INFORMATIVNI LIST
19. MAJ 2018
KONGRESNI TRG,
LJUBLJANA, SLOVENIJA
Tekmovanje v balvanskem plezanju, na katerem bodo
nastopili najboljši športni plezalci z vsega sveta.
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. Dogodek spada v serijo IFSC
International Climbing Series.

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.

REGISTRACIJA

NAGRADNI SKLAD: 20.000 EUR
10.000 EUR na kategorijo - nagrajeno je prvih šest mest iz vsake
kategorije (moška, ženska). Zmagovalca dobita vsak po 5.000 EUR!

ČASOVNICA
Kvalifikacije: Plus Climbing center Koper
Petek, 18. maj 2018 od 16:00 do 19:00
Registracija za polfinale: Kongresni trg, Ljubljana
Petek, 18. maj 2018 (exact time to be announced)
Tehnični sestanek za polfinale: Kongresni trg, Ljubljana
Petek, 18. maj 2018 (exact time to be announced)
Polfinale: Kongresni trg, Ljubljana
Sobota, 19. maj 2018* od 13:00 do 15:30
Finale: Kongresni trg, Ljubljana
Sobota, 19. maj 2018* od 20:00 do 22:00
(Prenos v živo na RTV Slovenija in preko spleta)
*V primeru slabega vremena se bosta polfinale in finale odvijala v Nedeljo, 20. maja
2018.

ORGANIZACIJA
Ekstrem d.o.o., Ižanska cesta 303, 1000 Ljubljana, Slovenija
Uradna spletna stran: www.therockljubljana.com
Uradna Facebook stran: Triglav The Rock Ljubljana
Kontaktna oseba:
Vito Babuder (vito.babuder@extrem.si)

• Registrirajte se na: www.therockljubljana.com ali na dan
tekmovanja v Plus Climbing center Koper
• 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.

GENERAL SPONSOR

ORGANIZATOR

