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Hej, 

 

Witamy Was w drugim numerze What a Bout! Na początku chcemy bardzo 

gorąco podziękować za wszystkie miłe słowa, które spłynęły do nas nie 

tylko z Polski, czy naszej części Europy, ale i z wielu miejsc na świecie. To 

nam dodało skrzydeł i pełni zapału zabraliśmy się do dalszej pracy. 

Dziękujemy też za konstruktywną krytykę i wskazówki, które pozwalają 

nam eliminować błędy i stawać się dla Was bardziej profesjonalnym 

magazynem. Liczymy oczywiście na więcej! 

 

W jesiennym numerze przygotowaliśmy dla Was dużo materiałów. Na 

pierwszy rzut oka widać, że rośniemy. Mamy więcej stron, kilka nowych 

rubryk, a także powiększa nam się redakcja. Witamy na pokładzie Claire 

Semple, która poprowadzi kolumnę o takich kwestiach jak m.in. o unikanie 

kontuzji, fizjoterapia, fitness czy masaż sportowy. Marko, tym razem już 

jako stały felietonista, zabierze Was w niezwykłą podróż przez ewolucję 

roller derby. Liz wyjaśni Wam zawiłości MST, a Clochardine tym razem 

rozbierze wrotki na czynniki pierwsze. Rita w DIY nauczy Was 

własnoręcznie robić noski na czubki, natomiast kontynuując rubrykę Derby 

101 opowie Wam o sędziach i ich gwizdkach. W numerze znajdziecie też 

bardzo ciekawy wywiad Rity z ligą Bad Rangers Poznań Roller Derby, 

który koresponduje z reportażem z turnieju 7th heaven. Mamy też dla Was 

materiały, które dostaliśmy od fantastycznych ludzi ze Szkocji i Czech. Sam 

Skipsey, napisał dla nas świetny artykuł o drużynie Roller Derby z Sofii w 

Bułgarii i ich doświadczeniach z zakładaniem drużyny, a Alisa z praskich 

Hard Breaking Dolls przesłała nam aż dwa artykuły. O meczu freszek, 

zorganizowanym przez jej drużynę oraz o spotkaniu Chicks in Bowls, które 

również odbyło się w Pradze. Wreszcie w Derby Art prezentujemy pracę z 

Hiszpanii, którą dostaliśmy od Silvii (aka Block Sabath). 

 

Mamy nadzieję, że drugi numer Wam się spodoba. Staraliśmy się, żeby 

materiały były różnorodne, a jednocześnie cały numer był jak najbardziej 

spójny. Czytajcie, komentujcie i piszcie do nas. Liczymy na żywą, a także 

inspirującą komunikację. Zapraszamy do kontaktu także tych wszystkich, 

którzy chcieliby z nami współpracować. Naprawdę na Was czekamy. 

 

Do zobaczenia zimą! 

oryginalne zdjęcie z okładki Tom Malko 
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https://www.facebook.com/wabmag/ 
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Zespół redakcyjny
Zaczęła derbować w 2015 z Warsaw Hellcats 

Roller Girls. Onieśmielona przez wielość opcji 

jakie daje derby podejmowała się roli 

zawodniczki, NSO, SO, LUMa, komentatora, 

wolontariusza, rękodzielnika nagród na loterię, 

piekarza jednorożkowych i flamingowych 

babeczek. Teraz wydaje jej się, że wie 

wystarczająco dużo by móc się tą wiedzą 

podzielić z innymi. Kocha koty i kawę. I 

czekoladę.

Tom Malko Fotograf sportowy, który specjalizuje się w 

roller derby i ekstremalnych biegach z 

przeszkodami. Ojciec trójki dzieci, mąż jednej 

żony, wegetarianin mieszkający również z 

psem i kotem. Tom odkrył Roller Derby trzy 

lata temu i zakochał się w tym sporcie, 

porzucił fotografowanie modelek na rzecz 

wrotkarek.

Rita Skater 

Fotograf roller derby od 2010 roku. Przez te 

wszystkie był świadkiem ewolucji derby w 

każdym wymiarze od after party, przez 

mecze, turnieje, graczy, wolontaiuszy i 

wszystkich wspaniałych ludzi 

zaangażowanych w RD. Pomimo wielu 

kilometrów na liczniku,  ten sport nadal go 

napędza. Od początku związany z drużyną 

Helsinki Roller Derby, miał też niesamowite 

szczęście współpracować z innymi świetnymi 

drużynami. Jego pozostałe zainteresowania to 

książki, muzyka, jedzenie i wszystko co 

związane z kosmosem i klockami lego.

Marko Niemelä 

Clochardine 

Wrotkuje od 2014 roku, koncentruje się głównie 

na jeździe agresywnej. Była zawodniczką obu 

warszawskich drużyn roller derby (nadal was 

kocham! #nohardfeelings). Właścicielka dwóch 

szczekających kiełbasek. Wielbicielka spania & 

jedzenia. Po prostu ziemniaczek.

Liz Frizzle Najpierw poznała Ritę Skater i zgodziła się 

być komentatorką, pomimo braku pełnego 

zrozumienia zasad sportu. Nie oglądając się 

za siebie, została zawodniczką Warsaw 

Hellcats Roller Girls i NSO w Warsaw 

Hellbadgers Official Squad. Nauczycielka z 

zawodu i nerd, który uwielbia zdobywać 

wiedzę na temat roller derby. Ma nadzieję, 

że jej doświadczenia pomogą innym.

What A Bout: Us 
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Sam Skipsey Fotograf, kamerzysta, fan, dziennikarz i 

statystyk roller derby od 2010 roku; Sam 

odkrył Roller Derby w samą porę aby brać 

udział w Pierwszym Pucharze Świata Roller 

Derby i został na tyle długo, aby pomóc 

zaplanować i zorganizować trzeci (jak do tej 

pory). Redaktor Scottish Roller Derby Blog, 

oddany promowaniu każdej częsci tego sportu 

od Patagonii po Pohjolę. Bardzo polega na 

Tłumaczu Googla!

Claire Semple
Zaczęła jeździć z Dundee Roller Derby w 2012 

r. Jammerka (Goldginger #77) w ich  drużynie 

wyjazdowej Silvery Tayzers od 2013 r. jeździ 

dla Team Scotland od mistrzostw świata 2018 

(Semple #64). Drużynowa terapeutka w Power 

of Scotland Men's Roller Derby na trzech 

kolejnych mistrzostwach świata mężczyzn. 

Wykładowczyni akademicka dbająca o zdrowie, 

sprawność fizyczną, odżywianie oraz fizjologię. 

Terapeutka we własnej przychodni, Semple 

Sport Therapies. Zapracowana, ale szczęśliwa, 

bo łączy rzeczy, które kocha, sport, fitness i 

naukę.

Brytyjka / Ukrainka. Po mieszkaniu w wielu 

krajach jak Wielka Brytania, USA, Meksyk i 

Południowa Korea, osiedliła się w Pradze. 

Powodem, dla którego jest w Pradze dłużej niż 

gdziekolwiek indziej, jest to, że dołączyła do 

Hard Breaking Dolls. Jest to dla niej nie tylko 

drużyna derby, ale także siostrzeństwo, które 

kocha całym sercem! Zwykle bardzo aktywna na 

muzycznej scenie (punk rock n roll), pisała 

artykuły dla wielu muzycznych zinów w 

przeszłości, ale ponieważ RD powoli przejmuje 

jej życie, pomyślała, że da szansę WAB. Jest 

wielkim fanem kina horroru, muzyki i jazdy na 

wrotkach. Weganka z dwoma pięknymi kotami. 

Moan Alisa



Skates in the city 

Nie uciekaj! Powtarzam - NIE UCIEKAJ! Nie taki jednak diabeł straszny, jak go 
malują. Serio ;) Czytając poniższy artykuł sam/sama się o tym przekonasz. 
Zaczniemy powoli, a potem dopiero wejdziemy w szczegóły. Pamiętaj – ta wiedza 
naprawdę Ci się przyda, jeśli chcesz, żeby Twoje wrotki służyły Ci dłużej niż jeden 
sezon. No to jedziemy z tematem! 

Poznaj swoje wrotki: 

         tekst Clochardine                    zdjęcia Rita Skater 

Buty 

Mogą być z niską lub wysoką cholewką, wykonane z winylu 

lub skóry, miękkie lub bardzo sztywne. Ich wybór zależy w 

dużej mierze od tego, co chcesz robić na wrotkach (tańczyć, 

grać w derby, jeździć agresywnie itd.) i, oczywiście, od 

Twojego budżetu. Jazda figurowa to zdecydowanie but 

wysoki, sztywny i  z obcasem. Do derby przyda Ci się raczej 

niski, płaski but. Jeśli zobaczysz “skórzane wrotki” za 

podejrzanie niską kwotę, to idę o zakład, że jest to raczej 

eko-skóra ;) 

 

Plate (plejty) 
To druga największa część każdej wrotki. Znajdziesz je pod 

butami. Zwykle są wykonane z aluminium lub nylonu. Jeśli 

ważysz trochę więcej (powyżej 80-90 kg), to zdecydowanie 

dobrym pomysłem będzie sięgnięcie po lepsze, ciut jednak 

droższe plejty. Naprawdę nie chcesz, żeby plejt pękł pod Tobą

w trakcie jazdy czy wykonywania tricku. 
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przewodnik po częściach 



Skates in the city 
Trucki 
Małe części w kształcie litery “T”, które znajdziesz pod 

plejtami. Unikaj jak ognia trucków zrobionych z 

plastiku/nylonu – a właśnie na takie łatwo możesz trafić 

kupując tańsze wrotki.  To jedna z najciężej pracujących 

części plejta. Dzięki nim skręcasz i utrzymujesz balans w 

trakcie jazdy. To na nich spoczywa cały ciężar Twojego ciała 

oraz to one odczuwają najbardziej wszystkie przeciążenia 

związane z jazdą. Chcesz, żeby były mocne, responsywne i 

niezawodne? Zawsze wybieraj trucki z aluminium. 

 

Dwie mniejsze metalowe części trucka, na których 

zamontowane są kółka, nazywane są osiami (axels). Duża 

metalowa część, która dotyka plejta to tzw. pivot (lub pivot 

point), a dwie duże śruby mocujące wszystko razem są zwane 

kingpinami :D 

 

Kingpin 

Przyjrzyjmy się dokładnie temu małemu bohaterowi każdego 

plejta. Kingpiny zapewniają stabilność lub zwinność wrotek 

(lub i jedno i drugie na raz), w zależności od ich kąta 

względem plejta. Zwykle kąt 10-15 stopni zapewnia 

doskonałą stabilność, ale mniejszą zwinność, zaś kąt 45 stopni 

to dużą zwinność, ale mniejszą stabilność. Znajdziesz te 

informacje w opisie swojego plejta, więc czytaj go uważnie. ;) 

 

Pivot cup 

Kolejną malutką (i bardzo niedocenianą) częścią jest pivot 

cup. Te plastikowe lub gumowe elementy chronią plejt i 

umożliwiają płynny ruch trucków. Sprawdzaj je regularnie i 

wymień, kiedy zaczną wyglądać dziwnie (np. jest w nich 

dziura lub zaczynają się wysuwać ze swojego miejsca). 

 

Hamulce 

Możesz na nich stanąć, możesz dzięki nim zwolnić i możesz 

na nich… pobiec (tak, derby to cuda i dziwy) :D Hamulce 

występują w dwóch rodzajach -  jedne są regulowane, drugie 

nie. Regulowane mają grubą śrubę i wyglądają jak dziwny 

grzyb. Nieregulowane mają niewidoczną śrubę i 

przypominają kształtem odwróconą muffinkę. Pamiętaj, że 

nie możesz zmienić hamulca regulowanego na nieregulowany 

– nie będą one pasować ze względu na grubość śruby 

mocującej. Jeśli interesujesz się freestylem na wrotkach, to 

warto wypróbować jam plugi – małe, plastikowe zatyczki, 

dzięki którym zyskasz zupełnie nowy zakres ruchu. Więcej 

przestrzeni pod hamulcem = większy zakres ruchu, ale 

mniejsza stabilność. 

 

Kółka 

No to jedziemy! To proste: dobre koła = przyjemna jazda. 

Zajrzyj do pierwszego wydania magazynu, gdzie znajdziesz 

więcej informacji o tym, jakie koła będą najlepsze dla Ciebie. 
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Łożyska 

Małe, okrągłe i bardzo, bardzo ważne. To dzięki nim koła we 

wrotce się kręcą. W każdym kółku znajdziesz po dwa łożyska. 

