Triglav The Rock Ljubljana
Ideja
Pobuda za ta dogodek je nastala iz želje v središču Ljubljane organizirati tekmovanje v športnem
plezanju na najvišji ravni, na katerem bodo nastopili najboljši športni plezalci z vsega sveta. Za
prizorišče smo izbrali Kongresni trg v središču mesta, ki velja za veliko turistično znamenitost in ki
ga vsako leto obišče več milijonov turistov. Trg je obkrožen z zgodovinskimi zgradbami. Nekatere
izmed njih so bile zgrajene po načrtu enega največjih slovenskih arhitektov, Jožeta Plečnika.
Pravila
Kvalifikacije so odprtega tipa. Potekajo v Kopru, v plezalnem centru Plus Climbing. Udeleži se jih
lahko vsak, ki se pravočasno prijavi na spletni strani in plača startnino v višini 20 EUR. Prijave so
možne tudi na dan tekmovanja v Kopru. Za kvalifikacije je postavljenih trideset balvanov, petnajst
posebej označenih pa šteje za uvrstitev v polfinale. Pet balvanov je postavljenih samo za ženske,
pet samo za moške, pet pa je skupnih, torej jih lahko plezajo tako moški kot ženske. Vsak balvan
za moške oziroma za ženske šteje tisoč točk, vendar le v primeru, da ga spleza samo en
tekmovalec. Sicer se točke za preplezan balvan razdelijo med tekmovalce, ki so dosegli vrh. Enako
je s skupnimi balvani, le da ti štejejo največ petsto točk. Pleza se »na flash«, štejejo pa le osvojeni
vrhovi. Rezultate si tekmovalci beležijo sami. Zapisujejo jih na tekmovalni listek, ki ga po
tekmovanju izročijo organizatorju tekmovanja. V polfinale se uvrsti deset najboljših žensk in deset
najboljših moških. V primeru neodločenega rezultata se v polfinale uvrstijo vsi, ki si delijo mesto, ki
še vodi v polfinale. Izjemoma se v polfinale lahko uvrsti več kot deset tekmovalcev, vendar le v
primeru, ko se sprosti dodatno mesto, ki je rezervirano za tekmovalce, ki so se na tekmovanje
uvrstili s posebnim povabilom.
Polfinale poteka na Kongresnem trgu v Ljubljani, na unikatni montažni plezalni steni, zgrajeni
posebej za to tekmovanje. V polfinale se uvrsti najboljših deset žensk in moških iz kvalifikacij, še
deset tekmovalcev in tekmovalk pa na posebno povabilo organizatorja. Posebnega vabila so
deležni tekmovalci, ki jih organizator povabi upoštevajoč mednarodno lestvico IFSC iz preteklega
leta, po kateri so tekmovalci razvrščeni od prvega do dvajsetega mesta. Tako se v polfinalu med
seboj pomeri dvajset moških in dvajset žensk. Tekmovanje poteka po sistemu, kakršen velja na
tekmovanjih, organiziranih pod okriljem IFSC. V polfinalu je postavljenih osem balvanov, štirje za
ženske in štirje za moške. Čas plezanja je štiri minute. Izolacijska cona je na prizorišču, na zadnji
strani tekmovalne plezalne stene, kjer je tudi vhod v izolacijsko cono.
Finale poteka na istem mestu kot polfinale. Vanj se uvrsti šest najbolje uvrščenih moških in žensk
iz polfinala. V primeru delitve šestega mesta se v finale uvrstijo vsi tekmovalci, ki si delijo šesto
mesto, oziroma tisti, ki so dosegli boljši rezultat v kvalifikacijah oziroma polfinalu. Finale poteka po
sistemu, kakršen velja na tekmovanjih, organiziranih pod okriljem IFSC. V finalu so postavljeni štirje
balvani za ženske in štirje za moške. Finale poteka istočasno za oba spola. Čas plezanja je štiri
minute. Zmaga tisti, ki osvoji več vrhov oziroma doseže več con v manj poskusih.

