Raport sędziowski Royal Blades 23.04.2022, Kraków
Kategoria OPEN
3. Krzysztof Starzewski
Czysty, dynamiczny przejazd z dużą ilością transferów, mocnym soulem na barierce do tego
kilka technicznych manewrów zapewniły 3 lokatę.
2. Tomek Przybylik
Szybka, kreatywna linia z mocnymi skokami oraz hammerami jak bs royale na barierce do
tego 45 savanah. Niestety nie obyło się bez potknięcia efektem czego Tomek kończy na 2
pozycji.
1. Krystian Zarzeczny
Przejazd bez potknięć w którym mogliśmy zobaczyć min. największy skok tego dnia: transfer
fakie 720 z quatera w minirampe, flatspin 360 na jump boxie. Wszystko to połączone z dużą
ilością grindów: savanah , bs fast , darkside pornstar sprawiło że tego dnia był to zwycięski
przejazd.
Kategoria GIRLS
3. Kamila Probierz
Duży transfer z quatera w mini , savanah do ao topsoul , 360 topsoul to tylko niektóre triki
Kamili szkoda że nie udało się czysto i bez potknięć połączyć tego co było zaplanowane bo
mogłoby to naprawdę dużo zmienić .
2. Agnieszka Abramik
Idealnie wykonany kindgrind na sub boxie to zdecydowanie jeden z mocno wyróżniających
się trików w kategorii dziewczyn. Dosyć dobra linia niestety kilka razy przerwana za sprawą
czego pozycja nr 2.
1. Patrycja Najda
Zdecydowanie najpłynniejsze poruszanie się po parku w swojej kategorii. Kreatywne
podejście, brak potknięć i pewnie wykonywane triki sprawiły że w tej kategorii nie było
wątpliwości.

Kategoria JUNIOR do 13

3. Borys Grzebyk
Płynne pokonywanie przeszkód w połączeniu z dużą ilością grindów zarówno na streetowych
elementach jak i quaterach zapewniło 3 miejsce w tej kategorii.

2. Ksawery Skibiński
Dobrze zaplanowany przejazd. Duża ilość grindów i umiejętność ładnego ich połączenia w
dobrym stylu to pewne 2 miejsce.

1. Michał Pietrzak
Energia, dynamika, ogromna ilość czysto wyjechanych trików. Wykorzystanie całego parku i
to w nie zawsze oczywisty sposób okazało się kluczem do pierwszego miejsca.

JUNIOR 13-16

3. Norbert Depa
Było szybko i momentami naprawde solidnie. Przeważnie mało skomplikowane grindy ale
ładnie połączone sprawiły że był to przejazd na 3 miejsce.
2. Filip Hudziak
Duży transfer z minirampy w quater, mocno techniczne triki połączone z rotacjami. Wszystko
przyzwoicie wplecione w dynamiczną linie zagwarantowało 2 miejsce.
1. Adam Wrzał
Wykorzystanie całego parku w parze z technicznymi przejściami . Pewnie, stylowo wykonane
triki oraz dobra prędkość - prosto na szczyt podium.

