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STU Open brings together the best skaters in the world in Rio
A square just opposite one of the most famous beaches in Rio de Janeiro, the best skaters in
the world, downright urban culture with music, gastronomy, art, movies, talks, fashion and
much, much skateboarding. It is the STU Open, the biggest skateboarding event in Latin
America, which will land at Praça Duó Square in Barra da Tijuca, from November 14th to 18th.
With it, the 2018 edition of the competition brings 152 skaters, men and women from Brazil
and the world, in the Park and Street categories.
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The tournament will be split into two phases. The members of the Brazilian skateboarding
team, the other eight best placed in the Brazilian ranking and 10 international and non-Latin
American athletes, chosen by the STU technical staff, go directly through to the semifinals,
while 32 other Brazilian athletes, determined by the ranking, join 32 others from all over the
world to fight for the STU Latin America, a qualifying stage that guarantees two athletes in
each modality and category.
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The news is not only for the competition. Cariocas, tourists and athletes will find a brand-new
square, with a perfect structure for the practice of skateboarding. In addition to already having
a Street design, Praça Duo Square, in 2018, will have a brand-new Park design. The work is
being made possible through a public-private partnership and the city of Rio de Janeiro. The
project of the new Duó Superpark had the contribution of big names in the national
skateboarding scene, like Bob Burnquist, Pedro Barros and Nilo Peçanha.
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As with every stage of the STU Qualifying Series, the STU Open is not just about the sporting
competition. Simultaneously with the disputes, STU Music will promote a large urban music

festival for different audiences. At STU House, a connection and interaction hub to unite the
public with the universe of skateboarding and urban culture, there will be a silk-screen,
drawing and graffiti workshop. As for in the STU Gallery, there will be exclusive art exhibitions
and installations. Along with all this, the STU Hangout will not let anyone hungry; and the STU
Skatável, an area with obstacles and modules, will allow everyone to practice their moves and
have fun on the skateboards.
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STU Open reúne melhores skatistas do mundo no Rio
Uma praça de frente para uma das mais famosas praias do Rio de Janeiro, os melhores
skatistas do mundo, cultura urbana na veia com música, gastronomia, arte, filmes, talks, moda
e muito, mas muito skate no pé. É STU Open, maior evento de skate da América Latina, que
desembarca na Praça Duó, na Barra da Tijuca, entre os dias 14 e 18 de novembro. Na
bagagem, a edição 2018 da competição traz 152 skatistas, entre homens e mulheres do Brasil
e do mundo, nas modalidades Park e Street.

O torneio será dividido em duas fases. Os integrantes da seleção brasileira de skate, os outros
oito melhores colocados do ranking brasileiro e 10 atletas internacionais e não latinoamericanos, escolhidos pela equipe técnica do STU, estão classificados diretamente para as
semifinais. Enquanto que outros 32 atletas brasileiros, definidos pelo ranking, se juntam a 32
estrangeiros para a disputa do STU Latin America, etapa classificatória que garantirá dois
atletas em cada modalidade e categoria.
As novidades não se restringem à competição. Cariocas, turistas e atletas vão encontrar uma
praça novinha, com estrutura perfeita para a prática do esporte. Além de já ter uma pista de
Street, a Praça Duó contará em 2018 com uma novíssima pista de Park. A obra está sendo
viabilizada através da parceria público-privada e a prefeitura do Rio de Janeiro. O projeto do
novo Duó Superpark contou com a contribuição de grandes nomes do skate nacional, como
Bob Burnquist, Pedro Barros e Nilo Peçanha.
Como em todas as etapas do STU Qualifying Series, o STU Open não se resume à competição
esportiva. Simultaneamente às disputas, o STU Music promoverá um grande festival de música
urbana para diferentes públicos. Na STU House, hub de conexão e interação do público com o
universo do skate e cultura urbana, haverá oficina de silk, desenho e grafite. Já na STU Gallery,
vão rolar exposições e instalações artísticas exclusivas. Junto com tudo isso, o STU Hangout
não vai deixar ninguém com fome; e o STU Skatável, uma área com obstáculos e módulos, vai
permitir que todo mundo possa praticar manobras e se divertir em cima do skate.
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