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Editorial
Początek roku to świetna okazja

na podsumowanie tego,

przygotowała niesamowicie ciekawy materiał o Short Tracku,

co zrealizowaliśmy, lub nie w roku ubiegłym. Wiele osób robi

czyli alternatywie dla małych i nowych drużyn. Gościmy też

teraz postanowienia, albo wręcz kreśli plany na kolejne

na naszych łamach Paulinę Holtz, która opowie o swojej

miesiące. Słusznie, dobrze wiedzieć, co się chce osiągnąć i

przygodzie w Barcelonie, rzecz jasna na wrotkach. Również po

można próbować wytyczać drogę do celu. Warto jednak

raz pierwszy w magazynie Martyna z Krakowa opowie o

pamiętać, że nasze życie to również wypadkowa zarówno

swoich wrażeniach z bootcampu, zorganizowanego przez

planów, jak i spontanicznych działań wszystkich ludzi, którzy

Rainy City. Polecamy też pozostałe materiały, czyli

nas otaczają. Czasem też takich, których poznajemy nagle i

fotoreportaż z warszawskiego turnieju Slavic/Baltic Sevens

zupełnie przez

Tournament, zorganizowanego wspólnie przez Warsaw

przypadek.

Helcats Roller Girls i Warsaw Hellbadgers, połączony wywiad
WAB nie było w żadnych planach na rok 2018. Jednak niemal

z zebrami i flamingami z Polski i Rosji oraz długo oczekiwane

równo rok temu zaistniały pewne okoliczności, które

pytania i odpowiedzi do „Ask Molly”. Również w naszych

doprowadziły nas do miejsca, gdzie teraz jesteśmy. Jakiś

stałych rubrykach, Claire, Liz i Rita przygotowały dla Was

przeczytany post na Instagramie, jakieś rozmowy online.

mnóstwo smakowitych kawałków: o fitness, postawie, karach i

Okoliczności zostały zidentyfikowane jako wyzwanie, jako

skrzydłach. Brzmi ciekawie? Alisa oprócz relacji z dwóch

szansa na rozwój i krok do przodu. A potem cztery dni w

listopadowych, praskich boutów ma dla Was kilka porad z

Manchesterze, które zmieniły wszystko - Kraina Czarów. I

pogranicza psychologii, które możecie wykorzystać na torze, a

Alicja już wiedziała, że nic nie będzie takie samo. Dopiero

Marko w swoim felietonie podsumuje cały zeszły rok. W

potem pomysł na magazyn i wybór najlepszej możliwej osoby

„Derby Art” tym razem fotografia, swoje prace zaprezentowała

do współpracy. Burza mózgów, sformułowanie misji i

Vulgar Ver z Poznania.

kompletowanie redakcji. I okazało się, że życzliwość ze strony

Co przyniesie rok 2019? Tego nie wiemy, możemy Was

społeczności przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.

jednak zapewnić, że głowy mamy pełne pomysłów. Wierzymy,

Zebraliśmy grupę niesamowitych osób, które dzielą się swoimi

że nie raz będziemy Was mogli zaskoczyć. Jak mantrę

doświadczeniami i wspierają rozwój magazynu. Dla Was! A

powtarzamy też prośbę: piszcie do nas! Cenimy każdą opinię,

najlepsze jest to, że ciągle dołączają nowe!

jesteśmy wdzięczni za wszystkie miłe słowa i każdą krytyczną
uwagę. Rozwijamy się, uczymy na błędach i chcemy, żeby

W tym numerze witamy na pokładzie Olę, która przejmuje

każdy kolejny numer był ciekawszy niż poprzedni. Liczymy na

rubrykę „Skates in the City” oraz Hulk, która wraz z Samem

Waszą współpracę. Do zobaczenia wiosną!

3

Spis treści
5
9
16
22
27

What a Bout: Us
poznajcie zespół

We were there!
Słowiańsko/Bałtyckie Siódemki

Derby 101
kary

Right on Track
pozycja derby

Keep it Semple
fitness

6
12
20
25
30

Small Talk

33
38
41
45
47

4

Paulina Holtz

AskMolly
listy

Variety
psychologia na torze

Wydarzenia sezonowe
Mikołaj

W następnym numerze

34
39
43
46
47

Skates in the City
bezpieczeństwo

The Talk
Badgery i Lemury

DIY
dodaj wrotkom skrzydeł

Through the viewfinder
co za rok

Barcelona
love skate

News from the World
short track

News from Czech Rep.
jesienne bouty

Manchester
w Thunderdome

Derby Art
Vulgar Ver

Nadchodzące wydarzenia

What A Bout: Us
Tom Malko

Rita Skater
Fotograf sportowy, który specjalizuje się w roller

Zaczęła derbować w 2015 z Warsaw Hellcats

derby i ekstremalnych biegach z przeszkodami.

Roller Girls. Onieśmielona przez wielość opcji

Ojciec trójki dzieci, mąż jednej żony, wegetarianin

jakie daje derby podejmowała się roli

mieszkający również z psem i kotem. Tom odkrył

zawodniczki, NSO, SO, LUMa, komentatora,

Roller Derby prawie cztery lata temu i zakochał się

wolontariusza, rękodzielnika nagród na loterię,

w tym sporcie, porzucił fotografowanie modelek na

piekarza jednorożkowych i flamingowych

rzecz wrotkarek.

babeczek. Teraz wydaje jej się, że wie
wystarczająco dużo by móc się tą wiedzą podzielić

Liz Frizzle

Najpierw poznała Ritę Skater i zgodziła się być

z innymi. Kocha koty i kawę. I czekoladę.

komentatorką, pomimo braku pełnego
zrozumienia zasad sportu. Nie oglądając się za

Zaczęła jeździć z Dundee Roller Derby w 2012 r.

siebie, została zawodniczką Warsaw Hellcats

Jammerka (Goldginger #77) w ich

Roller Girls i NSO w Warsaw Hellbadgers

wyjazdowej Silvery Tayzers od 2013 r. W Team

Official Squad. Nauczycielka z zawodu i nerd,

Scotland od mistrzostw świata 2018 (Semple #64).

który uwielbia zdobywać wiedzę na temat roller

Terapeutka w Power of Scotland Men's Roller

derby. Ma nadzieję, że jej doświadczenia

Derby na trzech kolejnych mistrzostwach świata.

pomogą innym.

Wykładowczyni akademicka dbająca o zdrowie,

Claire Semple

drużynie

sprawność fizyczną, odżywianie oraz fizjologię.
Terapeutka we własnej przychodni, Semple Sport

Marko Niemelä

Fotograf roller derby od 2010 roku. Przez te

Therapies. Zapracowana, ale szczęśliwa, bo łączy

wszystkie był świadkiem ewolucji derby w

rzeczy, które kocha, sport, fitness i naukę.

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

Studentka medycyny próbująca łączyć naukę i

Med-Life Crisis

pasję do derby i wrotek w ogóle. Kiedyś leniuszek.
Zaczęła jeździć dwa lata temu i zakochała się w
tym niesamowitym sporcie. Aktualnie jeździ i
zarządza Gdańsk Chrome Sirens Roller Derby
League. Jej hobby to m.in. odkrywanie nowych
miejsc, filmy, dogspotting i spanie.

wszystko co związane z kosmosem i klockami
lego.
Aktorka i sportowiec. Występuje na scenach

Paulina Holtz

teatrów i w popularnym serialu telewizyjnym.

Sam Skipsey

Fotograf, kamerzysta, fan, dziennikarz i statystyk

Aktywność to jej drugie imię. Paulina jest

roller derby od 2010 roku; Sam odkrył Roller

związana ze sportem od dziecka. Biega maratony,

Derby w samą porę aby brać udział w Pierwszym

trenuje jogę, jest trenerem kettlebels a kilka lat

Pucharze Świata Roller Derby i został na tyle

temu część jej serca skradły również wrotki.

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!

Współ-kapitan w White Night Furies w Saint-

Hulk

Petersburgu; managerka ligi oraz trenerka.
Założycielka Team Russia. Kocha roller derby
(oczywiście), silne kobiety, relaks i podróże ze

Moan Alisa

Brytyjka / Ukrainka. Mieszkała w wielu krajach
takich jak Wielka Brytania, USA, Meksyk i Korea
Południowa, ale osiedliła się w Pradze. Powodem

swoją drużyną. Hulk chce zarazić roller derby cały
swój kraj i stworzyć w nim więcej bezpiecznej
przestrzeni dla kobiet.

jest to, że dołączyła do Hard Breaking Dolls. To
dla niej nie tylko drużyna, ale i siostrzeństwo, które
kocha całym sercem! Zwykle bardzo aktywna na
muzycznej scenie (punk rock n roll), pisała dla
wielu muzycznych zinów, ale ponieważ RD powoli
przejmuje jej życie, pomyślała, że da szansę WAB.
Jest wielkim fanem horroru, muzyki i jazdy na
wrotkach. Weganka z dwoma pięknymi kotami.

Założycielka i kapitan w Smokin’ Wheels Kraków.

Mia f’Lawless

Wraz z roller derby stawia też swoje pierwsze kroki
na skateparku. Ciekawostka: Mia grana skrzypcach i
jej kolejnym wyzwaniem jest nauczyć się grać i
jeździć na wrotkach jednocześnie (na youtubie
widziała jedną dziewczynę, która tak potrafiła).
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Bezpieczeństwo
przede wszystkim

czyli co powinniście wiedzieć o ochraniaczach
tekst Med-Life Crisis (Ola Kałużna)

zdjęcia TomMalko & Canva

Ochraniacze… dla jednych nieodłączni towarzysze wrotkowych przygód, dla innych
niepotrzebne akcesorium - jak to właściwie jest z tymi ochraniaczami i czy tak bardzo ich
potrzebujemy? My w What a Bout traktujemy dbałość o własne bezpieczeństwo bardzo
poważnie i postaramy się Was przekonać do tego samego. Postaramy się oswoić Was z
tematem wyboru swoich pierwszych i kolejnych ochraniaczy, podzielimy się sprawdzonymi
sposobami na to, jak o nie dbać, by długo nam służyły i były długo świeże i pachnące.

W sklepach sportowych oraz skate shopach znajdziemy

zaskoczenie, jednak nie jest to takie oczywiste dla osób,

mnóstwo różnego rodzaju ochraniaczy w zależności od

których głównym źródłem inspiracji jest wrotkarstwo

sportu, do którego są przeznaczone. Najważniejsze

figurowe. Noszenie ochraniaczy to żadna ujma na honorze -

ochraniacze dla wrotkarzy to oczywiście te na kolana, jak

skoro Lady Trample czy Bomba Hache nie wstydzą się w

również te na nadgarstki i łokcie. Oprócz tego, w roller derby

nich jeździć, to chyba dla Ciebie też nie powinno to być

obowiązkowy jest też ochraniacz na zęby, a niektórzy

problemem. Niech nie zmylą Cię też wrotkarskie teledyski

zawodnicy i zawodniczki używają wielu innych typów

oraz występy na konkursach, ponieważ nawet doświadczeni

odzieży ochronnej, jak na przykład nagolenniki czy szorty z

wrotkarze trenujący tylko na zamkniętych halach używają

gąbczastymi poduszkami. Łatwo się w tym wszystkim

ochraniaczy ćwicząc nowe triki i figury. Jak się nie

pogubić.. Dzisiaj skupimy się na tych podstawowych

przewrócisz, to się nie nauczysz - to zdanie często usłyszysz

ochraniaczach, które powinien sobie sprawić każdy wrotkarz.

od każdego trenera - i musisz wyćwiczyć taki sposób
upadania, by nie zrobić sobie krzywdy.

Po co właściwie ochraniacze?
Czemu więc właściwie warto założyć ochraniacze?
Musimy zapamiętać jedną rzecz: upadki są nieodłączną
częścią jazdy na wrotkach. Dla tych z nas, którzy swoją

Pierwszy powód - najważniejszy i jednocześnie oczywisty -

przygodę z wrotkami zaczęli w roller derby, to żadne

chronią one przed poważnymi kontuzjami, ale również przed
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uciążliwymi otarciami (które potrafią zniechęcić do jeżdżenia
przez kilka dni po upadku). Nie oszukujmy się, jazda na
wrotkach jest dość urazowym sportem, szczególnie rampy czy
roller derby. Kiedy jesteś początkującym wrotkarzem czy
wrotkarką, bardzo wiele rzeczy na Twojej drodze może
spowodować utratę równowagi - choćby kamyk czy przerwa
między płytkami chodnika - a pewnych sytuacji nie jesteś w
stanie przewidzieć nawet gdy już nabierzesz doświadczenia
(zderzenie z rowerzystą, pies wybiegający na ścieżkę itd.).
Noszenie ochraniaczy pozwala zmniejszyć naturalny lęk przed
przewróceniem się, ułatwiając naukę prawidłowych sposobów
upadania. Kiedy wiesz, że upadek nie zaboli, dużo łatwiej jest
się przełamać i świadomie zejść na kolano, to znacznie
przyjemniejsze wyjście niż próba utrzymania równowagi za
wszelką cenę zakończona bolesnym upadkiem na kość
ogonową lub skręceniem kolana. Ta pewność dodaje odwagi
do nauki nowych rzeczy!
Poza tym, mające grubszą wyściółkę ochraniacze, wymuszają
prawidłową pozycję kolan, prowokując ich lekkie ugięcie dla
większej wygody. W ten sposób ochraniacze zwiększają Twoją
stabilność na wrotkach i promują prawidłowe nawyki.

Wybór ochraniaczy doskonałych

Czy istnieją ochraniacze idealne? Nie, ale mogą być takie
najlepiej przystosowane do naszych potrzeb. Na co należy
zwrócić uwagę podczas zakupów?

Musisz odpowiedzieć sobie przede wszystkim na dwa pytania:
“do czego potrzebuję moich ochraniaczy?" oraz “jaki mam
budżet?”.

Bez wątpienia najistotniejszy będzie wybór tych na kolana - to
one będą najbardziej dostawać w kość. Warto przyjrzeć się
jakie zastosowanie danych ochraniaczy poleca producent - na
niektórych przeczytamy, że są polecane do roller derby, a na
innych, że są specjalnie przystosowane do jazdy po skate
parkach. Jest to oczywiście tylko wskazówka i nie oznacza, że
możemy używać ich tylko w tym jednym zastosowaniu.

Ochraniacze mogą różnić się np. wielkością plastikowego
shella, grubością i twardością wyściółki, sposobem zapinania.
Wybór jest tu w dużej mierze indywidualny, ale warto mieć w
pamięci do czego będziemy używać tych ochraniaczy. Do
roller derby czy na skatepark wybierzemy raczej grube
ochraniacze o sporej powierzchni plastikowej, trzymające się
na grube rzepy i wzmocnione grubszym materiałem z tyłu (np.
Pro-Tec, Ennui, S1, 187 Killer Pads). Umożliwią one
bezpieczne i bezbolesne upadki z dużą siłą oraz ślizganie po
rampach czy parkiecie bez większej trudności. Z kolei do jazdy
artystycznej czy tańca, gdzie ważna jest duża swoboda ruchów,
wrotkarze chętniej wybierają miękkie ochraniacze twardniejące
przy upadku (takie jak G-Form czy Ennui Shock Sleeve).
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Wielu wrotkarzy jeżdżących głównie rekreacyjnie na dworze

Jak dbać o świeżość ochraniaczy?

wybiera typowe rolkarskie ochraniacze (np. Powerslide,
Atom), które mają mniejsze shelle, są lżejsze i często

Po każdym użyciu postaraj się je wysuszyć, najlepiej, jeśli jest

wygodniejsze, ale mogą nie wytrzymać wielokrotnych

lato, zrobić to na słońcu, które zabija bakterie. Można używać

upadków z dużą siłą.

profesjonalnych odświeżaczy w sprayu lub takich domowej
roboty - do woreczka płóciennego wsypujemy sodę

Jeśli jesteś zupełnie początkującą osobą, pragnącą spróbować

oczyszczoną z wybraną naturalną substancją zapachową (np.

jazdy na wrotkach, nie masz zbyt dużego budżetu - rozważ

lawendą) i tak przygotowany odświeżacz wkładamy do

zakup zestawu ochraniaczy ze sklepu sportowego. Jednak

ochraniacza kiedy wysycha. Co jakiś czas warto je również

pamiętaj o tym, że w miarę wzrostu Twoich umiejętności,

wyprać ręcznie lub w pralce na trybie delikatnym i naturalnie

wzrastać będzie też Twoja szybkość i siła Twoich upadków,

wysuszyć (nie wolno suszyć ich w suszarce bębnowej!).

więc z czasem będziesz potrzebować mocniejszych
ochraniaczy.

Mamy nadzieję, że masz już potrzebną wiedzę, by kupić
swoje pierwsze ochraniacze. Będą na pewno świetnie
wyglądać z Twoimi pierwszymi wrotkami.

Pamiętaj #safetyissexy :)
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We were there!

