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РЕГЛАМЕНТ:

Участниците са разделени в две групи – „състезатели” (мъже/жени) и
„любители” (мъже/жени).

Състезанието преминава през два кръга – квалификация и финал, както в
едната, така и в другата група.

1. Група „състезатели”

За участие се допускат мъже, жени, юноши и девойки над 16 години.

Категорията на трудност мъже: 7А – 7В+

Категорията на трудност жени: 6С – 7А+

В квалификацията се катерят девет боулдъра, подредени от петима
предварително поканени руутсетъри: Калин Гърбов, Антони Митев, Стефан
Аврамов, Петя Гърбова и Мила Гордеева.

Резултатът се отчита от съдии по състезателния правилник. На всеки кръгъл
час има десет минути, през които състезателите могат да пробват свободно
маршрутите, без опитите им да се броят. При пристигането на съдията могат да
предприемат официален опит за „флаш”. На финал се класират шест мъже и
шест жени – двама от предварително поканените руутсетъри и четирима от
класиралите се на квалификация. Първите трима мъже и две жени от
временното класиране на квалификация получават правото да наредят
собствен маршрут за финал. Освен това мъжете ще имат един служебен финал
(предварително нареден от съдия), а жените два такива маршрута.

На финала, състезателите катерят четири боулдъра – „флаш” (след
предварителен оглед). Всеки един маршрут се катери първо от своя автор (в
случай, че не е служебен), така се определя стартовия ред.



Финалистите се катерят последователно като всеки прави опити в рамките на
една минута. Максималният брой опити е три (3), всеки по една минута.

За всеки боулдър от финалите има паричен бонус от 200 лв, който се разделя
между преминалите го катерачи.

2. Група „любители”

В тази група могат да се запишат мъже и жени с малък или никакъв
състезателен опит и деца над 14 годишна възраст (с попълнена декларация от
родител/настойник).

За квалификация ще има подготвени осемнайсет боулдъра с категория от 4 до
6С+. Всеки ще записва сам резултатите си на карта като ще се отчитат само
изкатерени боулдъри без значение от броя на опитите. На финал се класират
първите шест мъже и жени.

Финалите предлагат по три боулдъра. Катерачите разполагат с трийсет минути
за оглед и разучаване преди официалния старт и по три опита след него.
Отчитат се изкатерени боулдъри, брой опити и брой достигнати хватки при
непреминат маршрут.

За всеки боулдър от финалите има бонус от 100 лв под формата на ваучери от
спонсор, който се разделя между преминалите го катерачи.


