
 

English follows Dutch 
 
Freestyle Battle  
Bij dit onderdeel laat een groep van 4 rijders om de beurt binnen 30 seconden hun beste trucs zien. 
De beste 2 gaan door naar de volgende ronde.  
 
Freestyle Classic  
Dit is een individueel nummer. De freestyler krijgt 2 minuten de tijd om zijn of haar beste trucs te 
laten zien. Daar moet het hele veld voor gebruikt worden. Diegene met de meeste punten wint. De 
rijder kiest zijn eigen muziek.  
 
Freestyle classic pairs  
Dit is synchroon skating. De rijders krijgen drie minuten de tijd om de jury te overtuigen van hun 
kunsten.  
 
Speed Slalom  
Twee rijders nemen het tegen elkaar op om zo snel mogelijk een parcours van 16 meter af te leggen 
(in een rechte lijn). Het is een best of 3 opzet. De rijders moeten 2 races winnen tegen dezelfde rijder 
om door te gaan.  
 
Slide  
De rijder moet verschillende manieren laten zien hoe je remt. Snel of juist zo lang mogelijk een slide 
maken.  
 
Jump  
Dit is hoogspringen, alleen dan op skates. 
 
 
English 
Freestyle Battle  
A group of 4 riders will show off their best tricks in 30 seconds one after another. The best 2 will 
continue to the next round.  
 
Freestyle Classic  
This discipline is individual. The freestyler gets 2 minutes time to show off his or her best tricks. The 
whole playing field must be used. The one with the most points wins. The rider choses its own music.  
 
Freestyle classis pairs  
This is in sync skating. The riders get 3 minutes time to convince the jury of their skills.  
 
Speed Slalom  
Two riders compete against each other to finish the parcours from 16 meters the quickest. It’s the 
best of three. The riders need two wins 2 races against the same rider to continue in the tournament.  
 
Slide  
The skater needs to show different ways of braking. Quick or sliding.  
 



 

Free Jump  
This is high jumping on skates. 