Słowiański / Bałtycki Turniej Siódemek
tekst Tom Malko

zdjęcia: Tom Malko / Paulina Bartosińska / @taimons

Słowiański / Bałtycki Turniej Siódemek to największy

jednocześnie pierwsze wydarzenie roller derby, na którym

zorganizowany dotąd event roller derby w Polsce i tej części

What a Bout! był oficjalnie obecny. Mieliśmy własne stoisko,

Europy. Był bezpośrednią kontynuacją zeszłorocznego

gdzie na chętnych czekała drukowana wersja magazynu,

pierwszego Warszawskiego Turnieju Siódemek oraz

naklejki i pyszne ciasto. Na stoisku obok rozstawili się nasi

Słowiańskiego Trójmeczu zorganizowanych przez Warsaw

koledzy z Bladeville Warszawa, lokalnego sklepu rolkowego

Hellcats Roller Girls. Tym razem Hellcats wraz z Warsaw

i wrotkowego, gdzie można było nabyć części zamienne do

Hellbadgers Officials Squad poszły o krok dalej i zrobiły

wrotek, ochraniacze, a także przymierzyć lub kupić w

jeszcze większy, pełen dodatkowych atrakcji event. Było to

promocyjnych cenach, modele wrotek od Chaya Skates, tj.

zdjęcie @taimons

zdjęcie @taimons
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We were there!

Jade i Onyx. Wspólnie zorganizowaliśmy też konkurs, w

Ostatecznie dziewczyny z Rygi zajęły trzecie miejsce. Na

którym do wygrania był inny model wrotek Chaya,

drugim miejscu uplasowały się Worst Warsaw Derby Team,

zwyciężczynią okazała się Weronika, którą jednogłośnie

wzmocnione pojedynczymi zawodniczkami z Poznania i

wybrała wspólna komisja WAB i Bladeville.

Wrocławia. „Worsty” wygrały swoją grupę i dopiero w finale
musiały uznać wyższość Czeszek. Co ciekawe ta formuła

Przeglądając rostery, które drużyny ogłosiły przed turniejem,

wzmocnienia koleżankami z innych polskich drużyn

wielu wskazywało na Team Czech, jako faworyta do

sprawdziła się na tyle, że po sukcesie w Warszawie, drużyna

zwycięstwa. Drużyna była naszpikowana reprezentantkami

poleciała na ciekawy trójmecz do

swojego kraju, ogranymi na mistrzostwach świata i w wielu

podobnym składzie pokonała dwie włoskie drużyny.

Bolonii i w bardzo

innych meczach międzynarodowych. Czeszki potwierdziły to
na torze i odprawiały kolejne rywalki, wygrywając pewnie

Czwarte miejsce na siódemkach Slavic/Baltic zajęły

każdy mecz i całe zawody. Jedyną drużyną, której pokonanie

dziewczyny z Vratislavia Mad Chix, które toczyły bardzo

było dla Team Czech trochę większym wyzwaniem, była

wyrównane pojedynki i przy odrobinie szczęścia, albo

debiutująca na polskich torach Riga Roller Derby. Odważna i

koncentracji w końcówkach mogły pokusić się o jeszcze

waleczna postawa Łotyszek była sporym zaskoczeniem dla

lepszy wynik. Na pewno jednak pozostawiły na torze

fanów zgromadzonych w hali Centrum Sportu Wilanów.

mnóstwo serca i dobre wrażenie wśród publiczności. Piąte
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We were there!
miejsce przypadło gospodyniom z Warsaw Hellcats, które
wystąpiły w dość ciekawym składzie. Kilka doświadczonych
zawodniczek, z różnych powodów nie mogło zagrać, więc
skład był uzupełniony świeżynkami. Ostatnie miesiące
Hellcats generalnie poświęciły na rozwój i trening nowych
zawodniczek, więc Siódemki były naturalnym zwieńczeniem
takiego sezonu. Na ostatnim miejscu uplasowała się Ingria
Rollers, czyli druga drużyna ligi z St. Petersburga. Dziewczyny
były bardzo waleczne i mocno się starały w każdym kolejnym
meczu. Jednak również przyjechały do Warszawy z kilkoma
mniej doświadczonymi zawodniczkami, dla których były to
pierwsze poważniejsze zawody w karierze.

Po zmaganiach pań kibice mogli zobaczyć pokazowy mecz na
zasadach MRDA, czyli męskiej odmiany roller derby. W tej
formule dopuszczalne jest jednak wystawianie w składach
również kobiet, z czego skorzystały oba zespoły grające w
Warszawie. W roli gospodarzy wystąpili Polish Men’s Roller
Derby i był to dla niech oficjalny debiut z „prawdziwym”
przeciwnikiem. Dotąd, drużyna składająca się z zawodników
trenujących w Polsce, rozgrywała jedynie sparingi. Pierwszym
prawdziwym testerem ich formy i

umiejętności był Southern

Discomfort Roller Derby (Mild Discomfort). Wybór
przeciwnika okazał się bardzo ambitny, goście tylko w
pierwszych kilku minutach pozwolili myśleć debiutantom, że
szanse na zwycięstwo są wyrównane. Później już całkowicie

a mianowicie rugby na wózkach. Dla większości widzów

dominowali i kontrolowali spotkanie. Debiut miał jednak

była to pierwsza okazja, aby poznać tą niesamowitą

ogromną wartość dla drużyny PMRD. Konfrontacja z silnymi i

dyscyplinę. Podsumowując, turniej był dużym wyzwaniem

twardo grającymi zawodnikami z Anglii pokazała im ich

organizacyjnym, ale Hellcats i Hellbadgers staneli na

aktualny poziom, co jest bardzo istotne do wyznaczania celów

wysokości zadania i zrobili naprawdę świetny event. Turniej

szkoleniowych i rozwojowych na przyszłość.

stał na wysokim poziomie sportowym, zapewniono świetną
obsadę sędziowską, a co najważniejsze przyciągnął całkiem

Warto jeszcze wspomnieć o dodatkowej atrakcji, którą

sporą publiczność. Na widowni można było spotkać osoby,

przygotowały organizatorki. Otóż w przerwie obiadowej,

które pierwszy raz w życiu oglądały zmagania roller derby na

kibice mogli obejrzeć krótki pokaz innego sportu na kółkach,

żywo, co jest chyba dobrą prognozą na nowy rok. W każdym
razie my nie możemy się już doczekać przyszłorocznej edycji!

zdjęcie Paulina Bartosińska
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Nowa Zwierzęca Liga Sprawiedliwości Roller Derby

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”
rozmawiała Rita Skater

W ostatnim numerze opowiadaliśmy o różnych rolach, jakie sędziowie roller derby pełnią na torze. Dzisiaj chcemy
przedstawić wam prawdziwych ludzi, którzy pilnują

prawa i porządku podczas meczów. Dlatego rozmawialiśmy z

przedstawicielkami jedynych dwóch drużyn sędziowskich w Europie:
FireCracker z LAW & ENTERTAINMENT UNITED RUSSIA (LEMUR) - z Sankt Petersburg Roller Derby League,
Rosja; drużyny założonej w czerwcu 2018 r
Liz Frizzle z WARSAW HELLBADGERS OFFICIALS SQUAD (BADGERS) Warszawa, Polska; założonej w grudniu 2017 r.

Czemu zdecydowaliście się założyć osobną drużynę? Czemu nie

mniej więcej odłamem drużyny Warsaw Hellcats Roller Girls i

działacie w ramach waszej ligi czy drużyny jako komitet?

wielu naszych sędziów było / jest zawodnikami tej drużyny.
Razem organizujemy eventy i razem trenujemy. Współpracujemy

LEMURy: LEMURy to kolejna drużyna w naszej lidze - Sankt

także z Worst Warsaw Derby Team i kilku ich zawodników

Petersburg Roller Derby. Teraz mamy cztery drużyny - White

należy również do naszej. Nie jesteśmy w pełni niezależni, ale

Night Furies i Ingria Rollers są drużynami wyjazdowymi, Baltic

osobna nazwa ułatwia działanie. Jest wiele osób, które chcą być

Witches to rekreacyjna drużyna “domowa” i LEMUR - drużyna

zawodnikami roller derby, ale nie chcą sędziować i na odwrót,

naszych sędziów i komentatorów (zdecydowaliśmy, że nie

więc nasze rozróżnienie jest pomocne (chociaż nasze drużyny

będziemy używać terminów "A-team", "Drużyna B" itp., Nie

razem trenują, aby się rozwijać zarówno na torze, jak i uczyć się

chcemy pokazywać, że ktoś jest silniejszy lub lepszy). LEMURy

przepisów). To był bardziej proces, niż formalna decyzja.

są tak samo ważne jak pozostałe drużyny. To wspaniałe, że nasi
sędziowie i komentatorzy mają własne logo, a nawet koszulki i

Czemu zdecydowaliście się dodać kolejne zwierzę do panteonu

flagę. Kiedy zapraszamy ludzi do dołączenia do naszej ligi,

zebr i flamingów?

zwykle mówimy: "Hej, spójrz, mamy cztery niesamowite
drużyny i możesz dołączyć do którejś z nich!". A nasi sędziowie,

LEMURy: Kiedy zaczęliśmy myśleć o nazwie i logo,

a w szczególności NSO czują się częścią zespołu, a nie tylko

zdecydowaliśmy, że powinno to być zwierzę z czarno-białymi

“małymi pomocnikami”.

paskami, ale nie zebra. Lemur był najlepszym pomysłem -

BADGERY: Jesteśmy zespołem zjednoczonym przez wspólne

puszyste, zabawne zwierzątko z paskami na ogonie! Zdaliśmy

interesy i cele: uwielbiamy roller derby, przepadamy za

sobie również sprawę, że ta nazwa jest dość krótka i może być

sędziowaniem i chcemy rozwijać nasze umiejętności jako

akronimem. Chcieliśmy, aby był on połączony nie tylko z

sędziowie oraz pomagać rozwijać się sędziom którzy mieszkają

sędziami, ale także z naszymi spikerami, chcieliśmy pokazać, że

lub sędziują w Polsce (obecnie głównie w Warszawie). Jesteśmy

są oni również bardzo ważną częścią naszej ligi. Mieliśmy trochę
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pomysłów, jak "przetłumaczyć LEMUR", a następnie

odpowiedź. Myślę, że to bardzo interesujące i bardzo pomaga

wybraliśmy - Law and Entertainment Management United

wzmocnić znajomość zasad! Teraz pomagamy naszym

Russia. Nasi SO i NSO reprezentują Prawo, a nasi komentatorzy

przyjaciołom z moskiewskiej drużyny - Rolleciraptor Derby

są doskonali w zapewnianiu rozrywki. Wtedy jeden z naszych

Moscow, poznać zasady i dzielimy się całą wiedzą jaką już

kolegów z drużyny narysował to niesamowite logo i natychmiast

posiadamy. Zamierzamy również zorganizować bootcamp dla

wydrukowaliśmy je na koszulkach i fladze - świat musiał to

sędziów i zaprosić doświadczonych sędziów z Finlandii, aby

zobaczyć!

pokazali nam kilka sekretów :). Kiedy będziemy już gotowi z

BADGERY: Hellbadgers jako grupa powstała pod koniec 2017

organizacją, zaprosimy wszystkich chętnych do udziału.

roku. W tym momencie NSO zaczęli nosić czarne koszulki

BADGERY: Na poziomie podstawowym staramy się

zamiast różowych. Podczas gdy wielu sędziów dyskutowało o

organizować (pół) regularne spotkania w celu odbycia szkolenia

tym, jakie zwierzę powinno reprezentować NSO, my

teoretycznego, a sędziowie na wrotkach są zapraszani na otwarte

zdecydowaliśmy się wybrać zwierzę dla całej naszej grupy -

treningi Warsaw Hellcats w każdy wtorek. Staramy się również

fajny sposób, aby uczynić nas jednym zespołem. Nie pamiętam

raz w miesiącu rozgrywać scrimmage, podczas których i

dokładnie, jak wybraliśmy Borsuka, ale jestem pewna, że to było

sędziowie i zawodnicy mogą razem razem ćwiczyć. Jak

podczas jakiś wygłupów.

wspomniano wcześniej, uważamy, że ważne jest, aby sędziowie
lepiej rozumieli sport z perspektywy zawodnika i odwrotnie

Ile osób należy do waszych drużyn? Kim oni są?

Podczas rozgrywania naszych treningowych scrimmów
zachęcamy mniej doświadczonych zawodników i zawodników,

LEMURy: Teraz mamy 36 członków na naszej drużynie. I ta

którzy nie mogą grać (np. z powodu kontuzji) do pomocy przy

liczba rośnie z każdym miesiącem. Niektórzy z nich są

sędziowaniu. W końcu istnieje także pisemna część MST, a to

zawodnikami, którzy chcą pomóc także w sędziowaniu,

jest to świetny sposób, aby przeanalizować ten sport!

niektórzy z nich dołączyli do naszej ligi, aby być tylko NSO,
sędziami i komentatorami.

W tej chwili jest u nas także dwójka

wolontariuszy - matka i córka, którzy trafili do nas z rolkarstwa

A o co chodzi w

"rozrywkowej" części w drużynie LEMUR? :)

Jakie są obowiązki w tej części?

szybkiego i chcą zostać NSO. Wreszcie jest kilku dobrych
przyjaciół, którzy chcą nam pomagać od czasu do czasu, ale nie
chcą być częścią zespołu.
BADGERY: Wciąż jesteśmy małą ekipą, ale ostatnio całkiem
urośliśmy! Ophelia Quinn jest Head Ref (główny sędzia SO), a
Liz Frizzle jest Head NSO (główny NSO) i odpowiadają za
treningi. W tej chwili mamy około trzech SO i siedmiu NSO,
którzy są aktywnymi członkami i kilku więcej, którzy są "na
wezwanie" na wydarzenia. Może to być trudne, jeśli sędziowie są
także zawodnikami!

Co dokładnie robicie jako drużyna? I jak to robicie?

LEMURy: Zanim narodził się LEMUR, przetłumaczyliśmy już
nowe wydanie zasad WFTDA, aby każdy zawodnik, sędzia i
komentator mógł przeczytać zasady w języku rosyjskim. Mamy
materiały na 6 specjalnych spotkań (około 2,5 godziny każde), na
których członkowie LEMUR wyjaśniają zasady (3 podstawowe
spotkania i trzy "zaawansowane" skupiające się bardziej na
temacie pracy sędziów i na tym co powinni robić w trudnych
sytuacjach. Jest to dla nas trochę skomplikowane, ponieważ nie
mamy żadnych doświadczonych sędziów w zespole, więc zawsze
musimy zadawać wiele pytań na Facebooku. Ale wielu sędziów
zawsze chętnie nam pomaga.) Jednym z naszych nowych
sposobów poznawania zasad jest "Quiz sędziowski".
Tłumaczymy casebook WFTDA i publikujemy jeden przykład w
naszej grupie roboczej co 3-4 dni. Nasi koledzy z drużyny muszą
odpowiedzieć, a następnego dnia podajemy właściwą
zdjęcie Kseniya Danilenko
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LEMURy: Nasi komentatorzy odpowiadają za część

przypadku "zwykłego" naboru dla wrotkarzy Zainteresowana

"rozrywkową". Bardzo dobrze znają zasady roller derby i

osoba może nie wiedzieć nic o roller derby i może w ogóle nie

potrafią w przystępny i zabawny sposób wyjaśnić wszystko, co

umieć jeździć na wrotkach - uczymy wszystkiego: jazdy na

dzieje się na torze :) To naprawdę pomaga lidze, ponieważ

wrotkach (jedyną różnicą w stosunku do zawodników jest to, że

czasami mamy scrimmage, które są otwarte dla publiczności, a

w tym dla sędzów nie ma żadnego kontaktu) i wszystkiego, co

niektórzy z nich w ogóle nie rozumieją tej gry! Nasi

sami wiemy o zasadach i sędziowaniu.

komentatorzy potrafią udzielić 15 różnych odpowiedzi na

Zazwyczaj promujemy nasze dni rekrutacji na portalach

pytanie "Gdzie jest piłka?!" :)

społecznościowych. Jest to długi i trudny proces (prosimy
administratorów społeczności wrotkowych, rolkowych i

Czy podróżujecie razem jako drużyna? Jak wszyscy wiemy, nie

feministycznych o podzielenie się naszym postem o Dniu

jest to najtańsza rzecz. Czy macie jakieś wsparcie?

Rekrutacji) - zazwyczaj trwa to około 3 tygodni, ale
zdecydowanie warto!

