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BITWA O MISTRZEJOWICE I FINAŁ MISTRZOSTW 
POLSKI W JEŹDZIE NA DESKOROLCE

24 i 25 września w skateparku 
na Plantach Mistrzejowickich 
odbyły się ostatnie w tym roku 
zawody z serii „Deskorolkowych 
Mistrzostw Polski”.

 W sobotę podczas tradycyjnej, 10 
już Bitwy o Mistrzejowice można 
było zgarnąć ostatnie Dzikie Karty 
uprawniające do startu w niedziel-
nym finale. Zawody odbyły się w 
trzech kategoriach Open, Girls i 
U16. Zawodniczki i zawodnicy 
mieli dwa przejazdy, każdy z nich 
trwał dokładnie minutę. Liczył się 
lepszy przejazd, który sędziowie 
oceniali biorąc pod uwagę trudność 
tricków, płynność jazdy i wyko-
rzystanie przeszkód w skateparku. 
Wśród dziewczyn najlepsza okazała 
się Marcelina Detkoś, za którą na 

podium uplasowały się Weronika 
Choromańska i Małgorzata Burkac-
ka. W Juniorach na szczycie podium 
znalazł się Krzysztof Dymnicki, a 
kolejne miejsca zajęli Kuba Kosty-
szyn i Paweł Stryszowski. W kate-
gorii Open prym wiódł Filip Sza-
lak, na drugim miejscu wylądował 
Maciek Stępień, a trzecie miejsce 
zajął Przemek Hippler. Drugi dzień 
zaskoczył organizatorów z krakow-
skiego Stowarzyszenia Cool Team 
deszczową aurą. Całe szczęście oko-
ło godziny 14 deszcze ustały i udało 
się rozegrać zawody.  W niedzielę w 
skateparku jeździli już tylko ci za-
wodnicy, którzy we wcześniejszym 
przystankach cyklu „Mistrzostw 
Polski” zdobyli dzikie karty, co za 
tym idzie poziom zawodów był bar-

dzo wysoki. Zawody odbyły się w 
tej samej formule co sobotnie elimi-
nacje, a startujący byli dopingowani 
zarówno przez  fanów deskorolki z 
całej polski jak i okolicznych miesz-
kańców. Dodatkowo w internecie 
można było śledzić relację live. Ty-
tuł Mistrza Polski w kategorii Open 
bezapelacyjnie obronił Filip Szalak, 
wicemistrzem został Jean Seeman, 
a trzecie miejsce na podium przy-
padło lokalnemu riderowi Mać-
kowi Stępniowi, uczniowi Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego Marcina 
Gortata w Krakowie – Nowej Hu-
cie. Wśród Pań najlepsza była Zuza 
Bone, a drugie i trzecie miejsce za-
jęły kolejno Weronika Choromań-
ska i Marcelina Detkoś. W kategorii 
Junior tytuł mistrza zdobył Krzysz-

tof Dymnicki, a kolejne miejsca 
zajęli Kacper Mania i Kuba Kosty-
szyn. Po tej części zawodów odbył 
się jeszcze best trick - zawody na 
najlepszy wykonany trick. W któ-
rym najlepsze sztuczki zrobili Ma-
ciek Stępień i Maciek Olszewski. 
Podczas obu dni zawodnicy walczy-
li o nagrody finansowe i rzeczowe, 
które wręczyli im Radny Miasta 
Krakowa Kazimierz Chrzanowski, 
Przewodniczący Rady Dzielnicy 
XV Mistrzejowice Marek Hohenau-
er i Prezes Polskiego Związku Spor-
tów Wrotkarskich Bartosz Pisarek. 
Bardzo cieszymy się, że impreza tej 
klasy już po raz kolejny odbywa się 
w Krakowie, a miejsca na podium 
zajmują lokalni zawodnicy, którzy 
niejednokrotnie są również człon-

kami kadry narodowej, co pokazuje 
jak ważny jest rozwój infrastruk-
tury sportowej. Liczymy na to, że 
za rok znów Mistrzostwa Polski w 
jeździe na Deskorolce zawitają do 
krakowskiej Nowej Huty. Partne-
rami wydarzenia byli: Dzielnica 
XV Mistrzejowice, Polski Związek 
Sportów Wrotkarskich, Centrum 
Młodzieży im. dr Henryka Jordana, 
Techramps, Etnies, MPEC Kraków, 
Grupa MP Mosty, Wodociągi Mia-
sta Krakowa, Red Bull, On Lemon 
i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 
Kraków Wschód. Organizatorem 
zawodów był krakowski Cool Team 
we współpracy z Polish Skate Fede-
ration.