Są produkowane w różnych wersjach (otwieralne i 

nieotwieralne) oraz z różnych materiałów. Zadbaj o nie, a 

będą Ci służyć przez dłuższy czas.  Uwaga! Łożyska mogą 

mieć również różne rozmiary. Najpopularniejszy to 8mm, 

więc jeśli zamierzasz kupić zwykłe wrotki, to nie musisz się 

tym martwić ;) 



Skates in the city 
Toe guard / ochraniacz na noski 
W zasadzie nie jest to standardowa część wrotki, ale 

zdecydowanie jest to coś, co warto nabyć wraz z pierwszymi 

wrotkami. Noski są najbardziej narażone na zniszczenie – 

przy każdym upadku szorujesz nimi po ziemi. Przy odrobinie 

pecha po jednym intensywnym sezonie zamiast wrotek 

możesz mieć sandały na kółkach ;)  Ochraniacze na noski są 

dostępne w różnych kształtach i kolorach, więc każdy 

znajdzie coś dla siebie. 

 

Cushion / bushings / gumki do trucków 

Malutkie, okrągłe i gumowe – to “dusza” podwozia każdej 

wrotki. Znajdziesz je na swoich truckach, dwie gumki na 

każdym z nich. Chronią je zwykle metalowe nasadki (cushion 

retainers). Gumki również są dostępne w różnych 

twardościach: od miękkich (świetne na outdoor, dobrze 

amortyzują nierówności)  po twarde (dobry wybór dla 

cięższych osób). Twardość gumek to również głównie 

preferencja i to, do czego jesteś przyzwyczajona. To, co 

jednak warto sprawdzić przy zakupie nowych, to to, czy będą 

pasować do Twojego modelu plejta. Część marek ma 

unikalny kształt własnych gumeczek, które nie będą pasować 

do plejtów konkurencji. 

 

Nakrętki 
Cóż, bez nich wrotki dosłownie rozsypały by Ci się w rękach 

:D To właśnie one trzymają wszystko w kupie. Zaraz po 

wyjęciu wrotek z pudełka sprawdź i ewentualnie dokręć: małe 

nakrętki na kołach (axle nut), dwie duże nakrętki na kinpinach 

(action nut)  i (jeśli masz tego typu hamulec) nakrętkę 

trzymającą hamulec w miejscu. 

 

Washer/nakładka 

I na koniec – jeśli masz hamulce z grubą śrubą, które 

wymagają dokręcania kluczem, to pomiędzy nią a gniazdem 

plejta powinna znaleźć się metalowa nakładka. Bez niej w 

gnieździe może zbierać się kurz/piasek, który z czasem 

doprowadzi do jego zniszczenia. Dodatkowo, nakładka 

przejmuje część przeciążeń, na jakie narażone jest gniazdo w 

trakcie używania hamulca. 
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W zasadzie najlepsza metoda na poznanie budowy wrotek to rozłożenie ich na części pierwsze, najlepiej 
w towarzystwie bardziej doświadczonych :D Na początku to bardzo stresujące („a jeśli nie uda mi się ich 
złożyć z powrotem???”), ale po kilku próbach poczujesz się jak prawdziwy mistrz :D



We were there!

     To był słoneczny, sobotni poranek 16 czerwca tego roku, 

zapowiadał się dobry dzień na turniej 7-ek organizowany 

przez Bad Rangers, nowo powstałą ligę Roller Derby w 

Poznaniu. Obudziłem moją córkę, która chciała ze mną jechać 

na turniej. Miała zobaczyć imprezę niejako od środka, bo 

jedna z drużyn obiecała jej miejsce na ławce w charakterze 

asystentki coach’a ;-). Zjedliśmy szybkie śniadanie i 

ruszyliśmy w ponad 300 kilometrową trasę z niemal 

komfortowym zapasem czasu. Po drodze zabraliśmy jeszcze 

redaktor Ritę i Poison Ch’Alice, jedną z wrotkarek Warsaw 

Hellcats Roller Girls. Nie ujechaliśmy jednak daleko, bo 

utknęliśmy w ogromnym korku na autostradzie tuż za 

Warszawą. Musiał się zdarzyć jakiś poważny wypadek, bo 

praktycznie staliśmy w miejscu przez dobrą godzinę zanim 

policja zaczęła przepuszczać samochody. Niestety nasz zapas 

czasu prysnał i do Poznania dojeżdżaliśmy na tyle mocno 

spóźnieni, że przegapiliśmy pierwszy mecz... Na szczęście dla 

Poison Ch’Alice, Hellcats, występujące na Turnieju pod 

nazwą Skatin’ Potatoes grały dopiero w drugim, więc 

przebrała się jeszcze w samochodzie, jak jechaliśmy przez 

miasto, a szybki marsz do obiektu z miejsca, gdzie 

zaparkowaliśmy, z grubsza załatwił jej rozgrzewkę.

tekst i zdjęcia Tom Malko 

Wpadliśmy na halę tuż przed pierwszym gwizdkiem, więc od 

razu siadłem przy torze i wyjąłem sprzęt.  Żeby zachować 

choćby minimum przyzwoitości względem kronikarskiego 

obowiązku powiem tylko, że w pierwszym, bardzo 

wyrównanym meczu zmierzyły się KozioWroty z Roller 

Storm. Obiekt, gdzie rozgrywany był 7th Heaven to wielka 

hala mieszcząca się na terenie Międzynarodowych Targów 

Poznańskich. Była całkiem wdzięcznym miejscem do 
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7th Heaven 

Turniej Siódemek

7th Heaven 



We were there!

fotografowania tak dynamicznego sportu, jakim jest roller 

derby, choć pewnie chciałoby się mieć w tle więcej trybun i 

widzów. Jednak przecież nie od razu Kraków zbudowano. Za 

kilka lat, kiedy polskie roller derby będzie już silne i 

popularne, tło do zdjęć w tej hali będzie na pewno doskonałe! 

W drugim meczu (Skatin’ Potatoes vs. Rainbow Rockets) 

dostaliśmy pokaz świetnej gry w obronie, zwłaszcza ze strony 

Potatoes, które straciły tylko 18 punktów! Kolejne spotkania 

były rozgrywane bardzo sprawnie, zarówno dzięki postawie 

fair play zawodniczek, jak i profesjonalnej obsadzie sędziów i 

NSOs. Na torze było dużo emocji i sportowej zaciętości, 

jednak, co warte podkreślenia również mnóstwo zabawy i 

uśmiechu. Wrotkarki i sędziowie musieli uważać na 

nierówności toru, jednak były one regularne i przewidywalne, 

więc po kilku przejechanych kółkach raczej każdy wiedział, 
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gdzie i czego się spodziewać.  Turniej był rozgrywany w 

formule 7-ek, ale drużyny nie występowały pod swoimi 

oficjalnymi nazwami. Specjalnie na 7th Heaven każda z nich 

przygotowała zupełnie nową. Oprócz już wymienionych, 

piątym zespołem biorącym udział w turnieju były Pyry z 

Gzikiem. Dzięki temu, że część składów było wymieszanych, 

w turnieju wzięły udział zawodniczki z praktycznie wszystkich 

polskich drużyn.

Zawody zakończyły się zasłużonym zwycięstwem 

KozioWrotów, które tylko w tym jednym aspekcie nie były 

gościnne. Drużyna ta miała w składzie dwie bardzo silne 

jammerki, jeździła widowiskowo i wysoko punktowała. 

Tytuły MVP zdobyły: Sodomy Cake #666 dla najlepszej 

blokerki oraz Sneaker Freaker #765 dla najlepszej jammerki. 

 

Na deser kibice mogli obejrzeć w akcji również panów. Polish 

Men’s Roller Derby team (PMRD)  pokonali drużynę żeńską, 



towarzyskim. Na torze i wokół niego stawiły się 

przedstawicielki wszystkich polskich drużyn, a i na liczbę 

kibiców jak na polskie warunki nie można narzekać. Jednym 

słowem: sukces. Liczymy na to, że Bad Rangers po zdobyciu 

sprawności organizatora zaskoczy nas w przyszłym roku 

jeszcze lepszą imprezą.

We were there!

składającą się z zawodniczek biorących udział w turnieju. W 

tym przypadku już zupełnie nie chodziło o wynik, ale o dobrą 

zabawę i sporą wartość treningową. Chłopaki cierpiący na 

brak przeciwników w Polsce mogli wreszcie zagrać 

prawdziwy mecz, a dziewczyny miały okazję do konfrontacji 

z przeciwnikiem znacznie silniejszym fizycznie. Obie 

drużyny na pewno zebrały sporo doświadczenia z tego 

starcia. 
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Zaraz po ostatnim gwizdku, rozdaniu nagród i pamiątkowym 

zdjęciu spakowaliśmy się i załadowaliśmy do samochodu. W 

drodze powrotnej dołączyły do nas jeszcze trzy dziewczyny  

Hellcats, więc mieliśmy całkiem wesoły autobus. W ramach 

poznańskiego weekendu z roller derby było oczywiście after 

party oraz trening z drużyną PMRD następnego dnia, ale 

niestety te atrakcje znamy już tylko z relacji innych. 

 

Podsumowując, poznańska impreza pod nazwą 7th Heaven 

była bardzo udana, zarówno pod względem sportowym jak i  



Jak doszło do założenia waszej ligi? 

 

Pod koniec 2013 r. w Poznaniu  powstała pierwsza polska 

drużyna roller derby – Bad to the Bone. Przez następne lata 

tutaj oraz w całej Polsce ten wspaniały sport zaczął rozwijać 

się w bardzo szybkim tempie. Rozwój ten zaowocował 

powstaniem w 2016 r. Poznań Roller Rangers, a rok później 

zaczęły pojawiać się pierwsze plany na wspólne trenowanie z 

BTTB. W związku z aktywnym rozwojem współpracy 

powstała Liga – Bad Rangers Poznań Roller Derby League – 

połączenie pamięci naszych początków i szacunku do tradycji 

z nowoczesnym sportowym entuzjazmem. 

Liga powstała, by jakoś zamanifestować to, że dwie drużyny 

zaczęły działać wspólnie, żeby podkreślić, że już od początku 

stawiamy sobie wysoko poprzeczkę. Chcemy tworzyć duże, 

prężnie rozwijające się drużyny w ramach ligi wzorując się na 

naszych zagranicznych sąsiadach. Główną inspiracją jest 

Berlin. Mamy to szczęście, że mamy niedaleko do tak 

dobrych zawodników. Poza tym Londyn i dalej na zachód - 

ligi z USA. 

 

Skąd pomysł na wspólne trenowanie i ogólnie współpracę? 

 

Ważne jest dla nas to, co jest czasem niewidoczne z zewnątrz. 

Liga to większa frekwencja na treningach, większa ilość

osób, które mogą brać udział w meczach jako reprezentacja 

poznańskiego fyrtla. Podział drużyn we wspólnej lidze tworzy 

także swojego rodzaju motywację do samodoskonalenia się i 

ciężkiej pracy – no bo kto by nie chciał dołączyć do pierwszej 

drużyny wyjazdowej? :) 

Poza tym jesteśmy już na takim etapie działania, że tylko 

formalna i jasna struktura od początku pozwoli nam na 

swobodne zarządzanie takim tworem. Działanie drużyn 

wspiera stowarzyszenie, które pozwala nam oficjalnie działać 

na rzecz rozwoju roller derby, na razie bardziej lokalnie, a z 

czasem może i na większą skalę. 

Mamy nadzieję, że nasza fuzja zainspiruje inne drużyny z 

Polski do tego by działać wspólnie, co – jak widać – 

przekłada się na obopólne korzyści! 

 

Drużyna wyjazdowa? Brzmi ciekawie. 

 

Obecnie mamy drużynę wyjazdową, drużynę pomocniczą 

oraz grupę osób bez MST i fresh meaty. Jesteśmy w trakcie 

planowania i organizacji treningów, dotychczas wszyscy 

zawodnicy jeździli podzieleni według swoich umiejętności 

poza osobami bez MST, które na tor wchodzić nie mogą. W 

przyszłości chcemy podzielić to dodatkowo według tego, jak 

ma funkcjonować liga – czyli drużyna wyjazdowa razem, 

drużyna pomocnicza razem itd.

The Talk 

Jessica Sawicki 
Known as Hurtrude Stein -  a Riedell Skates sponsored  player of Minnesota 

RollerGirls (nr 21 team in WFTDA ranks) for 8 years now: “I joined on a whim 

and thought I’d play for six months and will find something else to do” Bad Rangers Poznań Roller Derby League - oficjalnie powstali 12 kwietnia 2018 r. (po 
kilkumiesięcznych przygotowaniach i docieraniu się), a jako pierwszy efekt swojej 

współpracy 16 czerwca zorganizowali turniej siódemek roller derby “7th Heaven” w 
Poznaniu. A wszystko zaczęło się od dwóch osób i marzenia - 5 lat temu.

tekst Rita Skater                      zdjęcia z archiwum Bad Rangers 
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The Talk 
Drużyna wyjazdowa jest wybierana z najbardziej 

doświadczonych zawodniczek na dany mecz, z uwagi na różne 

potrzeby, jak i możliwości wzięcia w nim udziału. Są one 

wybierane po konsultacjach kapitana i osób zaangażowanych 

w organizację treningów. Nasze wewnętrzne mecze gramy 

mieszając składy lub zostawiając grupy według ich 

umiejętności. 