LEMURy: Jako sędziowie podróżowaliśmy tylko z drużynami

BADGERY: Każdy może zostać borsukiem! Jest to grupa

naszych zawodników - White Night Furies i Ingria Rollers.

otwarta, nie jest wymagane żadne wcześniejsze doświadczenie

Głównie jako NSO, ale czasami jako SO. W październiku

ani wiedza. Ponadto, jeśli kiedykolwiek będziesz uczestniczyć w

ubiegłego roku sędziowaliśmy u nas scrimmage Ingria Rollers

Warszawie w jednym z naszych wydarzeń, jesteś honorowym

przeciwko drużynom z Tartu i Rygi. Ale zwykle sędziujemy w

borsukiem na całe życie. Nasze działania rekrutacyjne są nadal

Finlandii. Są najbliżej nas :). Czasami LEMUR-y muszą płacić

dość skromne - głównie dzięki osobistym kontaktom,

mniej za wyjazd niż wrotkarze. Zazwyczaj wynajmujemy duży

wydarzeniom Hellcats i sesjom open skate (i bardzo niespójnym

autobus, w którym każdy zawodnik może się przespać przed

działaniom w social mediach). Ale mamy energiczny zespół,

meczem (podróż trwa od 6 do 12 godzin). Zabieramy także ze

więc mamy nadzieję że to się zmieni Oczekiwania w dużej

sobą naszych kibiców. Jeśli mamy wystarczająco dużo ludzi,

mierze. zależą od tego, czy jesteś SO czy NSO. Osobom, które

żeby zapłacić za autobus, LEMURy zapłacą nieco mniej.

mają mało doświadczenia z jazdą na wrotkach, łatwiej jest

BADGERY: Wielu naszych członków podróżuje, ponieważ jest

zacząć jako NSO. Nie wyślemy Cię na wydarzenie zupełnie

to doskonały pomysł, aby wziąć udział w innych turniejach

nieprzygotowanym. W wersji minimalnej odbędziesz kurs na

derby i poznać nowych ludzi. To jest świetne, ponieważ po

swoją pozycję i dostaniesz wszystkie materiały potrzebne do tej

powrocie możemy dzielić się tym, czego się nauczyliśmy z

roli (stopery, ołówki, sprzęt techniczny itp.). Zasadniczo

resztą

wystarczy mieć dobre podejście i koszulki w trzech kolorach.

i rozwijać polskie sędziowanie derby :) Czasem robimy to

jako duża grupa, zwłaszcza jeśli jest to wydarzenie w Polsce.

W przypadku sędziów na wrotkach, zaangażowanych jest więcej

Często omawiamy wydarzenia, które widzimy na sędziowskiej

osób, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo. Będziesz musiał dużo

grupie na fb (Officials’ Lounge) i sprawdzamy, kto jest

trenować na wrotkach, zanim weźmiesz udział w scrimmage’u

zainteresowany. Nie każdy ma luksus, że może sobie pozwolić

lub boucie. Swoje umiejętności będziesz doskonalił we własnym

na te podróże i niestety brakuje nam środków na sfinansowanie

tempie. Nie można również być SO bez odpowiedniego sprzętu

osobistych podróży. Jednak wiele drużyn oferuje bezpłatny

ochronnego i wrotek. Tego nie możemy ci zapewnić, ale możesz

nocleg i zwrot kosztów podróży, co często jest decydującym

wypożyczyć, zanim zdecydujesz się czy to dla ciebie ;)

czynnikiem przy składaniu wniosku.

Jak można zostać członkiem waszej drużyny?

LEMURy: Jeśli jesteś zawodnikiem w naszej lidze, zawsze
możesz zostać LEMUREM! Zawsze przyjmiemy cię z otwartymi
ramionami! Zwykle są tym zainteresowani zawodnicy, którzy
chcą lepiej poznać zasady (np. nowi w derby, ale też i
doświadczeni) albo kontuzjowani lub Ci, którzy są zmęczeni grą
(to też może się zdarzyć). Niektórzy zawodnicy, zdają sobie
sprawę, że sędziowanie podoba im się bardziej niż bycie
zawodnikiem. Latem 2018 r. odbył się nasz pierwszy (ale nie
ostatni) dzień rekrutacyjny LEMUR. Było to wydarzenie
skierowane szczególnie do osób, które nie chcą jeździć na
wrotkach z różnych powodów, ale są zainteresowani byciem
sędzią, NSO lub komentatorem. Odbywało się to tak samo jak w

zdjęcie z archiwum Badgerów
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Ostatnio w roller derby obserwuje się problemy ze
skompletowaniem pełnej obsady sędziowskiej na mecze czy
turnieje. Dlaczego waszym zdaniem tak się dzieje? Co możemy
(jako cała społeczność roller derby) zrobić, żeby temu
przeciwdziałać?

LEMURy: Niektórzy z sędziów i NSO są również zawodnikami
WFTDA lub MRDA i podczas sezonu nie mogą dużo sędziować.
Myślę też, że w naszej drużynie mieliśmy kilka innych
powodów, takich jak: (1) Sędziowie uważają, że nie są
wystarczająco istotni w społeczności i rezygnują.
(2) Uważają, że bycie zawodnikiem jest bardziej prestiżowe,
więc zaczynają grać. (3) Nie mają czasu na wszystkie nasze
spotkania i treningi
BADGERY: Roller derby to rozwijający się sport, a nie
wszystkie jego elementy rozwijają się w tym samym tempie. To
czasochłonne i kosztowne hobby. Sędziom jest trudno znaleźć
wydarzenia w ich okolicy, co oznacza, że trzeba poświęcić czas i
wydać mnóstwo pieniędzy na wyjazd na event. Organizatorzy
turniejów niewiele mogą zrobić w sprawie lokalizacji czy
kosztów dojazdu do swojego rodzinnego miasta. Są pewne

zdjęcie Alexander

Traktuj wszystkich swoich sędziów i wolontariuszy z
szacunkiem, na jaki zasługują.
Prawdopodobnie nie zrobiliśmy jeszcze wystarczająco wiele,
by rozwiązać powyższe problemy. Jednak robiąc wszystko, co
w naszej mocy, jako gospodarze, zakładając własne grupy
organizacyjne i nawiązując znaczące kontakty z innymi
sędziami w Polsce i za granicą, mamy nadzieję poprawić to w
Europie Środkowo-Wschodniej.

kryteria, które sędziowie biorą pod uwagę rozpatrując wyjazd (i
które organizatorzy eventu, także mogą wziąć pod uwagę):
-

Jakie są wasze plany na przyszłość?

Niezależnie od tego, czy oferowany jest zwrot kosztów

zakwaterowania czy podróży: jest wielu entuzjastycznych
sędziów, którzy po prostu nie mogą sobie pozwolić na koszty
podróży. Zaoferowanie pomocy robi ogromną różnicę i sprawia,
że derby jest bardziej sprawiedliwe.
- Jak wcześnie ogłosiłeś swoje wydarzenie: Kalendarz sędziów
wypełnia się szybko, a oni potrzebują czasu, aby zaplanować i
zabudżetować podróż. Ważny jest czas, ogłaszanie wydarzeń z
wyprzedzeniem co najmniej 2-3 miesięcy pomoże Ci znaleźć
sędziów, którzy nie są jeszcze zarezerwowani. Pamiętaj też, aby
sprawdzić inne wydarzenia i uważać, aby nie planować
wydarzeń w ten sam weekend, co turniej w pobliżu.
- Ile na Twoim wydarzeniu będzie boutów i jaki będzie ich
status: Trudniej jest uzasadnić wydawanie dużej ilości pieniędzy
/ poświęcanie czasu na jeden scrimmage. Ponadto niektórzy
sędziowie szukają sposobów na wzmocnienie swoich CV, więc
gry należące do kategorii "Inne" mogą być mniej atrakcyjne.
Tworzenie większych wydarzeń jest prawdopodobnie lepsze
zarówno dla sędziów, jak i zawodników. Możesz także znaleźć
inne sposoby wyróżnienia wydarzenia, na przykład jako

LEMURy: Oto nasza lista: (1) Podnoszenie motywacji
(wewnątrz ligi) do zostania sędzią, poprzez zachęcanie
członków drużyny i mówienie o korzyściach płynących z
bycia sędzią. (2) Wykorzystanie zachęt ekonomicznych do
przyciągnięcia nowych sędziów dzięki specjalnym rabatom.
Teraz, kiedy mamy dość ludzi w zespole, naprawdę możemy
sobie na to pozwolić. (3) Organizowanie większej liczby
aktywności i ćwiczeń dla sędziów podczas naszych treningów
i włączanie sędziów, którzy jeżdżą już wystarczająco dobrze
w treningi drużyn. Obecnie mogą przychodzić na treningi w
środy. W tym dniu organizujemy specjalne ćwiczenia dla
sędziów. (4) Chcielibyśmy zaprosić kogoś do zorganizowania
obozu dla sędziów. Próbowaliśmy już trzykrotnie, ale
sędziowie są bardzo zajęci i trudno im do nas przyjechać. W
każdym razie na pewno zrobimy to wkrótce! (5) Nasze Ingria
Rollers planują grać w Helsinkach z AL-pakka, a my również
chcemy zabrać tam naszych sędziów, będzie to dla nas
wspaniałe doświadczenie. Naszym głównym celem jest
sędziowanie na Mistrzostwach Finlandii.

przyjaznego środowiska do nauki dla nowych sędziów.
- Sposób w jaki gospodarz traktuje sędziów: Może to być
nierówne traktowanie różnych typów wolontariuszy i sędziów,
okazywanie złości, gdy emocje biorą górę, albo protekcjonalne
zachowania ze strony zawodników i trenerów, które sędziowie
potrafią wyczuć. Ponieważ, w zasadzie sędziowie płacą za
możliwość sędziowania, nie życzą sobie takiego traktowania, a
dodatkowo opowiedzą innym o swoich doświadczeniach.

BADGERY: Mamy wiele planów! Niektórzy z nas myślą o
uzyskaniu certyfikatów WFTDA i zaawansowanych
szkoleniach dla naszej grupy. Mamy również świetnych
członków zespołu, którzy chcą zwiększyć naszą obecność
online. Na koniec rozmawialiśmy o takich sprawach, jak grupa
sędziowska online dla całej Polski, a może nawet i Europy
Środkowej i Wschodniej. Zobaczymy. ;)
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Jeden długi gwizdek i już
wiesz, że to kara!
tekst Rita Skater

zdjęcia Gabriele Sturaro, Tom Malko, Dave Snook

W poprzednim numerze opowiedzieliśmy wam o sędziach w roller derby. Pokazaliśmy, że ich
głównym zadaniem jest egzekwowanie zasad, zapewniając bezpieczną i uczciwą rozgrywkę. Dziś
wyjaśnimy wam, jakie rodzaje kar mogą wystąpić w grze i co się dzieje, gdy to się stanie.

Wszelkie nielegalne zagranie, naruszenie zasad lub faul
powinny być karane, w czasie kiedy pojawiają się podczas gry.
Sędziowie karzą wrotkarzy, kierując się zasadami roller derby
według, których rozgrywany jest dany mecz. Powinni zrobić to
tak szybko, jak to możliwe i tak głośno, aby zawodnicy
usłyszeli call (sygnał kary) podczas hałaśliwej rozgrywki.

Jak wygląda prawidłowy "sygnał kary"?
Przy ogłaszaniu kary usłyszysz jeden długi gwizdek, który
wykona sędzia, a następnie wykrzyknie on kolor koszulki i
numer karanego zawodnika, a następnie nazwę kary (tzw.
penalty code) połączony ze specjalnym gestem przypisanym
do tej kary (hand signal) i gest "zgłoś się na ławkę kar".

Gwizd!→

[kolor] →

[numer] → [kara: nazwa i przypisany

gest] → [gest: zgłoś się na ławkę kar]

Dopóki to nie nastąpi, nikt nie musi zachowywać się tak, jakby
zawodnik został ukarany. Bardzo rzadko zdarza się, że
niedoświadczony sędzia nie wykrzyczy wszystkich elementów
“call” lub wywoła je w niewłaściwej kolejności - w takim
przypadku zawodnik "ukarany" teoretycznie nie musi
odpowiadać na takie wezwanie ;)
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Derby 101
Kary dotyczą zarówno zawodnika, jak i jego aktualnej roli na

Wszystkie pozostałe obszary to NIELEGALNE strefy ataku:

torze (jammer, pivot, bloker). Oznacza to, że gdy jammer dostaje

-

karę i trafia na ławkę kar - jego drużyna zostaje na torze nie
tylko uszczuplona o jednego zawodnika, ale także bez
zawodnika, który może zdobywać punkty. Dodatkowo, nikt w

BLOCK
-

tym czasie nie może zostać nowym jammerem dla drużyny,
nawet jeśli kara przekracza swoją długością dany jam.

tył ciała - użycie jakiejkolwiek części ciała, aby nawiązać
kontakt z plecami przeciwnika, spowoduje karę BACK

głowa (powyżej obojczyka) - jak wyżej, ale zostanie
wywołany HIGH BLOK

-

poniżej połowy uda - jak wyżej, ale sędzia nałoży karę za
LOW BLOCK

Jak wspomnieliśmy wyżej, zasady mają na celu promowanie
bezpiecznej i sportowej rozgrywki. Istnieją 3 kryteria, które

Zainicjowanie kontaktu nielegalną strefą blokowania

pozwalają określić czy kara zostanie odgwizdana czy nie. Są to:

Najpierw spójrzmy na LEGALNE strefy blokowania:

-

Wpływ: czy zagranie daje twojej drużynie nieuczciwą

przewagę lub wpływa negatywnie na przebieg gry (np.
polepszenie swojej pozycji poprzez jazdę poza torem)
(Uwaga: działanie, które daje przeciwnikom przewagę bez
wpływu na przepływ gry, nie jest karane.)
-

Uraz: czy zagranie może spowodować obrażenia? (np.

uderzanie kogoś w głowę)
-

Zamiar: czy bezprawne działanie zostało wykonane

świadomie? (na przykład traktowanie przeciwników z brakiem
szacunku)
Jeśli zawodnik użyje jakiejkolwiek części ciała poza tą strefą
Każde z tych kryteriów może być podstawą do nałożenia kary, a
sędziowie muszą szybko ocenić każdą sytuację, aby określić
sytuację i rodzaj kary jaką ona powoduje.

do nawiązania kontaktu, otrzyma następujące kary:
-

jeśli użyje głowy - otrzyma karę HEAD BLOCK

-

przedramienia (od łokcia do czubków palców) - zostanie
ukarany za karę FOREARM

Aby przetłumaczyć to na rzeczywiste kary, oto niektóre z
głównych rodzajów kar:

-

nogi, poniżej połowy uda - zostanie ukarany za karę LEG
BLOCK

KARY KONTAKTOWE - kary związane z inicjowaniem
kontaktu w nielegalne strefy ataku (target zones) lub
inicjowaniem kontaktu nielegalnymi strefami blokowania
(blocking zones). Takie zagrania są karane, ponieważ mogą być
niebezpieczne, pozwala nielegalnie poprawić swoją pozycję na
torze lub powoduje, że przeciwnik nieuczciwie traci pozycję.

Zainicjowanie kontaktu w nielegalną strefę ataku (target
zone) Pamiętacie naszego manekina? Spójrzcie jeszcze raz; przypomni
wam LEGALNE strefy ataku.

"forearm" w akcji

sędzia pokazuje gest dla "forearm"
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Zauważcie, że przy tych karach używamy sformułowania

taki rodzaj połączenia i kończy się to niepowodzeniem z

“zainicjowanie kontaktu”. Dzieje się tak, ponieważ ważne tu

powodu nielegalnej formacji. Oznacza to również, że chwytanie

jest kto sprawia, że kontakt między zawodnikami się odbywa.

/ trzymanie się kolegi z drużyny jest legalne, dopóki przeciwnik

Na przykład, jeśli przeciwnik zablokuje cię plecami (co jest

nie spróbuje przedrzeć się przez takie połączenie (wtedy musicie

legalne) i dotknie nimi twojego ramienia, nie dostaniesz kary,

się natychmiast puścić).

bo to nie ty zainicjowałeś kontakt z plecami przeciwnika.
KARY DOTYCZĄCE STRUKTURY GRY - gdy naruszenie
Inny Nielegalny Kontakt

podstawowych zasad prowadzi do:

Kara zostanie również przyznana zawodnikowi, który

-

przeciwnik jest (lub pozostaje) niezdolny do blokowania

rozpoczyna blok, a jednocześnie jest:

-

drużyna / jej członek niesprawiedliwie zdobywa pozycję

-

-

przebieg gry się zmienia

“down” (przewrócił się),

-

poza granicami toru

-

“Out of play” tj. poza grą (ponad 6,10 m przed lub za paką,

Nielegalne pozycje na torze:

ALE pamiętajcie, że jammerzy mogą blokować się nawzajem

Tutaj musimy pamiętać, że legalne jest blokowanie tylko w

na całym na torze! Karę stosuje się do jammerów inicjujących

sytuacji, kiedy jest paka i enengagement zone (więcej informacji

blok na blokerze) - to kara OUT OF PLAY BLOCK

na ten temat znajdziecie w numerze 2). Dlatego ważne jest, aby

-

w powietrzu (podczas przeskakiwania łuków toru),

blokerzy i pivoci brali czynny udział w utrzymaniu paki i

-

nie w ruchu - STOP BLOCK

pozostowali w enengagement zone. Dlatego nielegalne jest:

-

porusza się po torze zgodnie z ruchem wskazówek zegara

-

celowe niszczenie paki,

(nie w kierunku derby) - tzw. kara DIRECTION.

-

zapobieganie lub opóźnianie zreformowania (powstania)

Nie wolno też inicjować bloku na przeciwniku, który się

paki (po ostrzeżeniu “no pack” od sędziego) - FAILURE TO

przewrócił, całkowicie poza torem lub poza grą (out of play).

