do środku
Bowla, mally cess Porn i kolejny mocny skok fakie Bio na qurterze.

Kategoria Junior:
1.
2.
3.
4.

Adam Wrzal
Maks Rymer
Szymon Ziemnicki
Ksawery Skibiński

3 Miejsce – Szymon Ziemnicki
Szymon zmiata konkurencję pod względem ilości trików jednak nie zawsze są one wyjechane do
końca i pozwalają na płynną kontynuację linii – dobrym przykładem są tutaj pierwsze triki przejazdu
– Disaster Mizu na prostą część łamanej rurki - Trudny technicznie trik jednak nie wyjechany do końca
(tylko połowa rurki zaliczona i lądowanie na płaskim przed bankiem) czy np 54 z quartera na Flat bez
kontunacji linii. Dalej było już tylko lepiej – Soul na podwyższeniu Quartera, Full Cab Backside na
poręczy i finalny triczek Top Acid do Bs Royal na łamanej rurce. Wysoka nota w kategorii Technika i
Kreatywność.
2 Miejsce – Maks Rymer
Maks to dynamika, mniejsza ilość trików ale bardziej konkretne podejście. Jako jedyny Junior
przelatywał najwyższy, dość trudny Funbox ładną 360. Dobre opanowanie Bowla – lajtowo wklejone
triki typu Savana, czy AO Ben Soul. Punkty za Styl ładnie dogiętym Torq Soulem na podwyższeniu
quartera, w lini w precyzyjnym Unity do Top soul na kolejnym quarterze. Mocny akcent w
kreatywności – końcowy cess pornstar do Dark Side Top Porn na "grzbiecie" Spine. Technicznie nie
było dużej przepaści między Maksem i Szymonem jednak różnica w płynności przejazdu była
zdecydowanie po stronie Maxa.
1 Miejsce – Adam Wrzal
Adam Wrzał wypełnił swoje noty w każdej z kategorii. Stylowy świetnie rozplanowany przejazd bez
przestojów, gleb. Połączenie skoków, grindów i kreatywności – duży transfer na start i wysoki Double
Grab Air na Funboxie. Mocno zapunktował wykonując Frontside pod górę łamanej poręczy! 54 z
bowla płynnie przechodziło w techniczne, podwójne przejście na najdłuższej rurce (Mizu do Top Acid
do Bs Royal), następnie książkowy Royal na poręczy, 360 transfer między quarterem i bankiem, Top
Soul na mniejszej rurce i finalne Top Acid do backside na łamanej rurce. Zdecydowany lider!

Kategoria Girls:
1.
2.
3.
4.
5.

Patrycja Najda
Kamila Probierz
Agnieszka Abramik
Zuzanna Ormańska
Paulina Zawadzka

Miejsce 3 – Agnieszka Abramik
Mocną stroną Agnieszki były grindy - Sweetstance, Soul, bardzo dobre technicznie Inspin Unity do
Top Soul na copingu. Wysoki lot na Method Air, fakie 36 na quarterze. Brakowało trochę
kreatywności i większej różnorodności grindów (większość to wariacje Unity) ale duża swoboda w
poruszaniu się po kątach pozwoliła na 3 pozycję.
Miejsce 2 – Kamila Probierz
W porównaniu do Agnieszki, Grindy Kamilii były znacznie bardziej różnorodne – zarówno jeżeli
chodzi o triki jak i o przeszkody na których były wykonywane. True Mizu na murku, długo
przytrzymane AO Unity na copingu, Unity na mniejszej poręczy czy Pornstar przez całą łamaną rurkę.
Punkty za Styl za Makio Stall z grabem na podwyższeniu quartera lądowane idealnie za każdym
razem. Nie zabrakło też skoków – 54 lądowano co prawda na FLAT jednak płynnie tworzyło całą linię.
Miejsce 1 – Patrycja Najda
Patrycja zdołała obronić tytuł z przed roku – przewaga nie była aż tak wielka – poziom finału
dziewczyn był bardziej wyrównany więc Patrycja musiała postarać się o zapunktowanie w każdej z
kategorii. Na start poszedł długi manual w lini z ładnie wyjechanym Royalem na poręczy. Następnie
2 x transfery w strefie quarterów i spine i technicznie trudny, kreatywny transfer z góry grindboxa w
kąt bowla, i błyskawiczne 54 na płaskie. AO Soul stall na podwyższeniu quartera, Bs unity i Cloudy na
copingu i kolejna 36. Końcówka to Soul na łamaczu (nie po całości ale bez upadku) i Fakie 54 na
banku. Merytorycznie najlepszy przejazd z zaliczonymi wszystkimi przeszkodami. Zasłużona 1
pozycja!