 

Czy wasza liga to tylko zawodniczki? 

 

Przy obecnej ilości zawodników uznajemy, że cała Liga jest 

co-ed, natomiast biorąc pod uwagę, że z czasem chcemy 

dołączyć do WFTDA to trzeba będzie to zweryfikować. 

Oczywiście, trzymamy też kciuki za rozwój męskiego derby w 

Polsce i może zanim będziemy musieli cokolwiek 

„weryfikować” okaże się, że u nas już cała Liga jest damska, a 

panowie jeżdżą w swojej własnej! 

Dodatkowo część zawodniczek, zawodników i osób 

zaangażowanych w pracę ligi aspiruje także do bycia sędziami 

(SO i NSO), ucząc się w czasie naszych treningów oraz 

uczestnicząc w nieoficjalnych meczach. 

Otacza nas też masa ludzi, którzy starają się pomagać jak mogą 

w rozwoju poznańskiego i polskiego roller derby. Od 

przyjaciół i rodziny wspierających organizowanie różnych 

eventów i działanie ligi, aż po firmy i instytucje takie jak 

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Zico Racing czy SSW 

Malta, które wspierają nas także sprzętowo i merytorycznie. 

A jak jest zorganizowana wspomniana wyżej praca w lidze? 

 

Na podstawie naszego kilkuletniego doświadczenia, i tego jak 

mogliśmy się poznać w trakcie dotychczasowej współpracy, 

podzieliliśmy się obowiązkami – każdy według swoich 

umiejętności, czyli mamy osoby, które przygotowują treningi, 

szkolą nowe osoby, pracują nad mediami, wyciskają z nas poty 

na rozgrzewkach itp. 

 

Jak wyglądają ligowe treningi? 

 

Jeśli chodzi o treningi to w nadchodzącym sezonie (okres 

między wrześniem a czerwcem) mamy przewidziane dwa 

treningi główne oraz jeden dla osób nowych i tych, które chcą 

się doskonalić. Odbywają się one w jednej z sal 

gimnastycznych Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. 

Mamy tam wyklejony tor i możemy rozgrywać regularne 

mecze. Niestety, na razie tylko na tyle możemy sobie pozwolić, 

ponieważ mimo usilnych starań inne jednostki nie są chętne na 

wynajmowanie sali, mimo posiadanych przez nas i 

prezentowanych zaświadczeń o tym, że nasz sprzęt w żaden 

sposób nie niszczy nawierzchni. To bardzo trudny temat, ale 

być może zmieni się to w najbliższych latach. 

Na razie poza naszą salą możemy w sezonie letnim ćwiczyć na 

dworze – w parkach, skateparkach i po prostu jeżdżąc po 

mieście. Dzięki uprzejmości Międzynarodowych Targów 

Poznańskich i współpracy z Zico Racing w ramach
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poznańskiego LATA NA TARGACH mamy już drugi rok z 

rzędu okazję pojeździć też w halach targowych. Inną z opcji, 

które poza tym lubimy jest poznańska wrotkarnia Wywrotka, 

gdzie możemy pojeździć w rytmie fajnych kawałków w 

klimacie disco. Poza tym od 2016 kibicujemy powstaniu CSW – 

Centrum Sportów Wrotkarskich (projekt, który jako jeden z 

trzech wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim), w 

ramach którego ma powstać również tor do roller derby. 

Niestety, na razie prace nad jego wybudowaniem nie postępują. 

Poza treningami drużynowymi część naszych zawodników nie 

stroni też od siłowni, jogi, biegania i innych zajęć fizycznych. 

Jeśli tylko mamy okazję to lubimy się zmęczyć, ale zawsze 

najlepiej w naszym derbowym gronie! :) 

 

A jeśli ktoś chce do was dołączyć? 

 

Nowe osoby mogą spodziewać się pomocy w każdym aspekcie. 

Od podstaw wyjaśnimy zasady działania drużyny, treningów, 

opowiadamy o roller derby, przypominając sobie ekscytację 

naszymi własnymi początkami. Po naborze i przyjęciu nowych 

osób staramy się zaopatrywać ich początkowo w sprzęt z 

naszego inwentarza, który przez tyle czasu rozrósł się znacząco. 

Jeżeli chodzi o treningi to wszystko zależy od umiejętności – 

osoby, które nigdy nie jeździły na wrotkach przechodzą przez 

kilkumiesięczne szkolenie z jazdy i zasad roller derby. Jeżeli po 

tym czasie przejdą pozytywnie MST, mogą dołączyć do 

treningów na torze, a o reszcie zadecyduje ich zaangażowanie i 

zdobyte umiejętności. :) Osoby już jeżdżące mają większą 

szansę na szybsze dostanie się na tor – tu wypatrują ich nasi 

łowcy talentów ;) Staramy się podejść do każdego 

indywidualnie, ale pamiętając, że tworzymy drużynę. 

 

Pierwszym wydarzeniem zorganizowanym przez waszą ligę był 

“7th Heaven” - turniej siódemek. 

 

Wydarzenie to uważamy za nasz pierwszy i póki co 

najważniejszy sprawdzian współpracy w ramach Ligi. 

Sprawdzian zdany, rzecz jasna, ale i taki, z którego można 

wyciągnąć wiele wniosków na przyszłość. Po jego zakończeniu 

mieliśmy spotkanie, w trakcie którego omówiliśmy to, co udało 

nam się zaobserwować, co należy jeszcze doszlifować, ale i 

rzeczy, które wyszły dokładnie tak jak sobie to zaplanowaliśmy. 

Opierając się więc na tym, czego się nauczyliśmy radzimy 

zaczynać konkretnie, z jak największym wyprzedzeniem, 

spodziewać się niespodziewanego i mieć do wszystkiego duży 

dystans, bo chodzi tu o sport i dobrą zabawę, a nie stres!:) 

Turniej ten był na pewno naszym sukcesem, ponieważ się odbył, 

udało się rozegrać sporo dobrych meczy, po raz kolejny 

mogliśmy spotkać się z polskim i zagranicznym światem roller 

derby i możemy iść dalej i myśleć już z większym 

doświadczeniem o kolejnych, które siedzą nam w głowach!

Jakie macie plany na przyszłość? 

 

W październiku liga zaczyna rekrutację, liczymy na dużo 

świeżego mięsa! Roller derby i wrotki zaczynają być coraz 

popularniejsze, ludzie coraz rzadziej mówią, że jeździmy na 

rolkach ;) i coraz mniej osób szuka piłki na torze - więc 

liczymy, że nie będzie z tym problemu. 

Planujemy także przynajmniej dwa większe spotkania meczowe 

pod koniec roku. zbliżają się także piąte urodziny Bad to the 

Bone, a co za tym idzie urodziny roller derby w Polsce! 

Chcemy także wejść w nowy rok z przytupem, musimy tylko 

najpierw dopiąć sprawy organizacyjne wewnątrz. 

 

A jakie rady dla innych drużyn i nowopowstających lig? 

 

Jeszcze trochę za wcześnie byśmy rzucali się z wielkimi 

dokonaniami, tym bardziej na początku działania naszej ligi. 

Chcemy na pewno przekazać wszystkim małym i większym 

drużynom, które chcą stworzyć coś dużego – żeby się nie 

poddawać. Każde działanie uczy, byle nie stać w miejscu. 

Życzymy wszystkim wytrwałości i ciężkiej pracy, na takiej 

podstawie na pewno Wam się uda zbudować coś wspaniałego i 

osiągnąć wymarzone cele! Jeśli jesteście malutką drużyną, 

macie 5 czy 8 osób, nie poddawajcie się. U nas (i w Polsce!) 5 

lat temu derby zaczęło się od 2 osób i marzenia. Jeśli macie 

pytania, chcecie się wymienić z nami swoimi doświadczeniami, 

dajcie znać. I pamiętajcie: współpraca popłaca! :) 

The Talk 

13



Derby 101 

Co zebry i flamingi mają 
wspólnego z roller derby?

    Zanim weźmiemy pod lupę sędziów, musimy się przyjrzeć dwóm 

bardzo ważnym pojęciom w derby. Pierwsze z nich to paka (ang. 

pack) - jest to największa grupa blokerek z obu drużyn poruszających 

się po torze. Aby zawodniczka stanowiła część paki musi znajdować 

się w granicach toru i w odległości nie większej niż 3,05 m od innej 

zawodniczki tworzącej pakę. Jeśli zawodniczka się przewróci, to 

(nawet jeśli znajduje się na torze) dopóki nie wstanie - nie jest brana 

pod uwagę w definiowaniu paki. Drugie pojęcie to engagement zone 

- jest to strefa 6,10 m w przód od pierwszej blokerki w pace i 6,10 

metra w tył od ostatniej blokerki w pace. Utrzymanie paki jest 

obowiązkiem wszystkich blokerów na torze, a celowe doprowadzenie 

do jej braku jest nielegalne.. 

 

   Dlaczego te dwa pojęcia są tak bardzo istotne? Bo tylko w pace i w 

obrębie engagement zone blokerki mogą legalnie podejmować 

interakcje z innymi zawodniczkami na torze. Jeśli nie ma paki - 

blokerki muszą przestać blokować, a wtedy jammerka może je 

swobodnie minąć i zdobyć punkty. Zawodniczka, która wyjedzie 

poza engagement zone jest tzw.: poza grą (out of play) i nie może 

legalnie blokować, ani być blokowana. To ostatnie jest szczególnie 

istotne dla jammerów :)

Jedni twierdzą, że Roller Derby ma strasznie dużo zasad, drudzy że są one bardzo skomplikowane. Jeszcze inni, że 
jedno i drugie na raz ;) W naszym odczuciu nie jest to aż tak bardzo skomplikowane. Przyznać jednak trzeba, że 
odmiennie od innych sportów - tu punkty są zdobywane równolegle przez obie drużyny. A że cała sprawa rozgrywa 
się na wrotkach - rzecz ma niesamowite tempo. Stąd też podczas meczu można zauważyć dużą liczbę sędziów, 
zarówno na wrotkach, jak i bez nich. A i tak, każdy z nich ma ręce pełne roboty.

14

tekst Rita Skater                                      zdjęcia Tom Malko 



SĘDZIOWIE NA WROTKACH - czyli skating officials (SO) 

/ referees / refs, zwani często także zebrami, z uwagi na ich 

koszulki w biało-czarne paski. Ci sędziowie jeżdżą na wrotkach 

wewnątrz lub na zewnątrz toru, obserwując zawodniczki. Ich 

głównym zadaniem jest egzekwowanie zasad, zapewniając 

bezpieczną i uczciwą rozgrywkę. Są oni głównymi sędziami, 

którzy wyznaczają kary. 

 

Podczas każdego meczu musi być zapewniona taka ilość SO, 

która na bieżąco, w czasie rzeczywistym gry może śledzić 

następujące informacje: 

- gdzie jest paka i engagemnet zone 

- które blokerki są “out of play” 

- kto jest jammerem 

- kto jest Lead Jammerem 

i- le punktów zdobyła każda jammerka 

 

Pełna obsada SO obejmuje 7 osób i składa się z: 

 

-   dwóch JAMMER REFEREE (JAMER REF / JR) - każdy 

JR ma swoją “przypisaną” mu jammerkę, którą obserwuje 

podczas gry, zwracając uwagę na popełniane przez nią 

wykroczenia, wykroczenia popełniane na niej oraz śledząc 

punkty, które zdobyła. Po pierwszej połowie meczu JR 

zamieniają się jammerkami, aby zapewnić grę jak najbardziej 

fair.
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-   dwóch INSIDE PACK REFEREES (IPR): 
 

       - jeden Front Inside Pack Referee (FIPR) - sędzia z 

przodu paki; jeździ wewnątrz toru i obserwuje wykroczenia 

popełnione przez którąkolwiek z blokerek lub jammerek oraz 

daje ostrzeżenia zawodniczkom będącym “out of play” z 

przodu poza engagement zone. Ci sędziowie przez większą 

część gry jeżdżą tyłem. 

 

       - jeden Rear Inside Pack Referee (RIPR)  - sędzia z 

tyłu paki; jego głównym zadaniem jest komunikowanie statusu 

paki oraz nadawanie kar za jej nielegalne zniszczenie; jeździ 

wewnątrz toru i koncentruje się na wszystkich zawodniczkach 

na torze, obserwując wykroczenia popełnione przez blokerki i 

jammerki obu drużyn (gdy są w pace).  Jest również 

odpowiedzialny za zajmowanie się zawodniczkami, które są 

“out of play” w tyle za engagement zone. 

 

-  trzech OUTSIDE PACK REFEREES (OPR) - jeżdżą na 

zewnątrz dookoła toru: jeden delikatnie przed paką, jeden w 

okolicach jej środka i jeden delikatnie z tyłu paki. Obserwują 

oni przewinienia popełniane zarówno przez blokerki i 

jammerki. Ponieważ zawodniczki, jeżdżąc po torze zasłaniają 

sędziom wewnątrz toru widok na jego zewnętrzną granicę, Ci 

sędziowie są niezwykle istotni w kontrolowaniu właśnie tu 

popełnianych wykroczeń.