REFORM

Inicjowanie bloku na przeciwniku, który jest na granicy toru

-

(lub walczy, żeby nie wypaść z toru), nie jest w ruchu lub

SKATING OUT OF BOUNDS (tor możesz opuścić wyłącznie

jedzie nie w kierunku derby - jest legalne! Tych samych zasad

kiedy masz problem ze sprzętem lub zjeżdżasz na ławkę kar; w

musimy przestrzegać podczas asyst (pomagania zawadonikom

innych przypadkach tylko kiedy zostaniesz wypchnięty przez

z naszej drużyny w nabieraniu prędkości), w przeciwnym razie

przeciwnika ;)

możemy zostać ukarani za ILLEGAL ASSIST. Wyjątkiem jest

-

pomoc koledze z drużyny, który się podnosi po wywrotce.

otrzyma od sędziego ostrzeżenie, aby powrócić do engagement

celowe opuszczenie toru (np. aby uniknąć bloku) -

celowo opuścić engagement zone; w takim przypadku bloker

zone. Niewykonanie tej czynności spowoduje karę FAILURE
Bloki multiplayer

TO RETURN.

Pomimo, że drużyny chcą silnej obrony od swoich blokerów,

Jeśli zawodnik na początku jamu nie znajduje się na

nie jest dozwolone tworzenie tzw. “nieprzeniknionej ściany”

prawidłowej pozycji, powinien natychmiast poprawić swoją

(“impenetrable wall”) - oznacza to, że zawodnicy nie mogą

pozycję. Niezrobienie tego po ostrzeżeniu przez sędziego będzie

tworzyć ścian trzymając się kolegi z drużyny lub z nim za ręce.

karane jako FAILURE TO YEILD.

Kara ta jest przyznawana, gdy przeciwnik próbuje sforsować
Zyskiwanie pozycji: użycie obszaru poza torem (out of
bounds), aby poprawić swoją pozycję w stosunku do zawodnika,
który stoi na torze - CUT THE TRACK

Zawodnik, który wypada poza tor, musi na niego wrócić za
wszystkim zawodnikami przeciwnej drużyny pozostającymi w
grze, którzy byli przed nim w momencie kiedy opuszczał tor.
Gdy zawodnik wraca na tor z ławki kar lub po naprawieniu
swojego sprzętu poza torem - musi wrócić za wszystkich
legalnie blokujących na torze.

Jeśli zawodnik został wyrzucony z toru blokiem przeciwnika,
musi wrócić na tor za tym przeciwnikiem, nawet jeśli znajdował
się przed nim zanim został zablokowany. Nie dotyczy to
sędzina pokazuje gest "muliplayer block"
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sytuacji, gdy przeciwnik się przewróci, także wyjedzie poza tor
lub jest “out of play”, ale stosuje się ponownie, jeśli przeciwnik
skoryguje swoją pozycję, zanim zawodnik wróci na tor.

Ta kara może także zostać przyznana za poprawienie swojej
pozycji poza torem względem więcej niż jedna zawodniczka z
własnej drużyny!

Zakłócenia w przebiegu gry - wszelkie nieodpowiednie
działania, które uniemożliwiają prawidłowy przebieg gry.
Zasadniczo jest to jakakolwiek czynność, która powoduje
zatrzymanie zegara gry, uniemożliwienie rozpoczęcia jamu lub
spowodowanie jego przedwczesnego zakończenia np.:
-

zawodniczka na ławce kar

kiedy zawodnik, który jest zakolejkowany do ławki kar, nie
znajduje się na torze na początku jamu,

Kiedy zawodnik zostanie prawidłowo ukarany przez sędziego

-

brak blokerów z jednej drużyny na torze na początku jamu

sygnałem kary i odpowiednim gestem, musi natychmiast

-

brak jammera na torze na początku jamu

opuścić tor i zgłosić się na ławkę kar. Niespełnienie tego

-

za dużo zawodników na torze na początku jamu

skutkuje podwójną karą.

-

-

-

skuteczne odwołanie jamu przez zawodnika, który nie
posiada tytułu lead jammera

Jeśli podczas jednego meczu zawodnik otrzyma siedem kar,

skuteczne zwołanie “team timeout” (przerwy drużynowej)

opuszcza on grę (foul out). Oznacza to, że musi zejść z toru,

kiedy już żadna nie przysługuje

opuścić ławkę swojej drużyny i nie może brać udziału w grze

skuteczne zwołanie przerwy drużynowej lub “Official

do końca meczu. Jeśli zawodnik lub inny członek zespołu

review” (odwołanie od decyzji sędziów) przez zawodnika,

dokona czynu, który jest znacząco niebezpieczny lub

który nie jest ani kapitanem ani jego zastępcą (Alternate)

niesportowy (niezależnie od ilości kar na sim koncie), też
może zostać wyrzucony z meczu - tak zwane expulsion. W

Inne Nielegalne procedury - jeśli naruszenie zasad ma

bardzo poważnych przypadkach takie zachowanie może także

znaczący wpływ na grę. Niektóre przykłady obejmują:

skutkować, nie tylko wydaleniem z bieżącego meczu, ale

-

także zawieszeniem udziału w przyszłych.

zwołanie przerwy drużynowej przez kapitana, który nie nosi
widocznego "C" na ramieniu (ALE: przerwa zostanie

-

-

przyznana, jeśli jeszcze przysługuje)

Tak więc to są właśnie podstawy kar w roller derby.

Co robią

opuszczenie ławki kar nawet ułamek sekundy wcześniej,

zawodnicy na ławce kar, jak jest mierzony czas kar i czy

zanim skończy się czas kary (szczególnie bez powiadomienia

zawodnicy na ławce kar mogą zostać ukarani - będziemy

przez NSO)

omawiali w kolejnym numerze “What a Bout!”.

wejście do ławki

kar bez otrzymania kary (np. żeby

porozmawiać z ukaranym zawodnikiem)
-

rzucenie butelki wody zawodnikowi, który siedzi na ławce
kar (co jest niebezpieczne)

KARY ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE
(MISCONDUCT) - takie jak:
ukrywanie czepka z gwiazdą (w skrócie “gwiazdy”) podczas
star-pass (przekazywania gwiazdy przez jammera pivotowi)
utrudnianie wstanie zawodnikowi, który się przewrócić przez
celowe blokowanie pozycyjne
celowe zdjęcie przeciwnikowi czepka z kasku
celowy upadek na przeciwnika
oszukiwanie lub ignorowanie sędziów
obrażanie innych osób,
przeklinanie, kiedy może usłyszeć to widownia, kiedy jest
skierowane do innych (np. sędziów, przeciwników) lub jest
kontynuowane po ostrzeżeniu

zdjęcie Dave Snook
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Just DIY
Dodaj swoim wrotkom

skrzydeł
by Rita Skater

- samouczek - to łatwiejsze niż myślisz
tekst i zdjęcia Rita Skater

Będziesz potrzebować:

-

Arkusz filcu (A4) o grubości 4 mm,

-

Ołówek,

-

Kartka papieru,

-

Linijka,

-

Nożyczki,

-

Igła i gruba nić (kordonek),

-

Cekiny i klej,

-

Farba do tkanin,

-

lub inne elementy do dekoracji

W tym samouczku nie będzie szablonu. Tym
razem musisz rysować samodzielnie.

A zatem, na początku musisz zdecydować na ilu
dziurkach chcesz nosić swoje skrzydła i
odmierzyć to na swoim bucie.

Ja się zdecydowałam na 2 dziurki, czyli będzie to
około 4 i pół cm wysokości na półtora cm
szerokości. Więc narysowałam to na mojej kartce
papieru. To ważny krok! Nie schrzań tego, nie
rób zbyt wielu zmian w samym kształcie, ani nie
zrób go zbyt małego. W przeciwnym razie
skrzydła mogą się rozerwać podczas jazdy.
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Teraz narysuj kształt swoich skrzydeł

Pamiętaj, że możesz wybrać dowolny

tak, aby przylegał do "świętego"

kształt i kolor! To Twoje wrotki i to

prostokąta.

TY powinnaś je lubić. (skrzydła

Wytnij szablon i dwukrotnie odrysuj na

motyla, nietoperza, błyskawica)

filcu. Pamiętaj o lewej i prawej stronie!

(Uwaga: jeśli wybierzesz ciemny materiał
- musisz mieć jasny marker / długopis,
aby uzyskać wyraźny kontrast na filcu)

Wytnij kształt z filcu (dwa razy) i

Wytnij dziurki. Ja mam do tego

A teraz najfajniejsza rzecz!

przyłóż do wrotkek, aby zaznaczyć,

specjalne urządzenie, ale możesz

Ozdabianie!

miejsca na dziurki do sznurówek. Ja

użyć dowolnego ostrego

Możesz użyć igły z nitką i przeszyć

użyłam spinacza, bo potrzebowałam

przedmiotu: nożyczek lub nawet

linie wzdłuż skrzydeł, możesz użyć

drugiej ręki do zrobienia zdjęcia ;)

gwoździa. Tylko bądź ostrożna!

farby do tkanin, gorącego kleju do
cekinów, filcowych pomponików
lub guzików albo użyć innych
rzeczy, które znajdziesz w sklepach
rękodzielniczych czy w twoich
szufladach. Cokolwiek wpadnie Ci
do głowy. Bądź kreatywna i baw
się dobrze.

Następnie przymocuj skrzydła na
wrotkach i pędź jak wiatr. :D
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Right on Track
Niezależnie od tego, jaki rodzaj jazdy na wrotkach uprawiasz, istnieje idealna postawa, która
poprawi twoją wydajność i pomoże Ci uniknąć niepotrzebnego bólu czy kontuzji. W roller derby
jest to klasyczna postawa derby (derby stance) i to jedna z pierwszych lekcji w nauce roller derby.

Derby stance
Przyjmowanie pozycji derbowej

tekst Liz Frizzle

zdjęcia: Jolly Berry, Tom Malko

Zejdź nisko!

Na początek rozstaw stopy na szerokość barków, a ciężar
ciała rozłóż równomiernie na obie stopy

Ugnij kolana do kąta 90 stopni (kolana powinny być
“miękkie” - nigdy ich nie blokuj - w żadnej pozycji).
Twoje uda powinny być prawie równoległe do podłoża;

Trzymaj głowę w górze (jest ciężka, więc daj jej wsparcie
górnej części ciała) patrz przed siebie; otwórz klatkę
piersiową;

Twoje ramiona, kolana i palce powinny się znajdować w
jednej linii (jeśli ci to pomoże, przypomnij sobie jakąś
piosenkę czy wyliczankę z dzieciństwa, podczas
sprawdzania swojej postawy)

Co sprawia, że pozycja derby jest tak niesamowita?
Pozycja derby zdecydowanie ułatwia wykonywanie wielu

będziesz pamiętać o tej pozycji.

ćwiczeń w derby. Chcesz jeździć szybciej? Dobra postawa ci

Nie ma w tym żadnej przesady. Mogę wam powiedzieć, że w

pomoże! Chcesz poprawić swoją przeplatankę (dzięki której

momencie, gdy nie potrafiłam utrzymać derby stance podczas

będziesz poruszać się szybciej i sprawniej na łukach)? Pozycja

ćwiczeń z blokowania, wszystko od razu się sypało. Pobiłam też

derbowa! Musisz popracować nad jazdą w przód lub w poprzek

swój poprzedni rekord w 27/5 o 3 okrążenia, po prostu

toru? Pozycja derby! Chcesz być bardziej skuteczna podczas

poprawiając moją pozycję. W żadnym razie nie jestem super

blokowania? Mówisz i masz. Oczywiście, nie jest to rozwiązanie

wrotkarką, ale te chwile, kiedy udaje mi się utrzymywać pozycję,

na wszystko, ale twój rozwój będzie przebiegał sprawniej, gdy

są moimi najlepszymi momentami. Oto dlaczego:
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-

O wiele większa stabilność! Jest to bezcenne, zwłaszcza, gdy
dopiero zaczynasz jeździć na wrotach. Ta stabilność wynika
między innymi z faktu, że:

-

Pozycja derby jest zrównoważona. Dzięki równomiernemu
rozłożeniu ciężaru ciała możesz szybko manewrować i
zmieniać kierunek jazdy, bez utraty kontroli. Dodatkowo,
utrzymywanie ramion, kolan i wrotek w jednej linii
zapobiega upadkowi na twarz lub do tyłu.

-

Niższa pozycja

zapewnia lepszy, solidniejszy środek

ciężkości, więc jeśli ktoś da ci hita lub potkniesz się,
prawdopodobieństwo upadku będzie znacznie mniejsze.
Pomyśl o tym. Co ma większe szanse ustać pionowo: obiekt
wysoki i cienki, czy taki, który ma masę niżej i jest bardziej
zwarty?
-

Jeśli upadniesz, to z niższej wysokości i jest większe
prawdopodobieństwo, że zrobisz to w bezpieczny sposób
(czyli lądując na ochraniaczach na kolana), dzięki temu
szybciej wrócisz do gry.

-

Ta pozycja czerpie swoją siłę z dużych i silnych grup mięśni,
takich jak czworogłowy, pośladki i mięśnie brzucha. To dużo
mocy. Używasz większej części swojego ciała, gdy następuje
kontakt z innym graczem. Jesteś w stanie wchłonąć wstrząs
uderzenia. Użyj tej siły na swoją korzyść.

-

Będąc stabilniejsza, mocniejsza, mając lepszą kontrolą nad
pracą nóg i bardziej aerodynamiczną, obniżoną pozycję,
będziesz jechać szybciej i bez strachu w oczach!
zdjęcie Jolly Berry

Typowe błędy
Nawet małe błędy mogą sprawić, że poczujesz się niepewnie
lub poczujesz ból w dziwnych miejscach, takich jak kolana,
dolna część pleców lub szyja. W czym może tkwić problem?
Możliwe, że odpowiedź brzmi: nie jesteś wystarczająco nisko.
Ale przeanalizujmy to. Oto kilku typowych winowajców złej
postawy:

-

Wpatrujesz się w swoje stopy

-

Twoje ramiona / kolana / palce nie są wyrównane

-

Pochylasz się zbyt daleko do przodu

-

Nie angażujesz odpowiednich partii mięśni

-

Twoje kolana nie są wystarczająco zgięte

-

Twoje nogi nie są rozstawione równolegle do siebie/nie są
rozstawione na szerokość ramion

Nie wiesz, co jest nie tak z twoją postawą? Poproś kogoś,
żeby ją sprawdził. Niech Ci powie, a jeszcze lepiej niech zrobi
zdjęcia!

zdjęcie Jolly Berry
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Ćwiczenia na poprawę pozycji derbowej
Utrzymanie postawy jest na początku wyzwaniem. Oto dwa
najbardziej oczywiste ćwiczenia, które sprawią, że pozycja
będzie bardziej naturalna, a także wzmocnią te mięśnie,
których potrzebujesz najbardziej:

Przysiady: są doskonałe dla derby. Jest wiele rodzajów
przysiadów, ale na początek zacznij od powolnego obniżania
się do pozycji derby z ramionami na zewnątrz, a następnie
powoli powróć do pozycji stojącej. Wykonaj 2-3 zestawy po
8-12 przysiadów z 20-sekundową przerwą między zestawami.
Kiedy to robisz, pamiętaj o angażowaniu core (mięśni bioder,
lędźwi i brzucha, które odpowiedzialne są za stabilizację
kręgosłupa i miednicy, utrzymanie prawidłowej postawy i
wzmocnienie całej naszej sylwetki, nie tylko w derby ;))
utrzymuj “miękkie” kolana, wykonuj każdy ruch

The story behind Block in Turin
równomiernie i cały czas obserwuj swoją postawę!

Krzesełko: ta pozycja, to nie jest dokładnie pozycja derby, ale
wzmocni twoje pośladki. I uda. I core. To ćwiczenie zacznij
od stania z plecami, głową i ramionami przy płaskiej ścianie.
Opuść pośladki, aż do przyjęcia pozycji siedzącej: kolana
zgięte pod kątem 90 stopni, uda równolegle do podłogi; kolana
i kostki mniej więcej w linii (uważaj tylko, aby kolana nie
wystawały poza palce). Niektórzy kładą ręce na bokach lub
kolanach. Jednakże wiele osób będzie używać rąk do
podpierania się o ścianę lub na kolanach, gdy już są zmęczeni.
Dlatego ja podczas tego ćwiczenia zalecam trzymanie rąk
prosto przed sobą. Zacznij od wytrzymania 30 sekund i
stopniowo, jak będziesz się stawała silniejsza, wydłużaj czas,
Zasadniczo skorzystasz z każdego ćwiczenia, które będzie
rozwijało większe grupy mięśni, takie jak pośladki, mięśnie
czworogłowe i brzucha, np.wyrzuty nóg, burpees lub deska.
Przy każdym ćwiczeniu bez wrotek, muzyka może pomóc ci
zapomnieć o wolno płynącym czasie i bólu ("Low" Todrick
Hall jest jednym z moich ulubionych kawałków do ćwiczeń).
Jednak na włąsnej skórze przekonałam się, by nie wtórować
wykonawcy podczas robienia krzesełka ;)

Masz inne porady, ćwiczenia lub źródła do
polecenia jak poprawić pozycję derby?
Wyślij je na:
whatabout.magazine@gmail.com!

