02.10.2021 w warszawskim WoodParku odbyły się zawody finału Pucharu Polski z serii Junior.
Zawodnicy startowali standardowo w dwóch kategoriach wiekowych (do 13 oraz do 16 lat).
Skatepark idealnie nadawał się do rywalizacji młodszych zawodników – przeszkody są bardzo
„dostępne” a ich duże zagęszczenie daje spore możliwości łączenia swoich trików w płynny
przejazd.
Ranking Junior do 13 lat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Michał Pietrzak
Ksawery Skibiński
Borys Grzebyk
Maciej Paluch
Adam Kandzia
Marek Motała

Miejsce 3 – Borys Grzebyk
Borys był małym zaskoczeniem w tej kategorii wiekowej – jego pierwszy start w zawodach, ale
poprawnie zaplanowany przejazd bez przestojów. Różnorodność grindów na copingach (Soul,
Backside, Frontside, Cloudy), duży mur zaliczony na Pornstara. Punkty za kreatywność za wysoki
wallride oraz Safety Transfer na dużym Funboxie. Przejazd prosty technicznie, ale dynamiczny i z
dobrą linią.
Miejsce 2 – Ksawery Skibiński
Przejazd Ksawerego to wysokie noty w kategorii Linia. Umiarkowana prędkość, ale triki/grindy
wykonywanie pewnie. Ksawery zaliczł praktycznie każdą przeszkodę do grindowania jednak w
większości na powtarzane Unity (w tym jeden z niewielu trików od Fakie na copingu w tej kategorii
wiekowej - Full AO Unity Stall). Duży murek zaliczony na Pornstara oraz wpleciona między grindy
540 z małego banku. W przejeździe Ksawerego brakowało trochę spontaniczności i
zaakcentowanego wykończenia - trudniejszej sztuczki na koniec, która podniosłaby wynik w
Kategorii Technika i byłaby uzupełnieniem całości.

Miejsce 1 – Michał Pietrzak
Michał zgładził konkurencję dobrą znajomością parku - finałowy przejazd to tradycyjnie spora
prędkość na trikach i płynne przechodzenie z jednego triku w kolejny. Na start jego flagowa,
wysoka 360 z Liu Kangiem, Wallride oraz wielki transfer nas sferycznym wejściem na park –
kapitalny triczek którym sporo zapunktował w Kreatywności oraz Technice. Duża różnorodność
grindów, widać tutaj, że Michał stale pracuje nad nowymi trikami – TTS, Kind Grind, Negative
Makio (z grabem) czy szybkie przejścia na rurce (Pornstar to Top Acid) oraz Acid na najwyższym
marmurowym murku. 54 z małego banku i szereg grindów copingowych (przejeżdżanych od
początku do końca). Świetny mix umiejętności - klasyczne triki i nutka swojej indywidualnej
rozkminy, dodatkowo przejazd wolny od potknięć.

Ranking 13-16 lat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Szymon Ziemnicki
Adam Wrzal
Maksymilian Rymer
Jakub Oziemblewski
Filip Hudziak
Agnieszka Abramik
Norbert Depa
Miłosz Czapiecki
Adam Trzeciak
Mikołaj Radomski
Julia Mączyńska
Michał Piotrowicz
Dominika Kaczorowska

Miejsce 3 – Maksymilian Rymer – GO BIG!
Max ma na siebie pomysł i to widać! Podczas gdy pozostali zawodnicy skupiają się na dużej ilości
trików i zaliczeniu jak największej ilości przeszkód, Max stawia na oryginalne i ryzykowne
wykorzystanie elementów. Już na starcie wybierał lądowanie na drewnianej części funboxu (gdzie
całą resztą ląduje na treningowym Resi). Trik na copingu - disaster Top Porn chociaż lekko
podparty ręką „otworzył” oczy innym zawodnikom na ten konkretny element. Techniczny 54
transfer między bankiem a quarterem, kilka mniejszych copingowych trików (Ao Unity, Unity) i
mocna finałowa linia z transferami nad ścianą oddzielającą Funbox oraz część streetową – czysto
zlądowane 180 na flat.

Miejsce 2 – Adam Wrzal – STYL!
„Lekki” styl to charakterystyczna cecha jazdy Adasia – zawodnik pływa po całym parku płynną linią
zaliczając systematycznie każdą z przeszkód. Wysoka 360 na start, trudne techniczne przejścia na
copingu (Inspin Unity do top soul, AO unity do Ao top Soul, True Mizu), najdłuższa rura zaliczona
na fajne combo (Mizu do Top Acid do BS Royale). Małe potknięcie przy finalnej 54 jednak nadal
wysokie noty w Kategorii STYL oraz Technika spokojnie wystarczyły na zajęcie 2 pozycji.
Miejsce 1 – Szymon Ziemnicki – TECHNIKA!
Przez cały sezon Szymon ocierał się o miejsca na podium – tym razem jednak zdołal wyciągnać
wnioski ze swoich poprzednich doświadczeń i udało mu się wykonać bezbłędny przejazd, pełen
różnorodnych i dopracowanych grindów (Top Porn, Sweetstance, Kind Grind) skoków czy
własnych, unikalnych pomysłów (Pornstar pod górę najwyższego murka). Jedna z najwyższych not
w kategorii Technika. Sędziom podobały się długie grindy – Ao unity Rewind, na copingu, łamana
rura zjeżdżana w całości (Unity). Kreatywne Stall Combo (Cess Backslide do ściany i przejście na
Top Soul na coping) czy Gap 180 nad sferycznym wejściem do parku (tylko Szymon i Michał
Pietrzak atakowali tą przeszkodę). Kapitalna konsystencja (częstotliwość wykonywania trików) i
pewność – tym razem Szymon był najlepszy!