Derby 101 

   Skąd przeciętny widz ma wiedzieć gdzie jest ta 
sławna paka i gdzie się kończy 6 metrów na torze? 
Pamiętacie, te krótkie linie w poprzek toru? Są 
one wyklejone właśnie co 3,05m (a 2 x 3,05m = 
6,10m), co ma za zadanie ułatwić ocenę odległości 
pomiędzy poszczególnymi zawodniczkami. Jednak 
bez wyszkolonego sędziowskiego oka, nie zawsze 
jest to takie łatwe na torze jak na papierze. I tak 
przechodzimy do bohaterów dzisiejszego odcinka, 
czyli sędziów Roller Derby. 
 
Wśród sędziów w roller derby (roller derby 
officials) możemy rozróżnić dwie główne grupy: 
sędziów na wrotkach i sędziów bez wrotek. 



Derby 101 
HEAD REFEREE (HEAD REF / HR) - jest wyłaniany z 

obsady SO na dany mecz. Jeśli będą niezgodności w 

interpretacji zasad gry czy tego, co się zdarzyło na torze, to 

jego decyzja w tej sprawie będzie decydująca i ostateczna. Jest 

on także jedynym sędzią, który może wyrzucić z meczu 

zawodniczkę albo trenera. Najczęściej w trakcie meczu będzie 

on pełnił rolę RIPR, rzadziej FIPR.
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SĘDZIOWIE BEZ WROTEK - czyli non-skating officials 

(NSO). Wszyscy NSO podczas meczu muszą być ubrani, w 

sposób który będzie ich wyróżniał jako NSO - najczęściej są to 

koszulki w tym samym kolorze. Ponieważ bardzo często są to 

koszulki różowe na NSO zwykło się też mówić flamingi. Ci 

sędziowie pełnią wiele różnych ról podczas meczu, które za 

chwilę omówimy. Jeśli zostali upoważnieni przez Head Refa, 

niektórzy NSO także mogą nakładać kary na zawodniczki w 

ramach swoich kompetencji.

-   którym zawodniczkom nie wolno już jeździć (np. z uwagi 

na wyrzucenie z gry lub kontuzję podczas gry), 

-   jak długo dana zawodniczka siedziała na ławce kar (w 

penalty box) podczas każdej z kar. 

 

Pełna obsada NSO to 11 osób i składa się z: 

-   jeden JAM TIMER (JT) - ten sędzia na swoim 

wyposażeniu posiada gwizdek i dwa, a czasem nawet trzy 

stopery. Dodatkowo powinien posiadać donośny głos i nie 

wstydzić się być w centrum zainteresowania. JT pilnuje czasu 

jamu, połów i całego meczu; to z jego zegarem 

synchronizowany jest czas wyświetlany na tablicy wyników. 

Odgwizduje on początek jamów i ich koniec po upływie 

dwóch minut (jeśli nie zostały wcześniej odwołane przez Lead 

jammerkę). Stoi w środku toru, zazwyczaj w sąsiedztwie linii 

pivotów. 

. 

-   dwóch SCOREKEEPERS (SK) - każdy jest sparowany z 

jednym Jammer Refem (JR). Ich zadaniem jest spisanie ilości 

zdobytych przez jammerkę w danym okrążeniu punktów, które 

podał im JR (pokazując na palcach). Prowadząc dokumentację 

punktów, zliczając ilość punktów zdobytych w danym jamie, 

Podczas każdego meczu musi być zapewniona taka ilość NSO, 

która na bieżąco, w czasie rzeczywistym gry może śledzić i 

podać następujące informacje: 

-   oficjalny wynik meczu, 

-   oficjalny czas jamu, 

-   oficjalny czas meczu, 

-   które zawodniczki dostały po ile kar i które kary zostały już 

wykonane, 



Derby 101 
jednocześnie podają te informacje operatorowi tablicy 

wyników. 

 

- jeden INSIDE WHITEBOARD (IWB) - to sędzia, który 

pilnuje tablicy umieszczonej najczęściej na środku wewnątrz 

toru. Zapisuje on na niej wszystkie kary zawodniczek, a także 

ile która drużyna wykorzystała przerw w meczu. Tablica i to 

co jest na niej zapisane, powinno być widoczne dla obu 

drużyn, ponieważ stanowi główne źródło informacji o ilości 

kar danej zawodniczki. 

 

jeden (dużo rzadziej dwóch) PENALTY TRACKER (PT) - 
odpowiedzialny za zapisywanie która zawodniczka dostała 

karę i za co. Prowadzi odpowiednią dokumentację w tym 

zakresie oraz przekazuje informacje Inside Whiteboard, a 

także sędziom na wrotkach, jeśli limit kar dla danej zawodniki 

zbliża się ku końcowi. Zazwyczaj biega za sędziami wewnątrz 

toru, aby usłyszeć i dojrzeć wszystkie kary. 

 

-   PENALTY BOX (PB) - trzech sędziów odpowiedzialnych 

za ławkę kar, w tym: 

     -   jeden Penalty Box Menager (PBM) - jak sama nazwa 

wskazuje to “kierownik” ławki kar; odpowiada za to, aby 

wszystko szło gładko i sprawnie. Dodatkowo mierzy czas kary 

jammerkom i oczywiście wspomaga PBT. Jest to też ten NSO, 

który może nakładać kary na zawodniczki za nieodpowiednie 

zachowanie na ławce kar. Najczęściej stoi lub siedzi za ławką 

kar pomiędzy PBT 

     -   dwóch Penalty Box Timer (PBT) - po jednym na 

każdą drużynę. Mierzą czas kary blokerkom przypisanej sobie 

drużynie. Prowadzą też odpowiednią dokumentację. 

Najczęściej po połowie meczu “zamieniają się” drużynami. 

 

-   dwóch LINE-UP TRACKER’ów (LT, czasem LU) - 

pamiętacie co to jest line-up? To te 5 zawodniczek z każdej 

drużyny, które wychodzą na tor w danym jamie. Line-up 

tracker zapisuje w statystykach, które zawodniczki grają na 

jakiej pozycji, w danym jamie. Sprawdzają też przy okazji czy 

ilość zawodniczek nie jest za duża lub za mała. Każdy line-up 

tracker ma przypisaną swoją drużynę na cały mecz. 
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-   SCOREBOARD OPERATOR (SO, czasem SB) - 

operator tablicy wyników. To on odpowiada za to, żeby na 

tablicy widocznej dla publiczności pojawiał się właściwy czas 

meczu, prawidłowa ilość punktów, a w wersji bardziej 

zaawansowanej: kto jest jammerką dla danej drużyny w 

rozgrywanym jamie, która jammerka zdobyła tytuł lead 

jammera 

-   jeden PENATLY WRANGLER (PW) - pomaga Penalty 

Tracker’owi (PT) w “wyłapywaniu” kar. Co dwie pary uszu i 

oczu to nie jedna :) Nie prowadzi dokumentacji jak PT, a tylko 

przekazuje informacje do PT i IWB. 

 

HEAD NSO (HNSO) - jest odpowiedzialny za wszystkich 

NSO i ich pracę podczas meczu. Zajmuje się szkoleniem NSO 

przed meczem, udzielaniem im rad i wskazówek, pomaga w 

trakcie meczu, rozpowszechnia odpowiednie dokumenty 

niezbędne podczas gry oraz zbiera je na koniec meczu i 

uzyskuje na nich odpowiednie podpisy. Jest najczęściej 

wybierany spośród ekipy NSO na dany mecz i często pełni 

także rolę IWB, jednak w wyjątkowych sytuacjach może nie 

pełnić żadnej dodatkowej funkcji poza HNSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie we wszystkich meczach udaje się zapewnić pełną obsadę 

sędziowską. Wtedy niektóre funkcje się łączy, z innych 

całkiem rezygnuje. Dla niektórych meczy nie ma potrzeby 

prowadzenia pełnej dokumentacji (choć tą, drużyny bardzo 

chętnie wykorzystują jako genialne źródło wiedzy). Tak więc 

ilość sędziów na torze może być zmienna. Przyjmuje się, że 

minimalna liczba sędziów na torze potrzebna do rozegrania 

meczu to 3 SO i 7 NSO, ale jeśli tylko jest możliwość najlepiej 

zapewnić pełny skład. 

 

Tak się dziś rozgadaliśmy o sędziach, że informacje o karach - 

za co można je dostać, skąd wiadomo, że zawodniczka dostała 

karę i co się potem dzieje - musimy odłożyć na przyszły 

numer. Do przeczytania! 



Oczywiście zawsze można kupić 

gotowe noski do wrotek - jest sporo 

sklepów w internecie, które oferują je 

w najróżniejszych wzorach i kolorach. 

Ale nie ukrywajmy - zakres cen nie 

jest dostępny dla każdego (a trzeba 

jeszcze doliczyć koszty przesyłki). 

Można też zasłonić czubki wrotek 

taśmą samoprzylepną. Ją też można 

kupić w różnych wzorach i kolorach. 

Niestety z doświadczenia mogę 

powiedzieć, że kolorowe taśmy 

najczęściej szybko się odklejają lub 

przecierają, a po tych bardziej 

trwałych zostają na wrotkach ślady 

kleju. 

W tej sytuacji nie pozostaje nic innego 

jak wziąć się samemu do roboty! 
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by Rita Skater 

Będziesz potrzebować: 
-   igłę i mocną nitkę 

-   eko skórę (wersja super łatwa: ok 20x25 cm, wersja łatwa ok. 16x30 

cm) - jest ona trwalsza i odporniejsza na wodę od np. bawełny oraz 

ekologiczna :); ale jeśli bardzo chcesz możesz też użyć np. jeansu 

-   nożyczki i ostry nożyk do papieru 

-   ołówek / flamaster 

-   szablon - możesz go odrysować ze starego noska lub pobrać z naszej 

strony internetowej. 

JUST DIY 

Noski do wrotek w wersji super 
łatwej i łatwej - samouczek

tekst i zdjęcia Rita Skater 

Kiedy masz nowe wrotki, chcesz żeby już na zawsze pozostały takie ładne i czyste jak 
w dniu zakupu. Kiedy twoje wroty już trochę z Tobą przeżyły, wiesz jak ważne jest 

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami. W obu przypadkach warto pomyśleć o 
ochraniaczach na czubki butów twoich wrotek.

Noski do wrotek w wersji super 
łatwej i łatwej - samouczek



JUST DIY 

Narysuj szablon na kartce papieru / 

wydrukuj szablon i wytnij.

19 

Nie dość, że twoje wroty są teraz chronione, to do tego wyglądają super i są jedyne w swoim rodzaju.

Odrysuj szablon na materiale. Jak 

odrysować dziurki? Naciśnij mocno 

długopisem na szablon, tak aby 

przebić szablon - na materiale 

zostanie delikatny ślad. 

Wytnij. Będziesz potrzebować dwa 

takie elementy - po jednym na 

każdą wrotkę.

Wytnij dziurki na hamulec i na 

sznurówki - najłatwiejszym 

sposobem na wycięcie otworów na 

hamulec jest: najpierw naciąć 

nożykiem krzyżyk w środku 

planowanej dziurki, a dopiero 

później ciąć dookoła. Małe dziurki 

łatwo zrobić ostrym czubkiem 

nożyczek. Pamiętaj! Użyj podkładki, 

żeby nie zostawić śladów na stole :)

Jeśli masz jeszcze chwilę 

cierpliwości - możesz ozdobić 

swoje dzieło, wycinając kolorowe 

kształty z ekoskóry lub filcu i 

przyszywając je do góry noska.

W wersji super łatwej - to już! 
Koniec :) Załóż noski na wrotki i 
śmigaj!

W wersji łatwej czeka Cię jeszcze 

odwrócenie nosków na “lewą” 

stronę i zszycie ich po bokach. 

Pamiętaj aby szew był mocny! Nie 

musi być ładny, bo i tak go nie 

będzie widać ;)

 

Wywróć ochraniacze na drugą 

stronę i załóż na wrotki.



Right on Track

Spokojnie, to tylko MST!
The story behind Block in Turin

Jeśli interesujesz się roller derby, to tylko kwestia czasu, zanim trafisz na termin “MST” czy 
“emesy”. Jako fresz w drużynie będziesz o nich słuchać, trenować do nich i nieustannie o nich 
myśleć. 
Teraz, kiedy już przez to przeszłam, wyjaśnię Ci czym dokładnie  jest MST i co powinnaś o nich 
wiedzieć, aby Twoje derby życie było trochę łatwiejsze. Jako całkiem świeży świeżak, który dopiero 
co zdał własne MST, dokładnie wiem jak to przebiega i jakie rzeczy (nie) działają. 

Wszyscy wrotkarze zaangażowani w roller derby muszą zdać 

Test Minimalnych Umiejętności - MST (Minimum Skill Test). 