Zastrzeżenie: Nie jestem lekarzem, trenerem personalnym, nadzwyczajną wrotkarką, ani żadnym innym ekspertem mogącym udzielać
profesjonalnych porad. Zawsze porozmawiaj ze swoim lekarzem, gdy masz pytania o ćwiczenia dla ciebie i sprawdź ze swoim trenerem jaki jest
najlepszy plan treningowy dla ciebie.
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Co za rok!
zdjęcia i tekst Marko Niemelä

Rok 2018 od samego początku był wielkim kołowrotkiem

przeżywaniu, zamiast biegać dookoła bez wytchnienia, próbując

atrakcji. Zwykle nowy rok przyspiesza powoli, zespoły

ogarnąć wszystko, w każdym meczu. Nie zrozumcie mnie źle, to

przebudowują składy i trenują nowe rzeczy. Jednak ten

też jest wspaniałe - marzenie dla fotografów roller derby - ale

rozpoczął się z hukiem, od Mistrzostw Świata Roller Derby,

tym razem bardzo podobał mi się spokojniejszy beat.

które odbyły się w Manchesterze w lutym - a potem
rozpędzony pociąg już się nie zatrzymywał. Od pierwszych

Naprawdę trudno opisać atmosferę mistrzostw. Oczekiwania są

tygodni byliśmy świadkami świetnych i dramatycznych

niezwykle wysokie, a napięcie towarzyszy każdej grze od

pojedynków, a ukoronowaniem całego sezonu były

samego początku. Oglądasz pojedynki najlepszych drużyn,

Mistrzostwa WFTDA w Nowym Orleanie. 10 najlepszych

walczących ze sobą od pierwszego gwizdka. Liczy się każdy

drużyn na świecie walczyło o wymarzoną Hydrę - 3 dni, 13

punkt, każdy jam jest ważny, każda sekunda musi być

gier i każda wypełniona po brzegi emocjami.

efektowna. Musisz wygrać mecz, aby przejść do następnej rundy
i znaleźć się bliżej Hydry. Dotyczy tak zarówno teoretycznie

Jako że był to mój drugi rok w Mistrzostwach (byłem

słabszych drużyn, jak i faworytów turnieju i liderów rankingu.

fotografem WFTDA w 2017r. w Filadelfii), wiedziałem już

Właściwie, kiedy się nad tym zastanowić, to na początku

czego oczekiwać. Ponieważ byłem bardzo zaangażowany w

turnieju można było wyrzucić ranking do kosza. Czuło się, że

Puchar Świata i w tym roku nie robiłem tylu zdjęć, co w latach

wszystkie zespoły zaczęły w tym momencie od tego samego

poprzednich, dlatego naprawdę poczułem ulgę, że Victorian

poziomu. Musisz skupić się na najbliższym meczu, wygrać go i

wybrały mnie na swojego fotografa na ten turniej. Zamiast

iść dalej ... i od nowa. To napięcie wyczuwa się

strzelaniny 13 meczów, tym razem zrobiłem tylko 3 gry.

meczem, na rozgrzewkach, w szatni, widać ją na twarzach ludzi,

Skupiłem się bardziej na szczegółach i osobach, nastroju i

których spotykasz na korytarzach. Liczy się tylko kolejna gra i

przed każdym
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to, że nie możesz zdjąć nogi z gazu. Atmosfera jest wyjątkowa;

mogła wygrać,

inna musi przegrać. Takie są zasady

energia unosząca się w powietrzu powoduje mrowienie na

współzawodnictwa i myślę, że właśnie to sprawia, że

twojej skórze.

rywalizujemy - bo każdy chce zająć najwyższe miejsce na
podium.

Wspaniale jest być fotografem drużyny na Mistrzostwach.
Miałem zaszczyt być częścią Victorian Roller Derby League już
od jakiegoś czasu (od turnieju Big O w 2017 roku). To jest po
prostu niesamowite, w jaki sposób mnie przyjęli do zespołu i
pozwolili mi przeżywać wspólnie z nimi cały turniej.
Widziałem, jak zespół trenuje, jak dorasta do zadania, mogłem
zobaczyć, jak łączy ich chemia i jak przygotowują się do każdej
gry, zarówno jako drużyna, jak i indywidualnie. Chciałem
podejść do tych Mistrzostw z bardziej osobistym spojrzeniem,
skupiając się raczej na emocjach i chwilach, niż na
umiejętnościach i efektownych rzeczach dziejących się na torze.
Dlatego fotografowanie dla VRDL było po prostu idealną
sprawą. Miałem również czas na dwie inne rzeczy, których
zwykle nie robiłem podczas turniejów - mogłem obserwować,

Ale świat się nie kończy na przegranej i smutku! Po

jak pracują

początkowym uderzeniu i chaosie emocji zaczynasz czuć i

moi koledzy po fachu i mogłem oglądać mecze!

Bez aparatu, ciesząc się piwem i przekąskami, wiwatując.

widzieć również inne rzeczy. Jest duma z osiągnięć i siły

Muszę powiedzieć, że to było dziwne, naprawdę nie miałem

zespołu, który tak ciężko pracował. Jest ulga, że sezon się

pojęcia, co zrobić z rękami. Chyba potrzebuję więcej praktyki.

skończył i wreszcie po łzach pojawiają się pierwsze uśmiechy.
Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak wielka siła jest
potrzebna, aby po takim meczu stać tam na środku toru, w
błysku fleszy i z mediami wokół

- a mimo to ci ludzie

uśmiechali się i naprawdę się cieszyli, gdy odbierali swoje
medale. Sądzę, że po tym można poznać wielki zespół - nawet
w po takiej porażce stać ich na uśmiech i pokazanie, że są
razem. Zawsze jest jutro i kolejna szansa. Nie zamierzam
zdradzać szczegółów, ponieważ była to bardzo intymna
chwila, ale pomeczowa odprawa z VRDL była najpiękniejszą
rzeczą w sporcie, jakiej kiedykolwiek doświadczyłem.
Dziękuję bardzo za to, że mogłem ją przeżyć..

To był rok 2018. Wspaniały, szalony rok z tak wieloma
nowymi szansami. Szczerze mówiąc nie mogę się doczekać,
co przyniesie 2019..
Ponieważ jestem bardzo emocjonalnie związany z roller derby
i zawsze przeżywam mecze całym sercem i duszą, bycie
fotografem drużyny i jednoczesne pragnienie dla twojego
zespołu, tego co najlepsze jest niezwykle trudne. Dzielisz z
drużyną sukcesy i zwycięstwa, ale także porażki. Kiedy
zabrzmiał ostatni gwizdek finałowego meczu, ogarnęło mnie
uczucie klęski. Widzisz ludzi, z którymi byłeś tak blisko przez
kilka dni, jak dawali z siebie wszystko, a mimo to nie
osiągnęli swojego celu, i to boli. Bolało mnie, gdy widziałem
ich smutek, łzy na ich twarzach, które nie były łzami radości,
gdy słyszałem ich zawiedzione nadzieje. Boli, gdy wiem, że
ludzie, którzy kończą karierę, lub odchodzą do innej drużyny,
nie zdobywają trofeum, mimo że tak im zależało i tak ciężko
na to pracowali. Ale to także część gry, żeby jedna drużyna
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Początek przygody z
The story behind Block in Turin

fitnessem w roller derby
tekst Claire Semple

zdjęcia prywatne archiwum i canva

Kiedy zaczynałam pisać ten artykuł, wydawało mi się że to będzie super proste. Myliłam się! Jest tyle aspektów derby
fitnessu, że wahałam się zarówno od czego zacząć, jak i w którym kierunku podążać. Będę miała materiał na jeszcze
przynajmniej cztery czy pięć artykułów! Zacznę więc od podstaw, aby zaprezentować wam kilka pomysłów do
wdrożenia na własnych treningach indywidualnych lub drużynowych, zarówno na wrotkach, jak i bez nich.

Fitness to coś, w co każdy powinien zainwestować, nie tylko dla
derby (lub jakiegokolwiek innego sportu). Większą łatwość w
wykonywaniu codziennych aktywności, a także uprawianie
sportu na najwyższym poziomie bez trudu, umiejętniej, z
większą siłą, można przypisać wyższej sprawności. Dobre
samopoczucie, zdrowie, odżywianie i odpoczynek odgrywają
istotną rolę w utrzymaniu sprawności fizycznej.

Każdy ma inne cele w roller derby, innne mają nowi wrotarze,
którzy przymierzają się do MST, a inne ci, którzy są gotowi
zrobić wszystko aby zagrać w Pucharze Świata. Bez względu na
to jakie one są, fitness pomoże je osiągnąć i przynosi wiele
korzyści. To jak bardzo z tego skorzystasz, zależy wyłącznie od
ciebie. Fitness Derby można uprawiać zarówno na wrotkach, jak
i bez nich. Uprawianie go bez wrotek może zaoferować
znacznie więcej wariacji; siła, plyometria, zwinność itd., ale
możesz zrobić tyle samo, aby zwiększyć swoją kondycję, gdy
masz wrotki mocno zawiązane na stopach.

Pierwszymi przeszkodami na siłowni, z którymi większość ludzi
się boryka, są problemy z kondycją i wytrzymałością w roller
derby. Każdy jam jest ciągłym wyzwaniem dla naszej kondycji i
wytrzymałości. Te dwa aspekty fitness są do siebie podobne.

Wytrzymałość to czas, w którym możesz wykonać określone
zadanie; kondycja, jak długo możesz utrzymać maksymalny
wysiłek. Na przykład jam bez “lead jammera”; zapierasz
się

i powstrzymujesz jammera. Twoja wytrzymałość

oznacza, że możesz napinać mięśnie do maksimum bez
zmęczenia przez te dwie minuty. Twoja kondycja to
wytrzymanie dwóch minut bez zmęczenia. Wszyscy tam
byliśmy - środek jamu, nasze nogi się uginają, serce i płuca
pękają, to najdłuższe dwie minuty w naszym życiu! Nowi
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zawodnicy będą mieli wrażenie, że tego nie przeżyją.
Trenujcie te dwa aspekty od początku, a z czasem się
poprawią - i to całkiem szybko, jeśli będziecie trenować kilka
razy w tygodniu.

Poniżej przedstawiam kilka sposobów implementacji
ćwiczeń w sesjach bez poświęcania zbyt wiele czasu na
główny cel. Są idealne dla nowych i zaawansowanych
wrotkarzy, zarówno w zakresie wydolności układu krążenia
(cardio), wytrzymałości, jak i kondycji.

Wytrzymałość, kondycja i cardio - trening na wrotkach

Okrążenia na czas. Popraw swoje okrążenia za każdym
razem, gdy to zrobisz.

1 minuta - nowi wrotkarze 3 - 5 okrążeń, zaawansowani
powyżej 5,
2 min - nowi 5 - 8 okrążeń,

zaawansowani powyżej 10,

3 min - nowi 10 - 14 okrążeń, zaawansowani powyżej 15,
4 min - nowi 15 - 18 okrążeń, zaawansowani powyżej 20,
5 min - nowi 20 - 23 okrążenia, zaawansowani powyżej 25.

bloker przepuszcza jammera. Jammerzy powinni się czuć
jakby padali z ciężkimi nogami. Celem jest utrzymać się na
nogach przed dalszą jazdą; szybko zrobić okrążenie i
dojechać do swojego blokera, naprzeć na niego i powtórzyć

Niekończące się blokowanie
Doskonałe ćwiczenie dla blokerów i jammerów
Jeden jammer, jeden offence (zawodnik będący pomocą dla
jammera) i tylu blokerów ilu chcesz (czterech to minimum)

ćwiczenie. Wykonajcie trzy razy i zamieńcie się pozycjami.
Blokerzy mogą zwiększać intensywność ćwiczenia poprzez
schodzenie niżej i nie sygnalizowanie, kiedy zamierzają
przepuścić jammera.

Ćwiczcie przez minutę, dwie minuty lub do czasu, aż
jammerowi uda się wydostać!

To tylko kilka sposobów, dzięki którym możesz popracować
nad kondycją, korzystając ze swoich wrotek. Nie zawsze

Placki:
Cel: Wytrzymałość, kondycja, napięcie mięśniowe i

chodzi o to, aby robić okrążenia lub rozegrać jam, włączenie
pewnego oporu jest bardzo łatwe do zrobienia!

umiejętności
Dobierzcie się w pary; jammer napiera na blokera przez kilka
metrów, bloker stawia duży opór. Kiedy oboje są gotowi,

Trening bez wrotek
Te treningi obejmują wiele aspektów fitnessu na raz;

sesje te

nie muszą trwać długo, 30-60 minut, pracujcie na własnym
poziomie i na nim budujcie postęp. Treningi z partnerem
zwiększają poziom odpowiedzialności za trening i
motywację

Poniżej kilka przykładów sesji, które próbuję wykonywać
przynajmniej dwa razy w tygodniu, minimum sprzętu i
wysiłku, aby znaleźć czas. Niektóre z nich są ściśle oparte na
ćwiczeniach kardio i są specyficzne dla moich potrzeb jako
jammera, inne to sesje na całe ciało obejmujące siłę,
wytrzymałość i kondycję. Wszystkie są przystosowane do
różnych poziomów umiejętności i sprawności.

Biegi jammera:
Cel: cardio i wytrzymałość
Bieżnia (lub rower, wiosła, stepper)
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Ćwicz przez 2 minuty z 30 sekundowymi przerwami, dziesięć

Jeśli chodzi o fitness, rób to, co lubisz i kochasz robić, czy to

powtórzeń.

na siłowni, na torze na wrotkach czy w skateparku. Nie rób

Pracuj w tempie, w którym po upływie dwóch minut zaczynasz

czegoś, czego nie lubisz, nie będziesz się do tego stosować.

odczuwać dyskomfort.

Wszystko, co zwiększa sprawność fizyczną to wspaniała
rzecz. Ćwiczenia, które rozpisałam, są bardziej powiązane z

Podwójne 500m

roller derby ze względu na ich zwiększoną fizyczność. Odkąd

Cel: cardio, wytrzymałość, kondycja

zaczęłam sześć lat temu, nastąpił ogromny wzrost poziomu

Bieżnia 500m - wioślarz 500m. 5 zestawów, minimalna przerwa

sprawności wrotkarzy, z którymi się spotkałam i których

między każdą maszyną.

obserwowałam. Szybsi, silniejsi, mocniejsi, bardziej zwinni,
elastyczni, stabilni; atletyka sportowców w derby w tych

Burpees / squat jumps

dniach jest szalona. Roller Derby to znacznie więcej niż jazda

Cel: wytrzymałość i cardio

na wrotkach i blokowanie. Niezależnie od tego, na jakim jesteś

20 sekund pracy, 10 sekund przerwy. 10 powtórzeń: minimum 1

poziomie i na jakim poziomie chcesz być, fitness jest kluczem

zestaw, maksymalnie 5 zestawów. 5 zestawów obejmie trening

do twoich celów i sukcesu.

trwający trzydzieści minut.

Naskoki na pudło / liny bojowe
Cel: wytrzymałość, siła i cardio
Można to zrobić przez powtórzenie lub jak zestaw 20/10
powyżej. Zacznij od najmniejszego pudła, aż poczujesz
następujące samo combo 20/10 powyżej. Zacznij od
najmniejszego pudełka, aż poczujesz się pewnie i wzmocnisz
nogi. Za pomocą lin, baw się przy różnych sposobach ich
używania.

Wszystkie te ćwiczenia i sesje pomogą Ci zacząć. Dopasujcie je
do siebie, zmniejszcie intensywność, zwiększcie, pracujcie w
oparciu o potrzeby waszej drużyny. Nie wszystko wymaga
sprzętu, stąd kilka kombinacji bez wyposażenia, które można
wykonać bez wrotek (lub na, jeśli ktoś naprawdę chce) na
treningu.
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Love Skate
Znacie to uczucie kiedy Wszechświat spełnia marzenia za Was? No dobra, trochę
wszechświat a trochę algorytmy na FB…ale jednak magia i tak się zadziała i zaraz
wam o tym opowiem.

tekst Paulina Holtz

zdjęcia z prywatnego archiwum autorki

Ale najpierw krótko o sobie. Mam na imię Paulina, mam 41

wyciągnęłam rolki z pudła i postanowiłam pojechać na nich

lat i od dzieciaka jeździłam na deskorolce i rolkach.

do Teatru. Po 400m spocona jak mops, wykończona, na

Skakałam, jeździłam po rampach i szalałam po mieście.

trzęsących się nogach i z najgorszymi przekleństwami na

Wiecznie poobijana. Wiecznie w chłopackim towarzystwie i

ustach

ciuchach. Często jedyna dziewczyna w bandzie. Nie ta

jest możliwe, sapałam, przecież ja biegam! Długie dystanse!

„groupis”-satelitka co fajnie wygląda i chłopaki się przed nią

To niemożliwe, żebym nie mogła przejechać kilku km na

popisują a połowa się w niej kocha. Niestety, nie ta. Ja byłam

rolkach! Zanim je rozszarpałam zerknęłam na kółka. No

tą, która siedziała z nimi na krawężniku i rozkminiała triki

cóż…Totalnie sparciałe kółka w starych czarnych Bauerach z

lub rozkręcała tracki. W okolicach 3 klasy liceum zaczęłam

fioletowymi wstawkami (kto wie ten wie..) rozłaziły mi się

być dziewczynką, zakochiwać się, popalać papierosy w

pod palcami. Odetchnęłam z ulgą. Czyli jednak to nie ja

czasie intelektualnych dysput. Deskorolkę oddałam. Jak

padłam ze starości tylko one! Tego dnia postanowiłam, że

miałam 20 lat zaczęłam pracować, potem poszłam na studia i

czas na zakup nowych ośmiu kółek. Ale tym razem…wrotek.

rolki schowałam do pudła. Przez 4 lata studiów w Akademii

Lubię zmiany. Byłam mamą. 35cio letnią. A wrotki są sexi.

