
INFORMATIVNI LIST

THE ROCK LJUBLJANA 
20.  MaJ 2017

Kongresni trg, LJubLJana, sLoveniJa

tekmovanje v balvanskem plezanju, na katerem bodo nastopili 

najboljši športni plezalci z vsega sveta 

ORGANIZACIJA
ekstrem d.o.o.

ižanska cesta 303, 1000 Ljubljana, slovenija

Kontakt:  Luka Fonda

 fonda.luka@gmail.com 

 +386 (0)40 798 600

uradna stran: www.therockljubljana.com

uradni Facebook: the rock Ljubljana 

UDELEŽBA 
tekmovanje je odprtega tipa, kar pomeni, da se nanj lahko prijavijo 

vsi, ki bodo v letu 2017 dopolnili petnajst let. tekmovalci bodo 

razvrščeni v dve kategoriji, moško in žensko. v kvalifikacijah bo 

nastopilo več kot sto tekmovalcev. Polfinale je rezerviran za dvajset 

moških in žensk. vanj se uvrsti deset najboljših plezalk in plezalcev 

iz kvalifikacij ter deset plezalk in plezalcev, ki se bodo tekmovanja 

udeležili s posebnim povabilom organizatorja. v večernem finalu 

bo nastopilo dvanajst tekmovalcev, šest najboljših plezalk in šest 

najboljših plezalcev iz polfinala. 

PRIJAVA 
•	 Za prijavo na tekmovanje obiščite:  

www.therockljubljana.com.  

•	 Prijavnina znaša 20 eur.

•	 vsak tekmovalec, ki se uvrsti v polfinale, prejme tekmovalni dres, 

v katerem tekmuje do konca tekmovanja.

•	 nastanitev, prehrana in prevoz v prijavnini niso vključeni.

•	 after Party bo v soboto, po finalnem delu tekmovanja.

ROK ZA PRIJAVO: Torek, 16. maj 2017
Prijave prejete po tem datumu, ne bodo upoštevane.

DENARNI SKLAD: 14.000 EUR
7000 eur na kategorijo

1. mesto: 3.000 eur 4. mesto:    700 eur

2. mesto: 1.500 eur  5. mesto:    500 eur

3. mesto: 1.000 eur 6. mesto:    300 eur



LOKACIJE TEKMOVANJA
Kvalifikacije: Plezalni center Koper, Koper, slovenija

Polfinale in finale: Kongresni trg, Ljubljana, slovenija

ČASOVNICA
tekmovanje bo potekalo dva dni, skladno z nekaterimi pravili 

Mednarodne zveze za športno plezanje (iFsC). Kvalifikacije bodo v 

Kopru, polfinale in finale pa na Kongresnem trgu v Ljubljani. Zmagal 

bo plezalec, ki bo v finalnem delu tekmovanja v najmanj poskusih 

preplezal največje število balvanov.

Registracija: M hotel Ljubljana - uradni partner 

Petek, 19. 5. 2017, od 19.00 do 20.00

Tehnični sestanek: M hotel Ljubljana - uradni partner 

Petek, 19. 5. 2017, od 20.30 do 21.00

Kvalifikacije: Plezalni center Koper 

Petek, 19. 5. 2017, od 15.00 do 19.00

Polfinale: Kongresni trg 

sobota, 20. 5, 2017, od 13.00 do 15.30

Finale: Kongresni trg 

sobota, 20. 5. 2017, od 20.00 do 22.00  

(Prenos v živo na RTV Slovenija)
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