Jest to standaryzowana ocena WFTDA, która jest podzielona 

na dwie części: teoretyczną - test z reguł roller derby (Skaters 

Rules Test) i praktyczną - zdawaną na torze (Minimum Skills 

Requirement for Skaters) 

tekst Liz Frizzle                                         zdjęcia Rita Skater
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Test z reguł to dokładnie to czego możesz oczekiwać: zasady 

derby i sposoby ich egzekwowania. Wymagania dotyczące 

minimalnych umiejętności są oparte na 5 kategoriach 

umiejętności, podzielonych na szereg “podkategorii” i 

ćwiczeń.

W wytycznych WFTDA każda z tych umiejętności zawiera szczegółowe opisy ćwiczeń, które muszą wykonać wrotkarze i sposób w 

jaki należy je wykonać, aby zostały zaliczone.



Right on Track

The story behind Block in Turin

Ok, więc dlaczego MST są tak ważne?
Cały cel tego testu jest podobny do wielu innych testów 

praktycznych: bezpieczeństwo. Powiedzmy wprost, derby to 

grupa ludzi pędzących dookoła toru z kółkami 

przymocowanymi do stóp, w mocno kontaktowym sporcie. 

Wpuszczenie na tor zupełnie świeżych wrotkarzy, ustawicznie 

się potykających, byłoby doskonałą receptą na katastrofę. 

 

To samo można powiedzieć o teście pisemnym. Pewnie, że 

możesz być w stanie poradzić sobie na wrotkach, ale jeżeli nie 

znasz zasad gry, możesz nabyć kilku bardzo złych nawyków. 

Co może skutkować albo otrzymywaniem wielu kar podczas 

gry / wyrzuceniem z gry albo doprowadzić do zrobienia komuś 

poważnej krzywdy. 

 

Przyjrzyjmy się minimalnym umiejętnościom wymaganym w 

zakresie szybkości i wytrzymałości, które są chyba 

najczęstszym przedmiotem dyskusji: 27 okrążeń i przeciągu 5 

minut (inaczej 27 na 5). “Dlaczego muszę jeździć przez 5 

minut, kiedy jam trwa najwyżej dwie? Dlaczego muszę zrobić 

tak dużo okrążeń? Ughhh”. Cóż, 27 na 5 to coś więcej niż 

sprawdzian szybkości. Nowi i wolniejsi wrotkarze mogą mieć 

problem ze zdaniem tego testu bez odpowiednich wzorców 

jazdy na wrotkach i bez odpowiedniej formy fizycznej. Ta 

forma pomoże Ci także zachować kontrolę i równowagę, gdy 

będziesz szybko jeździć po torze.  

 

O ile prawdą jest, że nigdy podczas meczu nie będziesz jeździć 

przez 5 minut pod rząd, to rozgrywka na torze jest szybka, a

21

czas jamów się ze sobą sumuje. 27 na 5 jest to również test 

wytrzymałościowy, a wytrzymałość i utrzymanie tempa trzeba 

wytrenować, żebyś podczas meczu nie była zbyt szybko 

zmęczona i nieuważna (bo wtedy tracisz oddech… i kontrolę… 

i szybkość… widzicie, do czego to zmierza). 

 

Jak widać z powyższego przykładu, umiejętności MST są 

podstawą derby. Każda zaawansowana technika jazdy, każdy 

manewr, każda formacja będzie wymagać opanowania jednej 

lub więcej z tych umiejętności. Zdanie MST nie sprawi, że 

będziesz genialnym zawodnikiem roller derby, ale da Ci 

podstawy, które trzeba rozwijać aby przejść do kolejnych 

ćwiczeń, scrimmów i w końcu oficjalnych meczów. 

Więc kiedy ćwiczysz tę samą kłopotliwą umiejętność po raz 

tysięczny i przeklinasz ją pod nosem (jeśli starcza Ci oddechu, 

żeby przeklinać) ... przypomnij sobie hasło "to jest dla waszego 

własnego dobra". ;) 

 

Dla kogoś, kto to po prostu czyta lub fresza, próbującego 

nauczyć się podstaw, może to zabrzmieć bardzo zniechęcająco. 

Ale tak naprawdę nie jest! Podczas gdy długie listy wyglądają 

przerażająco, pamiętaj, że test praktyczny jest wykonywany w 

ciągu jednego treningu. To są minimalne umiejętności - a 

przekonasz się też, że w niektóre z tych umiejętności przyjdą 

Ci  naturalnie. Co do tych, z którymi się zmagasz, oto kilka 

wskazówek, które sprawiają, że test umiejętności minimalnych 

jest tak bezbolesny, jak to tylko możliwe.

Co mogę zrobić, żeby przygotować się do MST?
Co mogę zrobić, żeby przygotować się do MST? 

Chodź na treningi tak często, jak tylko możesz. 

Jeśli chcesz opanować pewne umiejętności, musisz się ich 

nauczyć! Większość, jeśli nie wszystkie, treningi dla 

świeżynek będą nastawione na pomoc w nauce minimalnych 

umiejętności. Twoja drużyna już przez to przeszła - może 

pokazać ci właściwą formę i przekazać swoją opinię. Ponadto, 

ponieważ rzeczywisty proces zdawania MST / ocena może się 

nieznacznie różnić w zależności od drużyny, dobrze jest 

otrzymywać porady od osób, które będą Cię oceniać. 

Dodatkowo, nawet jeśli jesteś najbardziej niesamowitą 

wrotkarką na świecie, szkolenia grupowe są niezbędne, aby 

nauczyć się jak najlepiej współpracować ze swoją drużyną (i 

pamiętaj, że istnieje cała sekcja MST poświęcona 

umiejętnościom w pace i interakcjom). 

  

Rozwijaj się sama 

Im więcej trenujesz, tym więcej zrobisz postęp. Chcesz, żeby 

wykonywanie tych ćwiczeń stało się twoją pamięcią 

mięśniową. Ponieważ liczba treningów w tygodniu jest 

ograniczona, część pracy musisz wykonać na własną rękę. 

Wskazówka, która powinna być oczywista, ale była dla mnie 

trudną lekcją (jestem typem "wszystko albo nic"): krótkie 

ćwiczenia też się liczą. Jeśli możesz pojeździć na wrotach 15 - 

30 minut dziennie, to zawsze jest lepiej niż wcale. 

 

Nie masz dostępu do własnych wrotek lub bezpiecznego 

miejsca do jazdy w swojej okolicy? Oto kilka innych 

pomysłów: 

-   (jeśli masz) zakładaj wrotki i przejedź się nawet dookoła 

bloku / osiedla. Nawet jeśli nie zrobisz nic więcej, pomoże ci 

to osiągnąć komfort jazdy i ćwiczenie formy (patrz poniżej) 



Right on Track

The story behind Block in Turin

-   cross-training: ćwiczenia na nogi, na core (napięcie 

mięśniowe), cardio na wytrzymałość - to wszystko pomaga! 

-   oglądaj derby i czytaj reguły / scenariusze derby 

zgłoś się na NSO 

Dwa ostatnie w szczególności nie tylko przygotują Cię do testu 

pisemnego, ale pomogą ci znacznie w przyszłości w grze. 

 

Zwróć uwagę na pozycję 
Stopy do przodu! Głowa do góry! Ugięte kolana! Zejdź niżej! 

Niżej! NIŻEJ! (Bez wątpienia usłyszysz niektóre z tych 

poleceń i będziesz absolutnie pewna, że BYŁAŚ nisko). Jeśli 

zmagasz się z ćwiczeniami, prawdopodobnie ma to coś 

wspólnego z twoją pozycją. Na początku skoncentruj się na 

swojej postawie - znajdź zdjęcie / film online o prawidłowej 

postawie. Następnie obserwuj swoją pozycję w lustrze lub 

pokaż się komuś (na żywo lub poproś kogoś o nakręcenie 

filmiku). To może być krępujące, ale pomaga. Pierwsza rzecz, 

którą powinnaś opanować to klasyczna postawa derby (derby 

stance), którą omówimy w następnym artykule. 

 

Nie bój się pytać 

Bez względu na to, czy masz pytania lub potrzebujesz pomocy, 

nie obawiaj się pytać trenera, innych wrotkarzy, autorów z 

What a Bout! lub kogokolwiek innego, kto wie więcej na temat 

jakiegoś aspektu tego sportu niż ty. Jeśli ta osoba nie może 

pomóc, po prostu pytaj innych i szukaj odpowiedzi. Potem 

SŁUCHAJ. 
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Bądź dla siebie dobra 

To może być jeden z najważniejszych punktów i jeden z 

najtrudniejszych. Derby to bardzo mentalna gra. Ważne jest, 

abyś nie porównywała siebie z innymi, nie poddawaj się, gdy 

twoje postępy spowalniają (a spowolnią) i nie pozwól, aby lęk 

uniemożliwiał ci rozwój. 

 

Zauważyłam, że kiedy ludzie mówili mi, żebym się nie 

martwiła lub nie myślała / myślała w określony sposób, to było 

bardzo miłe, ale niezbyt pomocne. Chcę to tym napisać osobny 

artykuł. Ale na razie kilka słów zachęty. Jako osoba, która w 

przeszłości doznała urazów związanych ze sportem, obawa 

przed ponowną kontuzją spowolniła moje postępy. Przez kilka 

tygodni zmagałam się z przytłaczającym poczuciem, że wcale 

się nie rozwijam. Spanikowałam podczas moich pierwszych 

MST ... i nie zdałam. I to jest w porządku. Ciągle 

uczęszczałam na treningi, ucząc się na przykładach od moich 

kolegów z drużyny i z moich własnych doświadczeń, i dzięki 

temu byłam w stanie zdać moje MST za drugim razem. Nie 

wierzę, że ktoś może uważać że moje niepowodzenia lub 

wolniejsze postępy mi umniejszają. Staraj się być pomocna 

sama sobie, tak jak jesteś dla swoich kolegów. Próbujesz 

nowej aktywności i to już samo w sobie jest niesamowite! A 

jeśli już nic innego ci nie pozostało, nie bój się śmiać, co 

prowadzi do ostatniego punktu. 

 

Pamiętaj, dlaczego zaczęłaś uprawiać roller derby i baw się 
dobrze! 
Poczucie humoru w czasie MST ma ogromne znaczenie. :) 

 



Through the viewfinder 

To dopiero początek
tekst i zdjęcia Marko Niemelä

     Wrzesień 2018. Właśnie skończyłem fotografować ważny 

turniej WFTDA w Europie i wróciłem do domu w Finlandii, 

gdzie spędzam wieczory na obróbce ogromnej ilości 

derbowych zdjęć. Nie jest to może najfajniejsze zajęcie na 

świecie, ale mam system, który sprawia, że   pracuję dość 

szybko i nawet mam czas, aby pomyśleć o czymś innym niż 

balans bieli i ustawianie graczy w kadrze. I kiedy tak 

wędrowałem sobie w przeszłość ścieżkami mojej pamięci, 

podczas rutynowego post-processingu, nagle coś do mnie 

dotarło. Przechodząc od zdjęcia do zdjęcia, zauważyłem jak 

wyraźnie widoczna jest na nich ewolucja roller derby. W ciągu 

9 lat, od kiedy zaangażowałem się w ten sport, przeszliśmy od 

zacienionych sal i mentalności DIY do prawdziwych obiektów 

sportowych i najnowocześniejszego sprzętu. Bardzo chciałbym 

myśleć, że nadal nie jesteśmy mainstreamem, a roller derby 

zawsze będzie miało ten buntowniczy rytm serca, bijącego pod 

imprezową koszulką - ale jako sport, rzeczywiście 

ewoluowało. 

 

Kiedy w 2009 roku po raz pierwszy spojrzałem na świat roller 

derby, w Europie stawiał on dopiero pierwsze kroki. Zespołów 

było mało, a kultura dopiero się kształtowała. Przyszedłem na 

trening Helsinki Roller Derby zaproszony przez przyjaciółkę, 

która brała udział w treningach dla początkujących i zakochałem 

się od pierwszego wejrzenia. Twarde i kolorowe dziewczyny na 

wrotkach, z ich szalonymi ciuchami, farbami do twarzy i 

kabaretkami i ja, od zawsze miłośnik wszystkich rzeczy po 

dziwnej stronie popkultury - wiedziałem, że to będzie mój świat. 

W tamtych czasach sportowa strona była oczywiście ważna 

(szczególnie, gdy Helsinki dość wcześnie zdecydowały się 

skupić na bardziej profesjonalnym podejściu), ale spójrzmy 

prawdzie w oczy - byliśmy tam z powodu imprez. Byliśmy 

paczką podobnie myślących ludzi, nastawionych entuzjastycznie 

do tej nowej, rewolucyjnej sprawy, bawiliśmy się razem i 

cholera, sami też byliśmy fajni - naturalna konsekwencja. Z 

ognistymi, zbuntowanymi sercami robiliśmy wszystko. 