Teatralnej

Tak. Święty Mikołaju, poproszę wrotki! Potrzebuję tego!

uczyłam się baletu, stania na rękach, chodzenia w

usiadłam na ławce i wściekła zrzuciłam rolki. Jak to

sukni z trenem i fechtunku. Rolki pokryły się grubą warstwą

I tak oto pojawiły się w moim życiu One. Moje Moxi.

kurzu. Skończyłam studia, wpadłam w wir pracy,

Miętowe. Ręcznie szyte. Piękne. I zaczęła się nasza

przeprowadziłam się, urodziłam 2 dzieci. Któregoś dnia

historia…
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5 lat później

Przewijam bezmyślnie fb oglądając foty z przedwakacyjnych
planów moich znajomych aż tu nagle… wyskakuje mi
reklama Rolltravel. Wakacje w Barcelonie na rolkach! Cooo?
Serio?! Jest taka firma?!?! Natychmiast weszłam na stronę a
następnie napisałam wiadomość:

Co organizujecie w sierpniu?

Szybko dostałam odpowiedź- a co Cię interesuje?

No to ja, że wrotki. Że jeździć chcę. A najbardziej to chcę
nauczyć się tańczyć!

I tu zaczyna się prawdziwa magia.
Tańczyć? Proszę bardzo! Odpisał Tomasz Araucz-instruktor,
który na codzień mieszka w bazie w Barcelonie. Ja uczę
brejka na rolkach ale jest tu akurat niedługo Festiwal Tańca
na Wrotkach. I wysyła mi link do LOVE SKATE
BARCELONA. Oszalałam. Najpierw ze szczęścia. Potem z
niepokoju bo data wrześniowa a nie wakacyjna, a we
wrześniu to ja już mam od cholery pracy. Otwieram
kalendarz a tam? Dokładnie ten jeden jedyny tydzień mam
WOLNY! Czyli jednak tak, jest mi to pisane, nie ma
wymówek! Jeszcze tego samego dnia kupiłam bilety na na

na samolot nie mogąc uwierzyć, że to się dzieje…A jednak!
Marzenia marzeniami ale rzeczywistość zdecydowanie
przerosła moje oczekiwania. Przede wszystkim Barcelona
jest miastem wymyślonym dla kółek. Serio. Ludzie jeżdżą
wszędzie i na czym się da. Od rowerów przez rolki, wrotki,
deskorolki po hulajnogi. Nawierzchnia prawie wszędzie jest
świetna. Jeśli nie czujesz się pewnie i niepokoją cię
zjazdy/podjazdy, zamiast zwiedzać miasto możesz śmigać
wzdłuż linii brzegowej. Masz tam zapewnione kilka lub
nawet kilkanaście km trasy. Po drodze skateparki i masa
atrakcji. Obłęd.

Baza Rolltravel jest w genialnym miejscu, przy porcie, w
dzielnicy Gotyk, w samym centrum miasta, oddalona
dosłownie rzut wrotką od La Rambla. Przez pierwsze kilka
dni jeździłam z Tomkiem i zwiedzałam oraz uczyłam się
prostych kroków, trików, jeżdżenia po małych ściankach itp.
Tomek okazał się nie tylko super instruktorem ale też
świetnym kumplem. Od środy zaczęły się już atrakcje
związane z festiwalem. I tu przechodzimy do najfajniejszej
wrotkowej imprezy ever! Zanim Festiwal rozpocznie się na
dobre z całego świata zjeżdżają się fani 8 kółek. Nie tylko
wrotkarze ale i rolkarze. Tancerze i Ci, którzy preferują ostrą
jazdę po rampach. Amatorzy i zawodowcy, pasjonaci i Ci,
którzy z tego sportu żyją. Jest ich codziennie

więcej więc

wieczorami spotykają się w wyznaczonym miejscu i
natychmiast dzieje się impreza. Ktoś puszcza muzykę,
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during drying. Remember about washing your gear from time
to time (either manually or in the washing machine) and air dry
them. Never use a tumble-dryer!

We hope that now you have every bit of information that you
may need to buy your first set of protective gear. They’ll look
great with your brand new skates.

ktoś pokazuje kroki, inni się uczą. Reszta tańczy, popija
piwo, cieszy się pięknymi widokami, gada. Ludzie się

przeróżnych technik. Taniec, taniec z hula-hop, Breakdance,
akrobatyka. W skateparkach zajęcia prowadzą instruktorzy

uśmiechają, poznają, uczą się i uczą innych. Spotkałam osoby
z USA, Anglii, Brazylii, Polski, Niemiec, Holandii, Danii…

To był jeden z moich najlepszych tygodni w życiu. Luz.

naprawdę z całego świata. Wszyscy radośni, sympatyczni,

Uśmiech. Piękni ludzie z pasją. Spotkałam mnóstwo osób

przyjaźni. I tak to wygląda przez kilka dni. Impreza się

powyżej 60 roku życia, którzy jeździli o niebo lepiej niż ja.

kończy nad ranem, idziesz spać, wstajesz. Najczęściej jest już

Zacierają się granice wieku, geograficzne, dnia z nocą….

późno więc jesz coś, zakładasz wrotki, wychodzisz i znowu

Wszyscy są tam po to aby dzielić się pasją, miłością, radością.

trafiasz na imprezę i tańczysz do rana. Aż wreszcie

Nie mogę się już doczekać kolejnej edycji i każdemu kto ma w

przychodzi TEN piątek czyli inauguracja Love Skate Bcn.

planach podróż śladami ośmiu kółek polecam Barcelonę.

Rzecz ma miejsce w uroczej, kurortowej dzielnicy Badalona.

Słońce, wolność, wrotki. Czego chcieć więcej?

Przy plaży, przez cały dzień odbywają się warsztaty
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Small talk
z

Pauliną Holtz
rozmawia Tom Malko

Wiemy, że sport jest obecny w Twoim życiu. I nie chodzi tu o

przywiązanie tylko do jednej letniej i jednej zimowej

okazjonalne bieganie po parku. Przebiegłaś maraton i to chyba

aktywności. To by mnie znudziło.

nie jeden, jesteś certyfikowanym instruktorem kettlebells,
trenujesz jogę. Czy zawsze tak było, lubiłaś sport od dziecka?

Czy wiesz, że niedawno BBC określiło roller derby mianem

Tak. Zdecydowanie sport był zawsze obecny w moim życiu nie

najszybciej rozwijającego się sportu na świecie? W Polsce i

tylko jako podwórkowe wspinanie się po drzewach i bieganie po

szerzej w Europie Środkowej i Wschodniej to jeszcze wciąż

parku za piłką.

nisza. Mało kto o tym słyszał, a jeszcze mniej kojarzy, o co w

Moja mama, której rodzice nie bardzo zadbali o

jej rozwój sportowy i wielu rzeczy uczyła się dopiero w

tym chodzi… Jak sądzisz, co mogłoby pomóc bardziej

dorosłym życiu, wzięła sobie za punkt honoru, żebym umiała

spopularyzować u nas ten sport?

pływać, jeździć na nartach, rowerze, łyżwach, grać w tenisa już

Przychodzą mi do głowy same niepoprawne politycznie

jako dziecko. Z Tatą chodziłam po górach. A reszty uczyłam się

odpowiedzi… Ale na poważnie- gdybym znała na to

sama, w tym właśnie jazdy na rolkach, deskorolce czy

odpowiedź byłabym bardzo bogata! Podejrzewam, że trzeba

snowboardzie.

włożyć mnóstwo czasu i pieniędzy w promocję. Jak wszędzie.

pytanie

Jest to sport bardzo widowiskowy więc powinno się udać.
Jak znajdujesz czas na te wszystkie dodatkowe aktywności?

Chociaż rzeczywiście ciężko się zorientować, o co w tym

Przecież jest jeszcze rodzina i Twój zawód. Jesteś aktorką,

chodzi…Jak w footballu amerykańskim- o coś chodzi ale

występujesz zarówno na deskach teatrów, jak i w popularnym

niewielu rozumie o co. Za to wszyscy kibicują!

serialu, często podkładasz głos w dubbingach do kinowych
hitów. Zdradź nam swój sekret zarządzania czasem.

Wśród zawodniczek roller derby jest chyba statystycznie więcej

My mamy tak naprawdę mnóstwo czasu, który przecieka nam

weganek i wegetarianek niż w reszcie populacji. Ty jesteś

przez palce. Spędzamy godziny z nosem w telefonie, a nie mamy

weganką, wcześniej przez kilkanaście lat byłaś na diecie

pół godziny, żeby iść pobiegać… Czasem wystarczy też

wegetariańskiej. Uprawiając sport na pewno wielokrotnie

zamienić auto na rower a windę na schody.

słyszałaś to słynne pytanie: “skąd bierzesz białko?” :-). Co

Kiedy

przygotowywałam się do maratonu i musiałam robić długie

mogłabyś doradzić, już tak na poważnie, wegankom, które

wybiegania po prostu ogarniałam pewne rzeczy na nogach, np.

zaczynają przygodę ze sportem, albo odwrotnie dziewczynom

biegłam 7 km w jedną stronę, żeby dostarczyć jakieś dokumenty.

uprawiającym sport i przechodzących na weganizm?

Często biegałam też wieczorami, kiedy córeczki już spały.

Wcale nie jestem pewna czy weganizm od razu jest dobrą opcją.

Nauczyłam się też, że trening musi być wpisany jako stały punkt

Ja bym podchodziła do wszystkiego powoli, systematycznie i

dnia, wtedy trudniej jest nam znaleźć wymówkę, a z czasem

rozważnie. Być może jesteś w stanie zrezygnować z mięsa i

staje się to rutyną. Ostatni rok był dla mnie bardzo trudny i

nabiału ale jajek już nie. I to też jest ok. Nie trzeba być we

niestety sport zszedł na nieco dalszy plan ale powoli wracam.

wszystkim radykalnym. Każdy mały krok jest dobry i dla Ciebie
i dla Matki Ziemi. Koniecznie trzeba robić badania krwi i

Roller derby - tego jeszcze nie próbowałaś. Miałabyś ochotę
choćby na jakiś mały, niezobowiązujący trening?

sprawdzać ewentualne niedobory. Białko jest akurat
najmniejszym problemem. Każdy kto je sensownie plus

Odpowiem tak: nie rób mi tego! Oczywiście to w pewnym

ewentualnie pije odżywki białkowe na pewno dostarczy go w

stopniu żart ale prawda jest taka, że ja z radością próbuję wielu

odpowiedniej ilości. Warto pamiętać o bilansie węglowodanów i

sportów, a potem płaczę bo nie mam czasu uprawiać

tłuszczy, bo przez niską kaloryczność warzyw często tutaj

wszystkiego co mi się spodobało. Z drugiej strony jest też tak, że

pojawia się niepotrzebna dysproporcja. Generalnie polecam albo

właściwie w prawie każdej sytuacji towarzyskiej, pogodowej,

blog VeganWorkout albo szkolenia Damiana Parola. Dzięki

przestrzennej sobie poradzę i znajdę sport dla siebie. I to jest

wiedzy można uniknąć podstawowych błędów i nauczyć się

super. Zdecydowanie wolę tę moją multisportowość niż

odżywiać prawidłowo. Nie jest to, wbrew pozorom takie trudne!
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News from the world
Short Track Roller Derby:
Nowy sposób na rozwój!
tekst Sam Skipsey (Scottish Roller Derby Blog) i Hulk (Saint-Petersburg Roller Derby)

Short Track Roller Derby opiera się na stworzeniu bardziej dostępnej, być może bardziej "zabawnej" wersji Roller
Derby, która potrzebuje mniej zasobów do uruchomienia. Short Track w stosunku do roller derby na zasadach
WFTDA, można porównać jak “halówkę” w stosunku do piłki nożnej. Short Track został stworzony przez Rolla
Skate Club na początku 2018 roku, aby pomóc w promowaniu tego sportu.
Tor to tylko połowa powierzchni WFTDA Flat Track i mieści się na boisku do koszykówki z zapasem miejsca.

Tor do Short Track (połowa toru WFTDA), z przykładową pełną paką i jammerami i maksymalną wymaganą ilością sędziów.
Diagram toru od Rolla Skate Club; ikony sędziów i zawodników z URDUMB
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News from the world
Węższy tor oznacza, że tylko dwóch blokerów z każdej drużyny,

przeciwnikowi swobodne przejście, na kilka sekund; potencjalne

wystarczy by zastopować jammera przeciwników. A więc w

kary, które nie dają żadnej korzyści faulującemu, mogą zostać

każdym jamie na tor jest wystawianych 6 zawodników łącznie, a

zignorowane przez faulującego zawodnika i / lub odwołane

roster jest ograniczony do 7 zawodników na drużynę.

przez sędziego jako "advantage" (przewaga). Tylko ostrzejsze

Jamy w short track trwają 1 minutę (i nie mogą być odwołane

faule lub faule, w których zawodnik się nie poddał, prowadzą do

wcześniej), a połowa meczu trwa dokładnie 10 jamów tj. 10

nałożenia kary. Kary również działają inaczej; zamiast odsyłać

minut gry i 15 minut całkowitego czasu trwania jednej połowy.

zawodników z toru, odejmuje się 2 punkty od wyniku drużyny.

Short Track Roller Derby wprowadza również szereg zmian, aby

Te zmiany mają na celu stworzenie zestawu reguł, w którym

ułatwić sędziowanie gry: jammerzy zdobywają tylko 1 punkt za

dwóch sędziów SO i dwóch NSO może prowadzić grę.

każde okrążenie; a wyjechanie poza tor przez powracających z
“out of play” są mierzone względem miejsca, w którym opuścili

Wreszcie, Short Track Roller Derby wprowadza kilka zmian,

tor, nie ma "run backs" lub "recycling".

które nie są częścią zredukowanych wymagań. Najważniejsze to:
każdy zawodnik musi być jammerem przynajmniej raz w każdej

Short Track Derby zachęca do wspólnego działania w zakresie

połowie oraz kierunek gry zmienia się w drugiej połowie -

kar: większość potencjalnych kar ("faul") może zostać

pierwsza połowa jest rozgrywana zgodnie z ruchem wskazówek

naprawiona przez zawodnika poprzez przyznanie się do niej

i

zegara, druga w kierunku przeciwnym. Pierwsza zasada pomaga

"poddanie się" (“yield”) tj. usunięcie się z drogi i umożliwienie

w "rozdzieleniu ról" w ramach mniejszych rosterów. Druga

Short Track Derby zachęca do wspólnego działania w zakresie

odnosi się do znanych problemów z nierównomiernym

kar: większość potencjalnych kar ("faul") może zostać

rozwojem, gdy jeździ tylko w jednym kierunku.

naprawiona przez zawodnika poprzez przyznanie się do niej

i

"poddanie się" (“yield”) tj. usunięcie się z drogi i umożliwienie

Pełny zestaw reguł znajdziecie tutaj:
https://rollaskateclub.com/lets-rolla/

Zainteresowanie Short Track Roller Derby mile zaskoczyło
twórców Rolla Skate Club, którzy nie przewidzieli
entuzjazmu innych lig, gdy stworzyli go na początku tego
roku, ani nawet gdy przeprowadzili pierwsze publiczne demo
na Rollerconie w 2018. Już podczas pisania reguł, w
Kanadzie, USA, Szkocji, Rosji, a nawet w Dubaju,
zawodnicy wypróbowali short track i byli chętni grać według
tych zasad więcej; na pokazach, treningach lub po prostu
jako mecze roller derby na nowych zasadach.

Short Track na żywo. Bloker w turkusie na prowadzeniu “poddaje
się”, aby uniknąć kary za faul. (Zdjęcie: Slava Shatrovoy)

Na przykład pierwsza próba Dubaj Roller Derby z Short
Track Derby wynikała z ograniczeń rozmiarów lodowiska,
jakie zostało im udostępnione na demo roller derby podczas
World Ultimate Strongman. Nawet standardowy Short Track
był zbyt duży, jak powiedziała nam koordynatorka
wydarzenia w Dubaju, Inga Knee'her. "Nasz tor był znacznie
mniejszy niż standardowy Short Track, pierwotnie
planowany na powierzchni o wymiarach 12m x 7m. Miejsce
okazało się większe niż zakładano, więc rozszerzyłam go do
szerokości 6 stóp (75% szerokości Short Track’a)."
Short Track Roller Derby w akcji w Dubaju (na ich
jeszcze"krótszym" torze!). [Zdjęcie: Dubai Roller Derby]

Pomimo ograniczeń, impreza zakończyła się sukcesem, a
Dubaj chce grać więcej; nawet przeciwko innym zespołom!
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Inga Knee'her wyjaśnia: "Myślę, że Short Track Derby jest

prawie niemożliwy jest ten poziomu infrastruktury (nie

naprawdę świetna w takich miejscach jak ZEA / Bliski Wschód,

wspominając o kulturalnym zapleczu). Czasami po prostu chcesz

gdzie trudno jest zawodnikom derby zdobyć punkt zaczepienia.

grać w derby, aby się dobrze bawić, a styl Short Track naprawdę

Grałam w Tokio zanim przeprowadziłam się tutaj i to jest

się do tego nadaje. Kiedy moja siostra po raz pierwszy mi to

podobne zagadnienie kulturowe - kobiety z reguły nie uprawiają

pokazała, najpierw pomyślałam "po co?" Ale teraz już to wiem.

sportu, a jeśli to robią to tylko sporty wytrzymałościowe

Po to, aby po prostu dobrze się bawić. ...

