
STAKING

 

QUÈ ÉS ?



 
L'esport stacking és un  esport individual, per parelles i per equips (relleus), en el qual els participants munten i
desmunten piràmides amb 12 gots de plàstic especialment dissenyats, en seqüències predeterminades. Els
participants de l'esport Stacking competeixen contra el rellotge o un altre jugador.  Les seqüències són generalment
piràmides amb tres, sis o deu gots.
 
L'esport Stacking no sols desenvolupa importants habilitats físiques, com ara la coordinació ull-mà, la velocitat i la
concentració, sinó que també promou l'autoestima, el treball en equip i l'esperit esportiu.
 
En els esdeveniments oficials de l'esport Stacking existeixen 3 jugades que recull el reglament de la WSSA:
- El 3-3-3.  (9 gots) Es munten i es desmunten tres piles de tres gots cadascuna, començant per la dreta o per
l'esquerra segons la preferència del jugador ( Veure vídeo )
 
- El 3-6-3. (12 gots) Es munten i es desmunten tres piles de gots. La central una piràmide de sis gots i els extrems
piràmides de tres gots (Veure vídeo)
 
- El cicle. 12 gots. Es compon de tres seqüències amb el següent ordre: primer seqüència 3-6-3 (vegeu més amunt),
després 6-6 (es munten dues piràmides d'amb sis gots i en desmuntar s'uneixen els dotze gots en una sola pila) i,
finalment, la seqüència 1-10-1 (una piràmide de 10 gots i un got a cada costat per a utilitzar-los en desmuntar i acabar
en la seqüència 3-6-3). (Veure vídeo)
 

https://vimeo.com/38635314
https://vimeo.com/38637981
https://vimeo.com/38651989


Totes les jugades tenen en comú les següents regles principals:
 

1. Usar totes dues mans per a apilar, però mai en el mateix got.
 

2. El stacker o jugador no pot muntar dues piles al mateix temps, però en
desmuntar si està permès tocar dues piles al mateix temps.

 
3. S'han d'arreglar els errors o caigudes, en la fase de muntatge cal

desmuntar fins a arribar a l'error, corregir-lo i continuar; mentre que en
desmuntar es pot arreglar l'error en qualsevol moment.



Existeixen tres modalitats diferents:
 
- Individual: Competeixen en les tres jugades, 3-3-3, 3-6-3 i Cicle.
 
- Dobles: Només la jugada del cicle i el 3-6-3 per a persones amb discapacitat.
Aquesta categoria consisteix en una parella que treballa junta per a completar
la jugada el més ràpid possible. Un jugador només utilitza la seva mà dreta i
l'altre només la seva mà esquerra. En poques paraules: "dos jugadors en un" 
 (VEURE VÍDEO )
 
- Relleus: En relleus cronometrats només la jugada 3-6-3 i en relleus cara a cara
la jugada 3-6-3 i cicle.  L'equip de relleus està compost per quatre jugadors.
Cadascun ha de realitzar la jugada i córrer per a travessar la línia que està
col·locada a 2.13 metres de la taula de competició. El temps no es per a fins
que l'últim competidor no acaba. (VEURE VÍDEOS)
 
En els esdeveniments oficials de l'esport Stacking  el rang d'edat dels jugadors
va des dels 4 anys fins a la categoria sènior que són persones majors de 60
anys.
 

https://vimeo.com/43928734
https://vimeo.com/43957005
https://vimeo.com/43957005


TUTORIALS

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfNi4WfGqJcEU7RH_wiA-MsuNPN0P4MIn