Pamiętam, jak rozbiłem aparat podczas jednego z moich 

pierwszych derbowych wyjazdów za granicę, ponieważ robiłem 

zdjęcia na meczu będąc niewiarygodnie pijanym. A szczerze 

mówiąc,  był to jeden z najbardziej niewinnych wyskoków z 

początków mojej kariery fotograficznej. Zatem tak, to była 

jedna wielka impreza, która trwała przez pierwsze lata 
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Through the viewfinder 
Ale impreza trwa tak długo, aż nie zgasną światła dyskoteki i 

musisz poważnie pomyśleć o tym, co chcesz robić, kiedy 

dorośniesz. Tak było ze mną i z roller derby. Po pierwszym 

Pucharze Świata w 2011r. w Toronto - powoli zacząłem 

zauważać, że sprawy się powoli zmieniają. Każdego dnia 

pojawiło się mnóstwo drużyn, i było widać, że wiele bardziej 

ambitnych zespołów zaczęło podchodzić do sprawy również 

biznesowo, a nie tylko myśląc o widowisku. Czasami derby 

pojawiało się nawet na mapie mainstreamowych mediów, 

chociaż pokazanie się w prawdziwych wiadomościach 

sportowych było czymś, o czym wszyscy ciągle marzyli ... ale 

piłka się toczyła i już nigdy się nie miała się zatrzymać. 

 

W pewnym momencie sprawy stają się poważniejsze, co jest 

po prostu naturalnym następstwem rozwoju. Masz w drużynie 

ambitne wrotkarki, ludzi chcących osiągnąć więcej. 

Potrzebujesz harmonogramów treningowych, oprócz zespołu A 

potrzebujesz zespołu B, aby skupić się na rozwijaniu większej 

liczby zawodniczek. Potrzebujesz lepiej wykwalifikowanych 

trenerów, lepszego sprzętu, lepszego jedzenia i snu tylko po to, 

by nadążyć za innymi zespołami, które robią dokładnie to 

samo. Wiem, że nie brzmi to tak ekscytująco jak wieczne 

afterparty, ale uważam, że są to właściwe kroki naprzód, 

prowadzące do miejsca, na które zasługuje ten sport. Ewolucja 

to dobra rzecz, jest naturalna. A szczerze mówiąc, świat roller 

derby wciąż może rozkręcić naprawdę piekielną imprezę, 

kiedy tylko jej potrzebujesz. 

 

Jednak za każdym razem, gdy tęsknię za dawnymi, 

ekscytującymi czasami, za moimi pierwszymi latami w roller 

derby, bardzo mnie cieszy, że wciąż pojawiają się te wszystkie 

nowe ligi, tym razem w Europie Środkowej i Wschodniej. 

Wiem, że mają więcej przykładów do naśladowania niż 

pierwsze zespoły, które powstawały w Europie i mogą łatwiej 

znaleźć właściwą drogę, o ile taka istnieje. Jednak wciąż 

można w nich dostrzec ducha początków roller derby. Ten 

entuzjazm, pierwsze niepewne kroki w zespole, 

nieopowiedziane jeszcze historie. To wszystko daje mi 

nadzieję na świetlaną przyszłość dla roller derby. To, czego 

teraz potrzebujemy, i to przez cały czas, to właśnie ich pasja! 

 

W zeszłym tygodniu poszedłem na after party po turnieju 

WFTDA do klubu na plaży. Miejsce po prostu idealne, szum 

fal, zapach morza i te wszystkie przyjazne twarze! Nie byłem 

zmęczony, jak zazwyczaj jestem po turniejach i miałem 

poczucie, że zasłużyłem na piwo lub dwa za ciężką pracę przez 

trzy dni. Delektując się nim, czułem, że stare dobre, 

buntownicze serce wciąż bije pod moja bluzą i to też dawało 

mi nadzieję. Wiele widziałem i była to całkiem niezła podróż, 

ale przecież to dopiero początek. 
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Nowe  drużyny na mapie 
Smokin’ Wheels Krakow Roller 
Derby 

Założono: listopad 2017 

Istnieją dopiero od roku, są pierwszą 

krakowską drużyną roller derby i 

wciąż rekrutują nowe zawodniczki i 

zawodników. Dziewczyny różnie 

zaczynały swoją wrotkową przygodę 

(dwie jako wrotkarki figurowe!) i 

chcą tworzyć przestrzeń, w której 

będą uczyć się od siebie nawzajem. 

Powodzenia!

Tallinn Roller Girls 

Założono: sierpień 2018 

Jest to pierwsza w Tallinnie i druga 

w Estonii liga roller derby, otwarta 

dla wszystkich, bez względu na wiek 

i płeć. Póki co są tylko niewielką 

grupą osób, które łączy pasja do 

derby, ale są przekonani, że roller 

derby w Estonii niedługo będzie 

miało swoją chwilę. Też mamy taką 

nadzieję! 

Trojhali Ostrava Roller Derby 

Założono: wrzesień 2018 

Ta liga jest wciąż na początku swojej 

drogi. Na razie to kilkoro miłośników 

wrotkarstwa, którzy spotykają się raz 

czy dwa razy w tygodniu, by nauczyć 

się podstaw roller derby, ale mając 

silne wsparcie Trojhali Karolina, 

które udostępnia im salę treningową 

za darmo, mają nadzieję szybko się 

rozwinąć. Dawajcie, wrotkarze! 

Gdańsk Chrome Sirens Roller 
Derby 

Założono: październik 2018 

Dziewczyny z Gdańska właśnie 

startują i szukają osób, które 

podobnie do nich są miłośnikami 

sportu oraz chcą budować silną 

społeczność wokół wspaniałej 

dyscypliny, jaką jest roller derby. 

Chcą spopularyzować derby wśród 

większej widowni w północnej części 

Polski. Trzymamy kciuki! 



The story behind Block in Turin

Rozgrzewka, to coś co nie zawsze robimy przed jazdą na wrotkach. Może ona być postrzegana jako czasochłonna; 
nie zawsze mamy czas na wykonanie rozgrzewki najpierw bez wrotek, potem na wrotkach. Niektórzy wrotkarze nie 

wiedzą jakie ćwiczenia wykonać albo nie chcą się za bardzo zmęczyć przed meczem. Jednak nie  nie powinna być 
ona postrzegana jako coś co trzeba wpasować gdzieś przed jazdą albo jako ciężka praca. Jest to jedna z ważnych 

części treningu  lub przygotowania się do meczu.
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Zasadniczo rozgrzewka jest sposobem na przygotowanie ciała 

do zwiększonej aktywności i wysiłku. Dynamiczne 

rozgrzewanie stopniowo zwiększa tętno, zwiększając przepływ 

krwi do mięśni i w ten sposób podnosząc elastyczność mięśni, 

co z kolei prowadzi do rozszerzenia zakresu ruchów w 

stawach. Podczas ćwiczeń możecie ocenić, jak się czujecie i 

której części ciała powinniście poświęcić trochę więcej uwagi; 

może bardziej rozgrzać kostki, mocniej skupić się na 

zwiększeniu temperatury ciała na zimnej sali, a może 

porozciągać się statycznie, aby pozbyć się napięcia w 

mięśniach. 

Jak to zrobić, jak przygotować swoje ciało do gry w roller 

derby? Nie każdy będzie chciał robić rozgrzewkę bez wrotek 

przed treningiem, ale może zechcieć przed ją zrobić przed 

meczem. Rozgrzewka na wrotkach jednak powinna być 

obowiązkowo zrobiona przez wszystkich. 

Keep it Semple 

Rozgrzej się!
ROZGRZEWKA BEZ WROTEK 
 

Wykonywana indywidualnie albo całą drużyną (ja zazwyczaj 

w dniu meczu wykonuję ją sama, co jest dla mnie 

rozpoczęciem procesu skupiania się na grze). Wykonujcie 

ćwiczenia od góry do dołu i nie komplikujcie sprawy. 

Pamiętajcie, aby rozgrzewkę wykonywać dynamicznie przez 

5-10 minut. To wystarczy, aby zadbać o wszystko co potrzeba. 
 
Wymienione niżej ćwiczenia  zapewniają największy ruch 
ciała w tym samym czasie. Przy wykorzystaniu masy ciała, 
ruchu górnych i dolnych części ciała z poruszaniem wielu 
stanów i mięśni, tętno i przepływ krwii wzrastają 
efektywniej i wydajniej, przygotowując do rozgrzewki na 
wrotkach. Zasadniczo im więcej się ruszacie, tym bardziej i 
szybciej się rozgrzewacie.

wymachy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wymachy rękoma w górę i dół 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skręty tułowia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przysiady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista ćwiczeń do uwzględnienia:

tekst Claire Semple                                            zdjęcia by Ally J. 
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    podnoszenie kolan / trucht w miejscu (10 sekund na zmianę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keep it Semple 
      wysoki na jednej nodze (po 5 na każdą stronę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wymachy nogami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wykroki

“wyskoki wrotkarza” (po 5 na każdą stronę)
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Keep it Semple 

To jest naprawdę prosta rozgrzewka, która zawiera w sobie 

podstawy wszystkich rodzajów ruchu. Jeśli czujecie, że 

potrzebujecie czegoś więcej albo chcecie zrobić coś więcej - 

śmiało możecie to dodać do swojej rozgrzewki! Każde ćwiczenie 

wykonujcie minimum 30 sekund; lub dłużej jeśli nadal czujecie, 

że tego Wam potrzeba. Jeśli po ćwiczeniach nadal czujecie 

sztywność lub napięcie mięśni, zakończcie je chwilą rozciągania 

statycznego. Rozgrzewka bez wrotek to Wasz moment na 

przygotowanie się, niezależnie od tego czy wykonujecie ją 

indywidualnie czy  z drużyną. 

 

ROZGRZEWKA NA WROTKACH 
 
Osobiście uważam, że rozgrzewka na wrotkach powinna być 

dopasowana do pozycji na jakiej gracie oraz zawierać w sobie 

podstawy. Jeśli możecie, zróbcie kilka okrążeń - nawet poza 

torem (jeśli macie taką możliwość i jest to bezpieczne), zanim 

zaczniecie robić podstawowe skille. Poświęćcie kilka minut na 

indywidualne rozgrzanie się na wrotkach, zaplanujcie sobie co 

chcecie ćwiczyć. Ja - jako jammer na przykład - non-stop 

korzystam ze stoperów, więc szczególnie skupiam się na 

rozgrzaniu łuków stóp i łydek. Wykonuję też ruchy, które 

regularnie powtarzam w trakcie gry, aby pobudzić pamięć mózgu 

i mięśni. Nie tylko ja się rozgrzewam w tym czasie, ale także 

moje plejty, kółka, hamulce, a ja dodatkowo staram się “wyczuć” 

powierzchnię, po której będę jeździć. 

 

Po zakończeniu indywidualnej jazdy, następnym krokiem jest 

ćwiczenie podstawowych drilli z drużyną, zanim przejdziecie do 

“zasadniczego” treningu. Spójrzcie na to jak na przejście z 

rozgrzewki fizycznej do rozgrzewki mentalnej, przygotowanie się 

psychiczne do gry. Wprowadzenie się na odpowiedni poziom 

mobilizacji. Nie chcecie zbyt wcześnie osiągać maksymalnych 

wartości i być za mocno pobudzeni przed pierwszym gwizdkiem. 

 

Ćwiczenia na wrotkach (w nawiasach angielskie nazwy ćwiczeń, 

ponieważ drużyny mogą stosować różne nazwy polskie): 

-   Podstawowe drille 

-   przemieszczanie się w poprzek toru (laterals) 

-   zmiana kierunku jazdy (transitions) 

-   Jazda na jednej nodze (one foot glides)

rozciąganie w leżeniu (leżąc na plecach albo na brzuchu)

ćwiczenia dla konkretnych pozycji w grze: 
-   Bieg na stoperach z obrotami (toe stop runs with turns) 

-   Praca na liniach - jazda / bieganie na stoperach tuż przy 

liniach toru (line work) 

-   przesadne unoszenie kolan - przygotowanie do mijania 

blokerów przy wewnętrznych liniach (exaggerated high knees 

for clearing inside lines) 

-   blokowanie jeden na jeden albo t-push jeśli indywidualnie 

(tracking with partner of T-pushes if solo) 

-  obroty do krycia linii toru tyłem (crossovers to covering 

lines backwards) 

 

Zarówno przy rozgrzewce bez wrotek i na wrotkach, istnieje 

cała masa rzeczy, które możecie zrobić, aby czuć się 

komfortowo i żeby pasowały do Waszej rozgrzewki. Jesteście 

ograniczeni wyłącznie własną wyobraźnią. 

 

Trzymajcie się tych punktów, a będziecie gotowi do jazdy na 

wrotkach w najlepszym wydaniu: dynamiczne ruchy, które 

stopniowo zwiększają częstość akcji serca,  przepływ krwi do 

mięśni, gibkość mięśni, ruchliwość i zakres ruchów w stawach 

i elastyczność. Skupcie się na podstawowych i indywidualnych 

umiejętnościach, ćwiczeniach w pace, zwiększaniu 

świadomości ciała i budowaniu poziomów pobudzenia do gry. 