(bieganie, pływanie, itp.), z pewnością nie uprawiają sportów

Jestem bardzo podekscytowana, że wypróbowałyśmy też

kontaktowych. Short Track nie tylko pozwala nam robić więcej

pełnowymiarowy Short Track z pełnym zestawem reguł, po

za mniej, ale także jest znacznie łatwiejszy do osiągnięcia. Kiedy

pokazie na malutkim torze. Sądzę, że to będzie nasz cel na

jest tylko 9' szerokości toru, i max 5 innych zawodniczek,

najbliższą przyszłość, ponieważ po prostu nie mamy zasobów

kobietom jest łatwiej na to zdobyć bez przytłaczającego poczucia

(zawodników, sędziów lub odpowiedniej przestrzeni), aby grać

paniki, które towarzyszy pierwszej potyczce wg zasad WFTDA.

zgodnie z zasadami WFTDA w tym momencie. Niezależnie od

Inga dodaje: Grałam w drużynie WFTDA Top-20. Brałam udział

tego, co postanowimy zrobić w przyszłości, wiem, że styl gry

w turniejach i całym tym jazzie. To jest fajne, ale jeśli ie jesteś w

Short Track to świetna okazja do nauki i pomoże nam tylko w

dużym amerykańskim, europejskim lub australijskim mieście,

osiągnięciu przyszłych celów w derby. "

Teraz White Night Furies z Sankt Petersburga planują

można zwerbować około tuzina) i, oczywiście, brak sędziów.

wykorzystanie Short Track Roller Derby, aby rozwinąć sport

Short Track ułatwia znalezienie odpowiednich miejsc i oznacza,

w Rosji, opierając się na jeszcze bardziej ambitnym planie.

że zespoły mogą zacząć tremować szybciej (przy mniejszej
liczbie osób). To dobry “pierwszy krok” w drodze do założenia
drużyny a nawet ligi (według zasad WFTDA).
Rozmawialiśmy na temat promocji Short Track Tournament z
nowym moskiewskim zespołem, Rollerciraptor Derby Moscow,
który już podpisał się pod tym pomysłem. Chcemy wspólnie
pracować nad promowaniem idei, że każdy może założyć
drużynę i grać w roller derby, więc latem 2019 roku odbędą się
dwa turnieje, jeden w Moskwie i jeden u nas. W każdym po 4
lub 5 drużyn, złożonych z zawodników z obu miast. Mamy
nadzieję, że zaangażujemy wiele osób i zwrócimy uwagę mass
mediów i sieci społecznościowych.

Po turniejach chcemy podróżować po Rosji, do miast które będą
Short Track Roller Derby w akcji (podczas testu Saint-Petersburga)
[Zdjęcie: Slava Shatrovoy]

nas chciały by uczyć ludzi gry według zasad Short Track; aby
pokazać im, że mogą zacząć grać w roller derby od razu.
Będziemy pomagać osobom, które piszą do nas, że chcą założyć

Short Track Derby będzie bardzo pomocne w rozwoju
społeczności derbowej w Rosji, gdzie istnieje kilka typowych
problemów uniemożliwiających tworzenie drużyn: brak

ligę w swoim mieście, żeby mogły uczyć się bezpośrednio u nas.
Potem zobaczymy, co się stanie, ale oczywiście będziemy
kontynuować grę w Short Track tylko po to, by się pochwalić!

przestrzeni treningowej (małe sale), brak ludzi (w ciągu roku

Test Short Track’a u White Night Furies
Przed organizacją turnieju, White Night Furies przeprowadziły 7
listopada 2018r. własny test zasad Short Track Roller Derby.

1. Każdy musi przeczytać zasady i je zrozumieć.
a. razem czytamy zasady tuż przed meczem, dla pewności.
2. Sędziowie też muszą znać zasady - są one nieco prostsze, ale

Obawy przed testem i checklista:

nadal różnią się od zwykłych zasad.
3. Numery graczy (zawodnicy noszą numery od 1 do 7)

Poniższa lista została przygotowana zgodnie z oczekiwanymi
problemami i rzeczami do zrobienia, aby wcześniej mieć ich
świadomość:

a. przyzwyczajenie do nowych numerów jammerów
4. Short Track może być trudny dla osób, które zazwyczaj
blokują podczas gry
5. Jazda w innym kierunku, może być bardzo myląca :)
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News from the world
Obawy o to, że wszyscy muszą jammerować a także jazda w

Z drugiej strony, czasami zapominasz, że za karę nie zjeżdżasz z

“nie-derby” kierunku są najczęstszymi problemami dla każdej

toru do penalty box, tylko tracisz punkty, a ty zostajesz na torze

grupy myślącej o Short Track; jednak, jak donosiła szkocka

przez chwilę próbując zrozumieć, co robić.

społeczność w czasie ich początkowego testu1, nikt nie miał
problemu ze zmianą kierunku (a niektórzy nawet powiedzieli, że

Z punktu widzenia sędziów nie jest obecnie jasne, w jaki sposób

go wolą), gdy już spróbowali. Podobnie, jammerowanie przez 1

korzystać z "Advantage" w trakcie gry, ale będziemy

minutę przed zaledwie dwoma blokerami jest innym

kontynuować pracę nad zrozumieniem tego aspektu. Jedną z

doświadczeniem niż bycie jammerem na zasadach WFTDA;

bardzo dobrych rzeczy jest to, że musisz “poddać się” ("yield"),

podczas gdy zainteresowani zawodnicy niekoniecznie "kochali"

jeśli sfaulowałeś: wygląda to i czujesz się tak, jakbyś dopiero co

bycie jammerem na odmiennych zasadach, ogólnie uważali, że

zaczął grać w derby i starasz się być bardzo delikatny i miły dla

nie jest tak źle, jak się spodziewali.

zawodników. Podczas sędziowania Short Track po raz pierwszy,
nowe słowa dotyczące kar “Yield” i "Foul", były dość trudne do

Opinie po teście

zapamiętania i wykorzystania. Chociaż mamy słowo "faul" w
języku rosyjskim, trudno było pamiętać, że teraz istnieją różne

Ogólnie było to interesujące doświadczenie. Wydawało się, że

nazwy kar, zrozumieć, że kara się wydarzyła i powiedzieć

łatwo grać w kierunku nie-derby; mniejszy tor, z zaledwie

"Yield" (lub "faul"). ("Yield" jest też trudne do wymówienia dla

dwoma blokerami przeciwko jammerowi, sprawia, że myślisz

rodowitych użytkowników języka rosyjskiego ...)

dużo o pracy swoich nóg - powinieneś być szybszy, zawsze
możesz zobaczyć, co dokładnie nie działało w danym okrążeniu i

Wnioski

dlaczego (a także nie ma nikogo, kogo można winić, to ty
przegapiłeś jammera).

Zachęcamy zespoły do wypróbowania zestawu reguł Short
Track; albo do konkretnych treningów albo dla umożliwienia gry

Wspaniałą rzeczą związaną z blokowaniem w Short Track jest

mniejszym drużynom. Jeśli chcesz wziąć w tym udział, możesz

to, że musisz uważnie obserwować linie: cała gra pomaga ci

dołączyć do grup Short Track Derby na Facebooku (/

zrozumieć pracę swojej linii jako bloker. Są tylko linie 1 i 2, i

shorttrackeurope (UK + Europe focused) oraz / shorttrackderby

jeśli pilnujesz jednej z nich, oznacza to, że druga jest kryta przez

(międzynarodowy, "Grupa Matka" do organizowania

twojego kolegę z drużyny i robota jest zrobiona dobrze. Gra

wszystkiego związanego z

Short Track pomaga również blokerom wyczuć jeszcze 3

na starcie.

metrową odległość w pace (nie mamy 3-metrowych znaków na

Oprócz rosyjskiej serii wielkich turniejów wiemy, że w inne

żadnym z naszych torów, więc dobrze jest rozwinąć "wyczucie"

części Europy też są zainteresowane turniejami Short Track i

odległości).

chcielibyśmy zobaczyć, dokąd to wszystko zaprowadzi.

Short Track)). Uzyskasz tam pomoc

Zespół testowy Short Track w Sankt-Petersburgu (zdjęcie: Slava Shatrovoy)
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Ask Molly
Męczysz się nad nowymi skillami?
potrzebujesz porady sprzętowek? Masz
pytania o WFTDA? Szukasz wskazówek
treningowych? Jesteśmy tu, żeby
pomagać! Wyślij nam emaila a Molly
"Master Blaster" Stenzel odpowie na
wszystki twoje wątpliwości!

Droga Molly!
Marzę skakaniu apexów, ale nie potrafię skakać! W ogóle!
Nawet bez wrotek. Jak mogę nauczyć się skakać na wrotkach?
A także jak nie bać się tego robić?

Sztuką jest zacząć powoli i podnosić umiejętności. Czy możesz
zgiąć nogi? Świetnie! To jest początek! Zacznij bez wrotek i
próbuj dalej. Nie tylko doskonaląc technikę, ale i włączając
trening siłowy i szlifując formę. Rób przysiady, trenuj mięśnie
nóg, z przodu i z tyłu. Zacznij od prawidłowych przysiadów, a
następnie przejdź do podskoków. Niech to będzie zabawa (jak w
klasy). Gdy poczujesz się komfortowo, że stopy odrywają się od

Molly zaczęła grać w roller derby po przeprowadzce do Berlina w

ziemi, dodaj niewielkie przeszkody. Noś ochraniacze, nawet jeśli

2008. Była fanką tej gry w Stanach, ale sama spróbowała dopiero,

jesteś jeszcze w zwykłych butach. Ostatecznie prędkość +

kiedy jej przyjaciółka założyła drużynę w Berlinie. Była nowa w

wysokość = odległość. Im szybciej będziesz jeździć i mocniej

mieście, "Pomyślałam, że to świetny sposób, żeby zbudować krąg

będziesz się odpychać tym dalej skoczysz.
Co najważniejsze, pozwól sobie na upadki. Upadaj, przewracaj
się. Cały czas. To musi się stać w taki sposób, żebyś nie
wiedziała, że to się dzieje. Jeśli sądzisz, że wielkie zawodniczki
się nie przewracają, obejrzyj więcej derby. Upadają cały czas,

znajomości i chyba nieźle się udało."
Była wolontariuszem dla WFTDA od 2012 odkąd Bear City Roller
Derby zostało członkiem. Dołączyła do Komitetu ds. Rywalizacji,
kiedy powstał i pomogła stworzyć strategię i struktury WFTDA,
ostatecznie zostając jego przewodniczącą. W 2018r została
wybrana na prezesa i obecnie jest wolontariuszką w zarządzie.

ale trudno to zauważyć, ponieważ odzyskują równowagę i grają
dalej. Baw się dobrze!

W moim zespole jestem jammerką. Jestem raczej niska i chuda.
Jak mogę walczyć z dużymi, wysokimi blokerami? Czy są jakieś

Jestem świeżynką, ale już wiem, że chcę być blokerką. Na

specjalne taktyki dla małych jammerów?

treningach moje koleżanki z drużyny każą mi ćwiczyć także
drille dla jammerek, a ja wolałabym się skoncentrować na

Jest mnóstwo taktyk, pierwsza to twój sposób myślenia. Twoje

treningu dla blokerek. Kto ma rację?

ciało jest idealne, więc wykorzystaj jego mocne strony. W
zależności od Twojego stylu jazdy, prawdopodobnie będziesz w

Twoje koleżanki mają rację! Podczas gdy każda z nas ma swoją

stanie wykorzystywać mniej

nominalną pozycję na torze, to rozwijamy się, gdy znamy grę od

przestrzeni niż inni. Kluczem jest

tu doskonała praca nóg. Nie próbuj rozpychać siłowo 4

każdej strony. Blokerki, które trenują drille jammerek,

blokerów, ale naucz się tak naciskać i wywierać presję, aby ich

zrozumieją, jak się one poruszają w czasie gry i mogą poznać ich

oszukać. Niech myślą, że cię mają, gdy ty nagle wystrzelisz

perspektywę. To sprawia, że skuteczniej je powstrzymują lub

gdzieś indziej. Zrozumienie jaki jest "przepływ" blokerów w

pomagają im w ofensywie. Jeśli nie rozumiesz, jak to jest jeździć

grze i tego, jak się poruszają, będzie niezwykle użytecznym

jako jammerka, nie znasz połowy gry. Trening jammerki,

narzędziem!

szczególnie na początkowym etapie, sprawi, że będziesz

Obejrzyj sobie kilka drobnych jammerek w akcji: Ana Cheng

doskonałym blokerem. Jest on trudny i wymagający, więc

(Atlanta), Lil Slinky (Sztokholm), Shortstop (kiedyś Gotham) i

pamiętaj, aby przybić swoim koleżankom jammerkom piątkę.

Wilhelm (Denver).

Taka solidarność znaczy bardzo wiele na każdym poziomie gry!

38

News from Czech Rep.

tekst Moan Alisa

zdjęcia Jan Hutter

Podczas pięknych, jesiennych miesięcy Praga miała okazję zobaczyć sporo roller derby. Dwa gry, na które udało mi się
załapać, a w jednym nawet zagrać, to Prague City Roller Derby A-Team VS Belfast Roller Derby (17 listopada 2018) i Hard
Breaking Dolls VS Dusty Steelers, czyli połączonej drużyny dwóch austriackich zespołów: Dust City Rollers Graz & Steel
City Rollers Linz (24 listopada 2018).

W obu meczach nasze dziewczyny z Pragi wygrały i to z
ogromną przewagą. A ponieważ oba zostały oficjalnie
zatwierdzone przez WFTDA, dało to obu praskim drużynom
szansę na awans w rankingu.

Innym aspektem, który zrobił na mnie duże wrażenie w obu
grach, była frekwencja. W meczu PCRD było około 150
widzów, podczas gdy bout HBD oglądało około 100.
Zamówiliśmy nowy merch na te eventy i wszystko zostało
wyprzedane, podobnie jak piwo. Niektórzy fani robili banery i
mocno dopingowali nasze dziewczyny. Tak entuzjastyczny
doping na trybunach, zdecydowanie pomógł wygrać naszym
drużynom. Po meczu widziałam kibiców podchodzących do
zawodniczek, żeby zrobić wspólne zdjęcie. Czy to oznacza, że
derby zdobywa w Pradze popularność? Wreszcie!

Jako zawodniczka w meczu HBD VS Dusty Steelers mogę
wypowiedzieć się na temat stylu Dust Steelers. Byli
niesamowicie szybcy, a ich jammerki bardzo dobrze
wykorzystywały odkryte boki toru. Właściwie obie ich
jammerki zasługują na wyróżnienie. Obie były szybkie i
bardzo zuchwałe. Jedną z nich była Speedy, a drugą T-Lex.
Na after party, Dolls zagłosowały na MVP w drużynie Dusty
Steelers (i vice versa) i myślę, że jedna lub obie z tych
wrotkarek dostały tę nagrodę.

Jak zwykle, mecz HBD miał jakiś motyw przewodni i tym
razem było to rockabilly. Wielu graczy, NSO i fanów
przebrało się zgodnie z rock'n'rollową modą z lat 50-tych, a z
głośników mieliśmy dość sporą dawkę Elvisa.
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News from Czech Rep.
W przerwie nastąpiła specjalna niespodzianka od jednej z

spódnicach chodzące po torze i udające Marilyn Monroe

naszych starszych zawodniczek- Lady AnnaHell.

stojącą na wylocie powietrza z metra.

Zorganizowała ona pokaz mody w stylu rockabilly! Były
panie w pięknych sukienkach dirndl inspirowanych latami

Podsumowując, mecze były bardzo ekscytujące i efektownie

50-tymi, na ramiączka, albo z małymi dmuchawymi

zakończyły sezon dla obu drużyn. Nie mogę się doczekać, co

rękawami. Modelki w falujących lub falbaniastych

przyniesie Pradze nowy rok!
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Variety
“Psychologia” na torze
Sukces w roller derby wymaga wielu godzin treningu i doskonalenia umiejętności. Jednak wszystko
to jest bez znaczenia, jeśli nie masz odpowiedniego nastawienia do tego sportu. Bo jaki sens ma gra,
jeśli jesteś wkurzona za każdym razem, gdy ktoś cię uderzy, albo twoja drużyna poniesie porażkę?
Sport ma być zabawą! Podam tu kilka wskazówek, które pomogą Wam i waszym drużynom
utrzymać jak najlepsze nastawienie przez cały czas. Ułożyłam tę listę w kolejności od najważniejszej:

tekst Moan Alisa

zdjęcia Tom Malko

1. Myśl tylko pozytywnie.
Oznacza to myślenie jedynie pozytywnymi zdaniami.

Unikaj

używania słów takich jak "nie", "nie mogę", "nigdy",
"niestety", "słabo", właściwie wszystkich słów z "nie". Na
przykład, przygotowując się do jamu, zamiast mówić "nie
zbliżaj się zbyt blisko krawędzi toru", możesz powiedzieć
"pozostań w środku".
W ten sposób będziesz zawsze mówić pozytywnymi zdaniami
i utrzymywać siebie i innych wokół ciebie z dala od
negatywnych procesów myślowych. Kiedy słyszymy zdanie z
negatywnymi słowami, to nawet jeśli ogólne znaczenie jest
całkiem pozytywne, te negatywne słowa uruchamiają coś w
naszych mózgach, co działa jak mentalna brama, która
zamyka się na to co chcą nam przekazać.
Co więcej, pozytywne słowa, takie jak "dobry" czy "siła"
mogą wspierać mózgowe funkcje poznawcze. Napędzają
centra motywacyjne mózgu do działania i budują odporność.

