
PLJUSK - Velenjska plaža, 22. 6. 2019

Osnovne informacije za tekmovalce

UDELEŽBA

 » Prijava je možna izključno na dan dogodka med 12.00 in 
14.00 uro in je brezplačna

 » Med 10.00 in 14.00 poteka tudi preizkus skakalnice in slip 
& slide tobogana ter uradni trening

 » Tekmovanje je omejeno na 50 tekmovalcev po načelu 
»kdor prvi pride, prvi melje«

 » Tekmovanja se lahko udeležijo starejši od 18 let in mlajši 
(od 16 let naprej) s pisnim dovoljenjem staršev

 » Tekmovalec mora sam zagotoviti primeren BMX, MTB, 
skate, skiro ali rolerje za skoke v vodo na skakalnici in 
ustrezno čelado oz. kopalke za slip & slide

KATEGORIJE

 » Kategorije: na skakalnici za skoke z rolerji, MTBom, BMXom, 
skejtom in skiroji poteka združeno tekmovanje v vseh štirih 
športih na katerem tekmujejo tekmovalci in tekmovalke 
vseh starosti. Ločeno odprto tekmovanje z istimi pravili 
poteka na slip & slide toboganu

 » Tekmovalec lahko tekmuje samo na skakalnici ali samo na 
slip & slide toboganu, na obeh napravah hkrati posamezni 
tekmovalec ne more nastopiti

OCENJEVANJE

 » Strokovna žirija bo pri vsakem skoku ocenila tri kategorije: 
težavnost, stil in izvedbo skoka

 » V kvalifikacijah ima vsak tekmovalec na voljo 2 skoka, od 
katerih se za končno razvrstitev kvalifikacij šteje seštevek 
obeh skokov

 » V finale napreduje najboljših 10 tekmovalcev, kjer startajo 
po obratnem vrstnem redu iz kvalifikacij

 » V finalu ima vsak tekmovalec na voljo 3 skoke, najboljša 
dva se štejeta za končno razvrstitev tekmovanja

 » V primeru izenačenega rezultata v finalu se za končno 
razvrstitev upošteva vrstni red iz kvalifikacij

NAGRADE

 » Prvi trije tekmovalci bodo, poleg praktičnih nagrad 
partnerjev, prejeli tudi denarne nagrade in sicer 200 € za 
prvo mesto, 100 € za drugo in 50 € za tretje

 » Žirija bo podelila tudi prestižno lovoriko PLJUSKOV 
PLOH, za najbolj boleč skok dneva – zmagovalec bo prejel 
nagrado v vrednosti 100 €

VARNOST NA PRVEM MESTU!

 » Na skakalnici je obvezna uporaba zaščitne čelade, ki jo 
mora zagotoviti vsak tekmovalec sam, na slip & slide 
toboganu pa je obvezna uporaba rešilnega jopiča, ki ga 
zagotovi organizator.

ČASOVNICA

10:00  Otvoritev Pljuska in vseh aktivnosti

10:00 – 14:00  Prosto za skoke na obeh skakalnicah

11:30  Šov na »ruski gugalnici« (Dunking Devils)

14:50  Šov na »ruski gugalnici« (Dunking Devils)

15:00 – 17:00  Kvalifikacije Slip’ n slide in kvalifikacije na skakalnici (skate, MTB, BMX, rolerji, skiro)

17:15   Šov na »ruski gugalnici« (Dunking Devils)

17:30 – 18:00  Finale Slip’ n slide

18:00 – 18:30  Finale skakalnica

18:45 – 20:15  Preizkus Slip’ n slide za obiskovalce

20:00 – 20:15  Razglasitev rezultatov

SKAKALNICA BO ODPRTA TUDI:

Petek, 21. 6. 2019 14:00 – 19:00

Nedelja, 23. 6. 2019 10:00 – 19:00