 

“A co z rozciąganiem? Słyszałam że jest niekorzystne i nie 
powinno się go wykonywać podczas rozgrzewki?” 

Rozciąganie statyczne jest formą rozciągania, w której 

utrzymuje się rozciągnięcie (15-30 sekund) w celu 

zmniejszenia napięcia mięśni lub ścięgien. Jako takie, może 

mieć odwrotny efekt, do tego jaki próbujesz osiągnąć. 

Rozciąganie statyczne zazwyczaj wykonuje się pod koniec 

treningu, jednak możecie wykonać krótsze wersje statycznych 

rozciągnięć po dynamicznej rozgrzewce, aby wyeliminować 

ostatnią sztywność i napięcie w mięśniach. 

Po rozgrzewce macie w pełni rozgrzane mięśnie, ścięgna i 

więzadła, co czyni je bardziej gotowymi do zwiększonej 

aktywności. Nie wszyscy się rozciągają po rozgrzewce. Ja 

lubię pozbyć się ostatnich napięć z mięśni i uzyskać 

maksymalny zakres ruchu moich stawów. 

Rozciąganie jest dobre i można je połączyć z rozgrzewką! 
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Wieści z: Bułgaria 

Wykres rozprzestrzeniania się Roller Derby w Europie jest jak 

ślad tuszu na bibułce: mocne, wyraźne początkowe krople (w 

Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji), które z każdym 

rokiem rozchodzą się na wcześniej nietknięte tereny. Znaczna 

część tej ekspansji, w ciągu ostatnich kilku lat, objęła 

Centralną i Wschodnią Europę - a na samym krańcu Europy 

Wschodniej, znajduje się niewielka grupa bułgarskich 

wrotkarzy reprezentujących Roller Derby Sofia. 

podróży na półwysep iberyjski). Uczestnictwo w treningach 

Barcelona Roller Derby, natchnęły ją i jej przyjaciółkę Adrianę 

do wspólnego założenia Roller Derby Sofia.  

 

Sama Darfina datuje początek drużyny na 2016 r. - wtedy 

został zrekrutowany pierwszy zrąb drużyny - co razem dawało 

4 osoby, choć ich social media wystartowały rok wcześniej, a 

sama rekrutacja rozpoczęła się w sierpniu 2015 r. “Zaczęłyśmy 

głównie od reklam na facebook’u, wydrukowałyśmy kilka 

ulotek - rozdawałyśmy je w szkołach, skateshopach i na 

imprezach. Od tego się zaczęło. W Bułgarii jazda na rolkach, 

czy nawet deskorolkach jest zdecydowanie popularniejsza niż 

jazda na wrotkach. Skontaktowałam się więc rolkarzami, 

jeżdżącymi regularnie. Jeździłam z nimi po parkach, na małych 

salach gimnastycznych, które udało nam się wynająć i 

rozmawiałam z nimi o Roller Derby”. 

 

Od tego czasu, drużyna rozrosła się do 6 osób uczestniczących 

w regularnych treningach. Dafina i Adriana nadal organizują 

grupę, ale przy częstych podróżach Dafiny i poświęcającej 

swój czas zupełnie nowej rodzinie Adrianie, najbliższa 

przyszłość może przynieść zmiany. “Od zeszłego lata 

musieliśmy zmniejszyć ilość treningów (z uwagi na 

zobowiązania Dafiny i Adriany), a w to lato nie było najlepszej 

pogody na treningi. Naszym zawodnikom nie jest łatwo 

poświęcić więcej czasu na roller derby, ponieważ zawsze jest 

praca i inne obowiązki”.

Początki roller derby w Sofii, podobnie jak w całej Europie 

Zachodniej, sięgają USA w pierwszej dekadzie XXI wieku. 

 

W 2004 roku, gdy roller derby przeżywało swój renesans w 

Tuscon w Arizonie, tam mieszkała i studiowała Dafina 

Dobreva. Liga Tuscon Roller Derby (i ich drużyny domowe: 

Vice, Furious Truckstop Waitresses i Iron Curtain) zagrały w 

listopadzie tego samego roku swoje pierwsze między ligowe 

mecze (dwa razy przeciw Texas Rollergirls). Dafina była tam i 

zainspirowała się nowym ruchem: “Chodziłam oglądać 

większość ich meczów i bardzo się tym ekscytowałam - mimo, 

że w tym czasie nie mogłam w nich uczestniczyć”. 

 

Jednak zamiana inspiracji w działanie i stworzenie drużyny 

 musiało poczekać - Dafina wróciła do Bułgarii dopiero dekadę 

później. A po powrocie do kraju, w którym jazda na wrotkach 

w ogóle nie była popularna, wydawało jej się że rozpoczęcie 

projektu związanego z Roller Derby jest zupełnie niemożliwe. 

Dafina ponownie natrafiła na roller derby w 2015 r. w 

Barcelonie, w Hiszpanii (jej obecna praca często wymaga 

Derby na krańcu Europy: 
historia Roller Derby Sofia

tekst Sam Skipsey               zdjęcia z archiwum Roller Derby  Sofia 
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Wieści z: Bułgaria
Drużyna trenuje głównie na świeżym powietrzu, co ogranicza 

treningi tylko do ciepłych miesięcy (w Bułgarii jest upalne lato 

i bardzo mroźna zima).  Relatywna niepopularność sportów na 

wrotkach w Bułgarii oznacza, że hale sportowe nie są 

przychylne i bardzo się obawiają uszkodzenia nawierzchni. 

Jest to problem, z którym nawet drużyny w krajach gdzie 

wrotkarstwo jest dużo bardziej powszechne, stale się borykają. 

“Pozytywną rzeczą jest wzrost zainteresowania bardziej 

‘ekologicznymi’ środkami transportu w Sofii - jak rower czy 

wrotki - miasto w tym trendzie poprawia nawierzchnie ścieżek 

i chodników, co sprawia że jazda na wrotkach po nich staje się 

łatwiejsza i przyjemniejsza. Udało nam się znaleźć kilka 

małych sal, gdzie możemy trenować, ale na żadnej się nie 

mieści pełnowymiarowy tor. W Sofii jest dużo większych hal 

sportowych, ale żadna nie chciała nam zaufać.” To może się 

poprawić w przyszłości pod naciskiem środowisk rolkarskich, 

które też potrzebują przestrzeni zadaszonych do jazdy, ale na 

ten moment jest to poważne ograniczenie. 

 

Aby pomóc promować jazdę na wrotkach i pozyskać nowych 

zawodników, niejako przez osmozę, trzy osoby z drużyny 

utworzyły bardziej ogólną grupę - RollIt Quad Squad. To 

grupa w stylu Chick in Bowls Sofia, promująca jazdę na 

rampach oraz wydarzenia w stylu Roller Dance (roller disco) i 

inne “fajne rzeczy na 8 kołach”. Pozyskują członków powoli, 

ale wytrwale, tworzą więzi z lokalną sceną skaterską, sklepami 

wrotkarskimi itp. Dla Roller Derby Sofia jest to kwestia 

konieczności stworzenia całej społeczności od podstaw, ale 

widać postępy. Jedna z założycielek, Denica Daceva, mówi: 

“Widać nas, jak wrotkujemy po ulicach, parkach, ogrodach 

miejskich, słuchając funkowych rytmów i ciesząc się piękną 

pogodą. Na razie w naszej ekipie jest siedem dziewcząt i jeden 

chłopak, ale każdy jest mile widziany i może spróbować magii 

jazdy na wrotkach”. 

Innym aspektem jest kultura, z której próbują rekrutować. 

Bułgaria nadal ma model "kobiecości", który na ogół zniechęca 

kobiety do agresywnych fizycznie zajęć; podczas gdy w Sofii 

działa kobiecy zespół rugby (SamoDiv Women’s Touch and 

Contact Rugby Club), "one również poświęcają dużo sił 

promując, uzasadniając i tłumacząc, że kobiety mogą uprawiać 

sport fizyczny, wciąż będąc "kobiecymi". 

"Nie jest zbyt dobrze widziane, aby kobiety były agresywne i 

uprawiały sport kontaktowy. Zrobiliśmy kilka otwartych 

treningów, aby pokazać, że to nie jest takie straszne; ale mamy 

również narodową tendencję do nieuczestniczenia w sportach 

zespołowych. Wiem, że nasza kobieca drużyna  hokeja także 

miała problemy z rekrutacją. " 

 

Do tego dochodzą oczywiście koszty związane z zakupem 

sprzętu. Drużyna zorganizowała niewielki sponsporing od 

lokalnych skateshopów, aby skompletować “zestaw 

pokazowy” za niewielką cenę, ale koszt derbowych wrotek i 

ochraniaczy jest znacznie trudniejszy do pokrycia. 

 

Jak to często bywa, powstająca drużyna korzysta ze wsparcia 

szerszej europejskiej społeczności: od wrotkarzy 

odwiedzających Sofię i przekazujących swoją wiedzę i 

doświadczenie z lig z Kornwalii, Lille, Brukseli, Madrytu i 

oczywiście Barcelony oraz z “bliższych” lig jak polskie 

Warsaw Hellcats, słoweńskie Roller Derby Lubljana i rosyjskie 

White Night Furies. Nie posiadając doświadczonego w derby 

trenera - Dafina i Adriana uczą się derby razem z resztą 

drużyny - Roller Derby Sofia jest bardzo zależna od 

zewnętrznych źródeł wiedzy. “Odwiedziło nas kilku trenerów z 

Europy - nie zdaliśmy naszych MST, więc trener z zewnątrz 

był dla nas rozwiązaniem. A kiedy my podróżujemy, zawsze 

staramy się odwiedzić treningi innych drużyn”. 

Drużyna także planuje wziąć udział we wrześniowym 

festiwalu Skate Love w Barcelonie. 

 

Jeśli chodzi o plany na przyszłość, to jest to jeszcze więcej 

pracy aby zbudować społeczność Roller Derby w Sofii i dalej 

w Bułgarii. Drużyna ma także plan średnioterminowy - wyjazd 

na kolejny Puchar Świata Roller Derby z drużyną narodową 

Bułgarii; pomiędzy tym, a potencjałem corocznych turniejów 

Slavic / Baltic organizowanych w Polsce, jesteśmy pewni, że 

prędzej czy później będziemy mogli zobaczyć na torze 

czołówkę wrotkarzy z Sofii. 



Mieszany Scrimmage Freszek odbył się 26.06.2018 w Pradze, a 

gospodarzem były moje Hard Breaking Dolls, czyli jedna z 

dwóch tutejszych drużyn. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, scrimmage był świetną zabawą dla 

wszystkich zawodniczek, jak również dla sędziów i 

publiczności. Pełen pozytywnych emocji, nauki, a także, 

ponieważ to derby, również kilku kontuzji. Wzięły w nim udział 

dziewczyny obu drużyn w Pradze oraz z innych miejsc w 

Czechach, a także z Niemiec i Polski. 

Kiedy po raz pierwszy weszłam na salę, wyglądało to jak scena 

kultowego filmu "Whip It". Wysportowane, wyzywająco 

wyglądające dziewczyny w kabaretkach i rozdartych 

pończochach, z genialnymi ksywkami na koszulkach, jak 

choćby Skater Hater, Hunter GiRl, Rude, Slaughter Daughter 

albo Punis-her. Podłączyłam mój głośnik i odpaliłam derbową 

playlistę, którą przygotowałam na tę okazję. Zawierała ona 

kawałki różnych zespołów Riot Grrl, a także bardziej znane 

hity, przy których wszyscy przez cały czas tańczyli i śpiewali. 

To było miłe uzupełnienie tego wydarzenia! 

 

Po krótkiej prezentacji podzieliłyśmy się na dwie drużyny i 

rozpoczęłyśmy rozgrzewkę, po której zaczęła się już gra. 

30 

Wieści z: Czechy 

Praski Scrim Freszek 

Dla wielu dziewcząt to był pierwszy scrimm, więc na 

niektórych twarzach widać było trochę niepewności. Niemniej 

jednak, od pierwszego gwizdka, dawały z siebie wszystko. Na 

ławce mojej drużyny, oprócz wymiany uwag o strategii, fruwało 

mnóstwo komplementów, żartów i ogólnej pozytywnej 

ekscytacji. 

by Moan Alisa                                                    photos: Jan Hutter



Byłam pod ogromnym wrażeniem tego, że właściwie każdy 

miał okazję gry na wszystkich pozycjach. Było wiele dziewcząt, 

które początkowo były bardzo niepewne, słyszałam nawet, jak 

któraś mówiła "nie jestem w niczym dobra". To bardzo smutne. 