2. Nastaw się pozytywnie i pokazuj tylko pozytywne strony.
Nie poddawaj się, za każdym razem, gdy popełnisz błąd i nie
krzycz na siebie. Stany psychiczne są bardzo zaraźliwe, a jeśli
dziewczyny z drużyny widzą, że się denerwujesz,

to negatywne

emocje rozprzestrzenią się jak pożar w suchym lesie.
Weźmy na przykład ziewanie. Jeśli widzisz kogoś ziewającego,
obok ciebie, czy choćby w telewizji, prawdopodobnie również
ziewniesz. Mogłaś nawet ziewnąć czytając to zdanie o
ziewaniu! Oto jak zaraźliwe są stany mentalne. Jeśli twoje
koleżanki z drużyny poczują Twoją negatywną energię, przejmą
ją i nikomu to nie pomoże. Czy nie lepiej przybijać piątki na
treningach i scrimmach, rozdawać komplementy i uśmiechy?
Pozytywna energia również rozprzestrzenia się jak pożar!
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Variety
3. Naucz się jak przekazywać feedback.
Dobrze jest być nastawionym pozytywnie, ale jesteśmy tu też po
to, aby trenować i przekazywać sobie nawzajem konstruktywne
uwagi. Należy jednak wiedzieć, jak wyrazić taką opinię, aby nie
urazić danej osoby ani nie zabić jej motywacji do gry!
Przed udzieleniem krytycznej opinii zawsze dobrze jest zapytać
daną osobę, czy sobie tego życzy. Nigdy nie wiesz, w jakim jest
ona nastroju, może być zdenerwowana lub zaniepokojona, więc
może lepiej będzie to zrobić innym razem. Wskazówka: zwykle
jesteś w stanie określić, czy dana osoba jest gotowa na
otrzymanie informacji zwrotnej. Czasem być może lepiej jest
poczekać kilka minut. Poza tym unikniesz mówienia czegoś na
gorąco, czego później możesz żałować.
Z drugiej jednak strony wszelkie konstruktywne informacje
zwrotne powinny być przekazywane jak najbliżej wydarzenia,
którego dotyczą. Informacja zwrotna nie jest po to, żeby kogoś
zaskakiwać. By wzbudzać zaufanie używaj

perspektywy "ja",

nie unikaj mówienia wprost, w swoim imieniu. Powiedz: "Czuję,
że możesz poświęcić więcej czasu na ćwiczenia", zamiast "Jesteś
zdystansowana i niezaangażowana, nie przychodzisz na treningi
wystarczająco często". I pamiętajcie, dla wszystkich
negatywnych rzeczy powinno być 3 punkty pozytywne. Stosunek
3 do 1 jest najbezpieczniejszy, w przeciwnym razie osoba
poczuje się atakowana i zdemotywowana.

4. Mów nie dłużej niż 30 - 60 sekund.
Dotyczy to przede wszystkim tych, którzy trenują innych lub
przekazują feedback. Nasze mózgi są w stanie ogarnąć tylko
cztery rzeczy naraz, więc jeśli przez pięć lub dziesięć minut
będziesz próbowała zarzucać kogoś argumentami, to ta osoba
zapamięta z tego tylko niewielką część. Zastanów się, co masz
do powiedzenia i nie powtarzaj się. Przekaż kilka zdań na raz, a
następnie pozwól swojemu słuchaczowi to przyswoić.
Ta zasada jest ważna nie tylko dlatego, że pozwala innym lepiej
cię zrozumieć, ale także odpowiedzieć coś, zanim zapomną. Jeśli
jesteś gadułą i nie wiesz kiedy mija minuta, możesz przesadzić.
Zwykle sygnałami, że powiedziałaś za dużo i ludzie mają
problemy ze skupieniem, to westchnienia, postukiwanie stopą,
przytakiwanie i inne oznaki zniecierpliwienia.

5. Unikaj używania przymiotników.
Jest to sposób zarówno na zwięzłą, jak i jasną komunikację. Jeśli
nie jesteś poetą lub pisarzem,albo nie opisujesz swojej nocy
koleżankom, przymiotniki nie powinny być twoimi najlepszymi
przyjaciółmi. Zaciemniają kontekst i wydłużają przekaz, przez
co słuchacz się dekoncentruje.
Kiedy ktoś "wrzuca" słomkę do swojego napoju, wiemy o co
chodzi, ale jeśli zamiast tego "wtyka szybkim ruchem" nie jest to
już tak oczywiste. Kiedy mówimy, że ktoś się "wałęsa", jest to
dokładniejsze niż powiedzenie, że "idzie powoli". Jeśli ktoś ma
stopę jak "kopyto", wiemy co to znaczy, ale powiedzenie, że ma
“sękate palce i podeszwę” wprowadza w błąd. Podobnie w roller
derby, “sprint” to dokładniejsze określenie niż “szybka jazda".

Mam nadzieję, że moje 5 punktów pomoże ci oraz twojemu
zespołowi. Możemy sprawić, że ta gra będzie zawsze przyjemna
dla wszystkich!
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Manchester
Kilkadziesiąt godzin
w Thunderdome
tekst Martyna Kocjan

zdjęcia Peter Carey

Niektórzy mówią, że roller derby to więcej niż sport. Jest to pewnego rodzaju show i bardzo popularne są
tematyczne scrimmage. Są one również świetną szansą dla niezbyt doświadczonych zawodników, na to żeby
zdobyć swoje pierwsze doświadczenie na torze. Niestety, w niektórych lokalizacjach geograficznych jest to
trochę utrudniona organizacja takich przedsięwzięć ze

względu na niewystarczającą ilość uczestników w

okolicy. Dlatego czasem warto pojechać za granicę na scrimmage. Zdecydowałam się więc zaakceptować
zaproszenie “roller derby koleżanki” z Manchesteru, europejskiej stolicy roller derby, gdzie zawodniczki i
zawodnicy na każdym poziomie mogą znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Dla mnie- początkującej osoby
był to scrimmage Skaters Debute Freddie vs Bowie organizowany przez Rainy City Roller Derby. Oprócz
meczu wzięłam udział w dwóch treningach oraz bootcampie, żeby moje całe 3 dni w Manchesterze
wykorzystać całkowicie na roller derby.

Przygotowania

Scrimmage ten był skierowany do osób, które do tego czasu
miały za sobą 0-2 zagranych meczy. Ten rodzaj eventu dla

Przyjechałam do Manchesteru 7-ego września, dzień przed

debiutantów jest organizowany cyklicznie przez Rainy City

scrimmem. W piątkowy wieczór zaraz po przyjeździe

Roller Derby. Wszystkie zawodniczki z pobliskich miast ( a

dołączyłam do treningu, ze świeżakami. Nie tylko świetna

nawet Polski w moim przypadku) przyjeżdżają do

organizacja zrobiła na mnie ogromne wrażenie, ale również

Thunderdome, aby oficjalnie rozpocząć swoją karierę roller

poświęcenie i dokładność z jaką zawodniczki angielskiej

derby. Moją drużynę poznałam w dniu meczu, a jedną osobę

reprezentacji przekazywały wiedzę uczestniczką treningu.

dzień wcześniej podczas treningu. Wybór drużyny był

Również całe to miejsce- Thunderdome miało niesamowitą

oczywisty, bo jestem wielką fanką Bowiego. W ogóle dla

atmosferę. Chyba charakterystyczny dla tego miejsca

mnie - melomanki idea połączenia motywu muzycznego z

fioletowy tor na białym tle. W jednym rogu przeróżne stare

roller derby jest genialna. Malowałyśmy twarze i ubierałyśmy

wrotki, w drugim second hand ze starymi koszulkami roller

się w szatni, a w tle było słychać muzykę Bowiego i Queen.

derby oraz merch drużynowy i najważniejszy czynnik: ludzie,

Nigdy nie zapomnę tego momentu, wzniosłego momentu, na

wszystko to tworzy naprawdę nadzwyczajne miejsce. Wszyscy

chwilę przed tym jak grupa niedoświadczonych jeszcze osób

byli bardzo pomocni i entuzjastyczni. Trening sam w sobie

przygotowuje się do meczu, by zaraza po tym stać się

zawierał egzamin MST i wiele ćwiczeń przygotowujących do

pełnoprawnymi członkami społeczności roller derby. Każda

gry. Niektóre zawodniczki miały ostatnią szansę, żeby zdać

przygotowaną strategią.

Minimum Skills przed sobotnim meczem.
Oczywiście chciałam mieć jak najwięcej treningu przed
meczem, więc dołączyłam w jeszcze sobotę rano na trening z
męską drużyną Knights of Oldham w sobotę rano. To było
prawdziwe wyzwanie, ale chłopaki podzielili się ze mną cenną
wiedzy o jammowaniu, którą użyłam kilka godzin później.

Inside my heart is breaking
My make-up may be flaking
But my smile still stays on
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Manchester
drużyna została “wyposażona” w bencha, który był bardzo
doświadczonym zawodnikiem ze starannie opracowaną i

There is a starman

Na początku moją pozycją było jammowanie wymiennie z 3
innymi zawodniczkami. Były ustalone dwie paki, jedna paka
przypadała na dwie jammerki. Jedna jammerka wchodziła raz

Bootcamp

na cztery jamy, a jedna paka raz na dwa. Niestety jedna
jamerka została kontuzjowana w swoim pierwszym jamie,
więc musiałyśmy zmienić strategię. Ja użyłam taktyki, którą
pokazały mi chłopaki z Knights of Oldham rano i zdobyłam
dużo punktów. Dwie pozostałe jammerki były jeszcze bardziej
wspaniałe więc drużyna Bowie wydawała się mieć przewagę
niedoodrobienia nad drużyną Freddie, która w ogóle nie
zdobywała punktów. Byłyśmy pewne, że wygramy, ale
zamiast tego dostałyśmy lekcję,, że sport jest
nieprzewidywalny i nigdy nie można wiedzieć, że się
zwycięży nawet jeśli ktoś znacząco wygrywa. Tuż przed
końcem pierwszej połowy drużyna Freddie zaczęła zdobywać
punkty i skończyła pierwszą połowę o 4 punkty więcej niż my.
Zrobiłyśmy kilka błędów. A wszystko zaczęło się od tego, że
jammer (i niestety byłam to ja) poszedł na długo do penalty
boxa. W drugiej połowie nie wyszłyśmy już ani razu na
prowadzenie. Drużyna Bowie przegrała 196 do 237 z drużyną
Freddie. Gratulacje dla nich, i dla nas też! Choć dla mnie nie
miało to najmniejszego znaczenia czy wygrałyśmy czy nie.
Siedziałam taka bardzo zmęczona i bardzo szczęśliwa, że
mogłam zagrać w meczu roller derby kiedy nagle usłyszałam
swoje imię i nagrodę MVP. Nie marzyłam nigdy o tym, bo
szczerze się przyznając absolutnie nie wiedziałam, że taka
nagroda jest przyznawana w roller derby. Było to jakby
spełnienie marzenia przed marzeniem w ogóle , więc
podwójna niespodzianka.
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Niedzielny poranek był bardzo bolesny, ledwie umiałam
wstać, ale pojechałam jeszcze
na bootcamp, który był przeznaczony dla osób pre MST i
powiedziano mi, że może być dla mnie nudny, ale jako, że w
większości jestem samoukiem i osobą ucząca jeździć innych
chciałam wypełnić ewentualne luki i nauczyć się jak uczyć
innych. Było kilka cennych ćwiczeń, o których nie miałam
pojęcia, że istnieją, a także nauczyłam się jak reagować kiedy
ktoś zostanie kontuzjowany. Najfajniejsze ćwiczenia, które
zapamiętałam, to ćwiczenia przygotowawcze do przekładanki,
które stały się nieodłączną częścią treningów Smokin’ Wheels.

Bardzo dziękuję Rainy City, było super, mam nadzieję do
zobaczenia wkrótce.

Wydarzenia sezonowe

Mikołajki
&

Santa vs Grinch
tekst Rita and Tom

zdjęcia Jan Hutter and Rita Skater

Bałwan, elfy i piernik.

W Polsce dzieci bardzo czekają na 6-go grudnia, dzień znany jako
Mikołajki. Wtedy to Święty Mikołaj podkłada dzieciom prezenty
pod poduszki lub do butów. Z tej okazji, jak również na piątą
rocznicę powstania roller derby w Polsce, Bad Rangers Poznań
zorganizowało 1-go grudnia mały derbowy turniej w Poznaniu.

Na torze rywalizowały trzy drużyny: Bałwany, Pierniczki i Elfy.
Koedukacyjne zespoły miały w swoich składach zawodników i
zawodniczki z całej Polski. Wygrały Elfy, pokonując zarówno
Bałwany, jak i Pierniczki. Turniej był bardzo zabawny, ze
świąteczną atmosferą, bożonarodzeniowymi światełkami i
choinka. Zawodnicy przebrani zgodnie z motywem swoich drużyn,
sędziowie za choinki, jam timer w czapce Mikołaja, a publiczność
w strojach reniferów. Najbardziej podobało nam się, że to był
pierwszy turniej od dłuższego czasu, w którym wzięli udział
przedstawiciele wszystkich polskich drużyn.

Święta znów uratowane!

To już czwarty doroczny bożonarodzeniowy mecz w Pradze.
Zawodniczki i zawodnicy z Prague City Roller Derby, Brno
Roller Deby Freakshow, Hard Breaking Dolls oraz Bear City
Roller Derby zagrali koedukacyjny scrim. Świetny event, z
mnóstwem uśmiechów, uścisków oraz pozytywnych wibracji na
torze i wokół niego. Jak również wspaniałe zakończenie sezonu
dla fanów zgromadzonych w Sportovní Areál VŠE Třebešín.

Drużyna Świętego Mikołaja pokonała Drużynę Grincha 175 142. Czerwoni przez cały meczy byli o kilka punktów przez
Zielonymi, a w ostatniej minucie wykorzystując power jam
przypieczętowali zwycięstwo. Boże Narodzenie zostało
uratowane po raz trzeci z rzędu.
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Derby Art
Weronika Krawczuk /
VULGAR VER #13
Założycielka pierwszej drużyny roller derby w Polsce.

Weronika Krawczuk / VULGAR VER #13 rocznik '91. W 2015 r. obroniła tytuł magistra na Uniwersytecie Artystycznym w
Poznaniu, kierunek Fotografia. Laureatka Grand Prix, Fotopolis 2014. Jej prace wystawiane były m.in. w ramach polskich festiwali
fotografii – Miesiąca Fotografii w Krakowie (2016), Fotofestiwalu w Łodzi (2013) oraz publikowane w amerykańskim magazynie
VICE i angielskim The Calvert Journal. Na swoim koncie ma również publikację powstałą przy współpracy z poznańską Czytelnią
Ostrøv pod koniec 2017 roku. W swoich pracach najczęściej skupia się na tematyce małych społeczności, subkultur oraz intymności.
Założycielka pierwszej w Polsce drużyny roller derby.
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Nadchodzące wydarzenia
20.01.

Hard Breaking Dolls vs Prague City Roller Derby scrimmage

23.01.

Short Track Roller Derby game by White Night Furies przy udziale publiczności

25.01. - 01.02.

nabór Fresh Tofus by Tallinn Roller Girls, który zapoczątkuje kurs na MST od 4
lutego

26.01.

Hard Breaking Dolls, Prague City Roller Derby, Roller Derby Brno Freakshow
mieszany scrimm świeżaków

31.01. - 03.02.

European Roller Derby Conference - EROC 2019 by Bear City Roller Derby

February

rozpoczęcie kursu dla świeżaków by Tartu Roller Derby

09.02

Best Worst Warsaw Tripleheader by Worst Warsaw Derby League

14.02., 17.03., 18.04.

otwarte treningi z

16.02

drugi mecz White Night Furies z Riverdale Rollers na Finnish Nationals

16.02. - 17.02.

CiB Meeting in Katowice - kooperatywa CiB Poland & CiB Czech Republik

23.02.

Wykład o Roller derby Lecture i afterparty with 3City Piranhas Roller Derby

30.03. - 31.03.

White Night Furies vs Poison Kittens - Roller Derby Palermo -turniej w Palermo

Hard Breaking Dolls

Palermo

Warto sprawdzić
Drużyna Tallin Roller Girls derby klubi uruchomiła sklep z merchem. Znajdziecie tam odzież z logo
Tallin Roller Girls oraz kilka projektów, które mają na celu szerzenie miłości do derby i wrotek. Każda
złotówka wędruje na rozwój drużyny. Więcej szczegółów znajdziecie na ich facebook'u.

W następnym numerze
Best Worst Warsaw Tripleheader photoreport
All about helmets - Skates in the City & Just DIY
Ławka kar
Ludzie dookoła toru
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