Myślę, że każdy jest w czymś dobry i być może tylko po prostu 

jeszcze o tym nie wie. Dlatego strategia, aby pomóc 

wrotkarkom znaleźć to, w czym są dobre na torze, świetnie się 

sprawdziła. Nawet najbardziej nieśmiałe dziewczyny, najmniej 

doświadczone, próbowały na przykład grać na pozycji jammera. 

Mój zespół co miesiąc gra scrimmy i choć mam szansę 

występować jako jammer, to brakuje mi odwagi, ponieważ w 

zespole prezentujemy różne poziomy umiejętności. Natomiast 

w tym meczu wszystkie byłyśmy na tym samym poziomie, a 

oprócz tego, wszystko nam tego dnia wychodziło. Ja właściwie 

zawsze marzyłam o spróbowaniu gry jako jammer, więc w 

końcu to zrobiłam i... od tej pory trzymam się tylko blokowania. 

Stwierdziłam, że rola jammera jest jeszcze nie dla mnie. Jest dla 

mnie jeszcze zbyt wyczerpująca! Może jest to coś, czego znów 

spróbuję w przyszłości, ale jeszcze nie teraz!

Wieści z: Czechy 
Granie meczów, w tak komfortowej atmosferze, kiedy 

wszystkie dziewczyny są zachęcane do spróbowania choć raz 

każdej z pozycji, pomaga im odkryć te umiejętności, w których 

są lepsze od innych i zwiększa ich pewność siebie. Po każdym 

jamie zawodniczki z przeciwnych drużyn przybijały piątki, 

atmosfera była super! Starałam się nie złościć, nawet wtedy, 

gdy w drugiej połowie musiałam opuścić tor, z powodu kar, 

które uzbierałam. Tak twardo grałam.  :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestem absolutnie pewna, że kiedyś będę grała w Pucharze 

Świata, a nawet jeśli nie, to nauka, jak grać na torze z 

dziewczynami, z którymi zazwyczaj nie ćwiczę, to kolejna 

korzyść tego scrimmu. Mam nadzieję, że wszystkie inne 

zawodniczki, które wzięły udział w meczu, wyniosą z niego 

tyle, ile ja i mam też nadzieję, że wszystkie znów spotkamy się 

jeszcze na torze! Dużo się nauczyłyśmy i dużo pośmiałyśmy. 

Na koniec, ktoś może spytać, kto wygrał mecz. Odpowiedź jest 

bardzo prosta, wszyscy!
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Chicks in Bowls to organizacja założona kilka lat temu w 

Nowej Zelandii przez Lady Trample i grupę wrotkarzy z 

Antypodów. Obecnie zrzesza ponad 250 lokalnych oddziałów, 

inspiruje ludzi na całym świecie do rekreacyjnej jak i 

agresywnej jazdy na wrotkach, wspiera ich rozwój, organizuje 

treningi i bootcampy.  Meetup CIB Praga to kolejny projekt 

tych samych osób, które organizowały spotkania CIB w 

Warszawie, Katowicach, Berlinie, a także warsztaty 

Wintourope z Lady Trample i Scald Eagle, zawodniczką USA 

Roller Derby, w których wzięło udział prawie 100 wrotkarek i 

wrotkarzy. 

 

Event w Pradze został w tym roku podzielony na dwie części. 

Pierwszą było energetyczne Roller Disco w klimacie vintage lat 

siedemdziesiątych w Kasarnie. Kasarna to opuszczone koszary 

wojskowe, które zostały zamienione w bar z przestrzenią do 

organizowania imprez i dziedzińcem z miejscem na ognisko. 

Wybór lokalizacji nie mógł być lepszy. 

 

Kiedy tylko przyjechałam, od razu rozpoznałam wszystkie 

dziewczyny z obu praskich drużyn: HardBreaking Dolls i 

Prague City Roller Derby, wszystkie dziewczyny z ramp i ludzi 

z grupy Roller Dance Praha. A zaraz potem wjechałam na 
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Ramps & Bowls 

podświetlany parkiet, który przeniósł mnie kilka dekad wstecz. 

 

Absolutnie każdy się postarał, jeśli chodzi o kostiumy: 

wszechobecny blask brokatu, burze włosów, opaski, szorty (dla 

kobiet i mężczyzn), gładkie szwy, krótkie topy, głębokie 

dekolty, kombinezony, nylonowe legginsy, wysokie skarpety, 

torebki na biodra, złote łańcuszki, cekiny, pióra, plastikowa 

biżuteria, jaskrawy makijaż, a wszędzie wokół kule disco. 

Letni Meetup Chicks in Bowls 

(CIB) - Praga 27-29 lipca 2018
             by Moan Alisa            photos: Jan Hutter and Bartosz Świerszczek



Można też było wypożyczyć wrotki, dzięki czemu sala była 

pełna. Słyszałam, że zainteresowanie było tak duże, że bilety na 

wydarzenie się wyprzedały, więc znaleźli się ludzie, którzy 

próbowali dostać się na imprezę za darmo. 

 

Wróćmy jednak na parkiet, gdzie kolorowe światełka tańczyły 

na post-apokaliptycznych ścianach Kasarny, odbijały się od 

czarnych cekinów na blezerze DJ’a i farby na jego twarzy. 

Wirowały niczym najbardziej funkowe jamy i oldschoolowe 

dźwięki. Trochę disco, trochę funku, trochę starego, dobrego 

 R&B, każde możliwe rytmy, a na parkiecie wszyscy 

prezentowali swoje najlepsze ruchy. Było dużo zabawy i już nie 

mogę się doczekać tej dyskoteki w przyszłym roku! 
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Ramps & Bowls 
Najpopularniejszym trikiem był ten, zadany przez Lucky Loco, 

który polegał na wjechaniu na jedną rampę, skoku 180  i 

zjechaniu sąsiednią rampą. Było to coś nowego dla kilkorga z 

nas, więc trenowaliśmy go i doskonaliliśmy, aż ktoś krzyknął, 

że nadszedł czas na n 

owy trik :) 

 

Kiedy słońce wygoniło 

nas ze skateparku około 

14-tej, wróciłam do domu 

na szybki lunch, a potem 

znów spotkałam się z 

załogą, tym razem w 

skateparku Gizmania na 

dalszą zabawę. Gizmania 

to kryty skatepark z 

drewnianymi rampami i 

ławkami. Całość została 

wynajęta właśnie tego 

dnia tylko dla nas! 

 

Było gorąco, ale i tak 

świetnie! Oprócz jazdy, było też sporo wygłupów, na przykład 

na jednej z większych ramp, ludzie wyskakiwali w górę, by 

wylądować w dużej kupie pianki lub robili salta w tył. Mnóstwo 

zabawy i pozytywnych wibracji. Niestety ja musiałam wyjść 

nieco wcześniej, ominął mnie też kolejny skatepark następnego 

dnia oraz after party. Jednak i tak było to coś niesamowitego i 

już nie mogę się doczekać tego wydarzenia w przyszłym roku! 

Jeśli zaciekawiła Was moja relacja, to śledźcie profile lokalnych 

oddziałów Chicks in Bowls. Mam nadzieję, że zobaczymy się 

na którymś z kolejnych spotkań albo boot campów! 

Następnego dnia rano spotkaliśmy się w skateparku Gutovka. 

To mój ulubiony skatepark w Pradze. Jest bardzo duży z 

różnymi pochylniami, bowlami różnej wielkości, rampą a także 

miejscem do street skatingu. Tyle wszystkiego, że wystarczy 

aby zająć wam cały dzień. Jest tam bardzo gładki beton, który 

nie jest zbyt śliski, jak na niektórych drewnianych rampach. 

Biorąc pod uwagę obleganie skateparków przez dzieciaki na 

hulajnogach, które zawsze chcą jeździć w miejscach, w których 

wy jeździcie na wrotkach oraz zwykle wtedy, kiedy i wy, mogę 

wam zdradzić, że jeśli przyjdziecie do Gutovki odpowiednio 

wcześnie lub późno, jest niemal wolna od hulajnóg. 

 

W imprezie wzięło udział ok. 10-15 wrotkarzy, w tym Ann 

Insane i Lucky Loco (znana polska wrotkarska para), Punk 

Ache z Worst Warsaw Derby Team, Cosmic Payback z CIB 

Polska, Daria Mörderdorffer z CIB Vienna, Apfel Schnapfel z 

Rolling Rat Pack, Roller Derby Regensburg i wiele nowych 

twarzy (i nie tylko z Czech czy Polski!). Zaczęliśmy od S-K- 

A-T-E’a. Czyli gry, gdzie jeden wrotkarz pokazuje trik, a 

pozostali muszą go powtórzyć. Jeśli im się nie uda, otrzymają 

literę. Osoba, która na koniec ma najmniej liter, wygrywa. 

Zdecydowaliśmy, że zaczniemy od łatwiejszych trików, więc w 

grze mógł wziąć udział każdy, niezależnie od poziomu. 

Cieszyłam się każdym momentem gry, ponieważ co chwilę 

uczyłam się czegoś nowego. Myślę, że chyba jeszcze nigdy nie 

nauczyłam się tak wiele w ciągu jednego dnia.



Wasza twórczość

Chcesz zaprezentować swoją twórczość związaną z wrotkami lub derby? 

Napisz do nas: whatabout.magazine@gmail.com 

Artystka: 

Nazywam się Silvia i jestem niezależną ilustratorką i artystką żyjącą szczęśliwie w A Coruña w północnej 

Hiszpanii. Gram z moimi ziomkami Irmandiñas Roller Derby Coruña! Moje derby name to Block Sabbath # 1348. 

Roller derby i sztuka to moje dwie pasje, więc czerpię radość z ich łączenia! 
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1 3 . 1 0  -  R i o t  R o c k e t z  L e i p z i g  v s  H a r d  B r e a k i n g  D o l l s  

Nadchodzące wydarzenia

- S ł o w i ań s k i /  B a ł t y c k i  T u r n i e j  S i ód e m e k -  f o t o r e p o r t a ż  

 

-  S k a t e s  i n  t h e  c i t y  -  o c h r a n i a c z e  

 

-  D e r b y  1 0 1  -  k a r y  

 

-  D I Y  -  d o d a j  s w o i m  w r o t k o m  s k r z y d e ł  

 

-  P o s t a w a  d e r b y  

W następnym numerze

35 

Super Fajne  Rzeczy 

2 0 . 1 0  -  S ł o w i a ń s k i /  B a ł t y c k i  T u r n i e j  S i ó d e m e k  o r g a n i z o w a n y  p r z e z  W a r s a w  

                 H e l l c a t s  R o l l e r  G i r l s  

1 3 . 1 0  -  P r a g u e  C i t y  R o l l e r  D e r b y  ( B a d  W o l v e s )  v s  R o l l e r  D e r b y  R e g e n s b u r g

0 3 . 1 1  -  T r ó j m e c z :  H y e n a s  v s  S p l a t t e r  F a i r i e s  v s  W o r s t  W a r s a w  D e r b y  T e a m  

1 7 . 1 1  -  P r a g u e  C i t y  R o l l e r  D e r b y  ( A )  v s  B e l f a s t  R o l l e r  D e r b y  B e l f a s t  B a n s h e e s  

2 4 . 1 1  -  H a r d  B r e a k i n g  D o l l s  v s  D u s t  C i t y  R o l l e r s  

0 8 . 1 2  -  S a n t a  v s  G r i n c h  o r g a n i z o w a n e  p r z e z  P r a g u e  C i t y  R o l l e r  D e r b y

0 3 . 1 1  -  P r z e d s t a w i e n i e  d e r b y  w  O s t r a v i e  o r g a n i z o w a n e  p r z e z  T r o j h a l i  O s t r a v a  

                 R o l l e r  D e r b y

R e k r u t a c j a :  B r e s l a u  R o l l e r  D e r b y ,  B a d  R a n g e r s ,  P o l i s h  E a g l e s

Officials Weekly Planner od NSP189 

160 stronicowy planer w formacie A6 ze zdjęciami sędziów RD na 

każdy tydzień i dodatkowym miejscem na soboty i niedziele! 

Pieniądze ze sprzedaży pomogą pokryć koszty podróży NSP189 i 

 6 europejskich sędziów na mistrzostwa WFTDA 2018 w Nowym 

Orleanie. Dodatkowo €1,- z każdego kalendarza zostanie 

przekazane The Proud Trust.

TRACKKARMA, derbowa apka od  Namur Roller Girls - 

narzędzie, które pomoże wam zebrać wszystkie ważne informacje 

dla drużyny  w jednym miejscu.

1 7 . 1 0  -  S p o t k a n i e  z  R o l l e r  D e r b y  o r g a n i z o w a n e  p r z e z  C h r o m e  S i r e n s  G d a n s k  

1 1 . 1 1  -  K u o p i o  R o l l e r  D e r b y  v s  K o u v o l a  R o l l e r  D e r b y  v s  W h i t e  N i g h t  F u r i e s  

0 1 . 1 2  -  H o m e  b o u t :  W h i t e  N i g h t  F u r i e s ,  I n g r i a  R o l l e r s  &  B a l t i c  W i t c h e s




