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Especificacions de les competicions d’escalada per la temporada 2020
 Durant 2020 tindrem els 3 campionats de Catalunya de les tres modalitats

 Campionat de Catalunya de Bloc:
Seguint el format habitual de les últimes temporades, es continuaran desenvolupant en
modalitat “redpoint” a les classificatòries i a vista per les finals (veure a l’apartat
corresponent d’aquest document).
 Campionat de Catalunya de Dificultat:
Com s’ha realitzat durant les últimes temporades, es continuaran desenvolupant en
modalitat “al flash” a les classificatòries (2 o 3 vies de classificació) i a vista per les
finals (veure a l’apartat corresponent d’aquest document).
 Campionat de Catalunya de Velocitat:
Continuarem amb el Campionat de Catalunya de Velocitat segons criteri IFSC (veure a
l’apartat corresponent d’aquest document). Sense canvis respecte 2018.
 Durant 2019 tornarà la Copa Catalana de Bloc, seguint els mateixos criteris de reglament

que s’apliquen al Campionat de Catalunya
 Copa Catalana de Bloc:
Seguint el format habitual de les últimes temporades, es continuaran desenvolupant en
modalitat “redpoint” a les classificatòries i a vista per les finals (veure a l’apartat
corresponent d’aquest document).

Novetats i recordatoris del reglament de les competicions d’escalada per
la temporada 2019
1) Establim NOVES CATEGORIES, adaptant ja de forma definitiva les categories IFSC, i establint
dues noves de juvenils. Criteri IFSC: “complir anys xx durant l’any de la prova”. Així, un
participant que compleixi anys en desembre no queda discriminat per l’actual norma. Amb
això s’estableixen les categories contemplades a IFSC i obrim dues per sota.
Les noves Juvenil C i D tindrien 2 anys per categoria. Escaladors que compleixin 10 anys
l’any de la prova podran començar a competir. Aquesta opció té dos motius per adoptar-se:
a. No tenim tant de temps participants en la mateixa categoria, de forma que 3 anys són
molts, limitem a dos anys per categoria.
b. Iniciem a participar en competicions oficials a partir dels 10 anys (any en que es
compleixin, a efectes pràctics encara amb 9 anys en molts casos), i també no anem a
edats molt joves per temes de seguretat, fisiològics, etc...

Quedaria així:

Així, s’estableix la següent taula orientativa (actualitzada al nou reglament 2019):

Edat mínima fixada per l'àrea de treball d’escalada de la FEEC per participar en les proves
oficials de dificultat i bloc: Nascuts l'any 2009 (tenen o faran al llarg del 2020, 10 anys)
 Les categories Juvenils D (sub-12), C (sub-14) i B (sub-16) es disputaran en horari de matí,

fins el migdia, mentre Juvenil A (sub-18), Junior (sub-20), Absoluta i Veterans es disputarà
en horari de tarda. Qualsevol canvi serà anunciat prèviament.
 Es continuen amb les mateixes modalitats i formats de competició. La modalitat

Combinada és la que s’utilitzarà als Jocs Olímpics, i tot i no tenir previst aquest format
olímpic, des de 2017 s’està realitzant el Overall en funció dels resultats obtinguts a les tres
modalitats (obligatòries per tal de puntuar pel format overall).

Competicions de Dificultat
 Puntuació

Es recorda que des del últims anys es segueixen els mateixos criteris que IFSC, es puntua
únicament les preses DOMINADES i USADES. En aquest apartat (4.1.14) s’estableix molt
clarament el criteri:
a) Una presa es considerarà com “controlada”, quan un competidor ha fet ús de la presa per
aconseguir una posició estable o controlada. La puntuació d'un competidor que controla
una presa serà el número assignat a aquesta posició sense cap sufix.
b) Una presa de la qual un competidor ha fet un moviment d'escalada controlat amb l'interès
de progressar al llarg de la ruta, es considerarà com “usada”. La puntuació d'un
competidor en una presa utilitzada serà el número assignat a aquesta presa amb un signe
positiu (+) com a sufix. Aquesta puntuació és millor que la puntuació descrita a l’apartat
a) amb el mateix número de presa però sense cap sufix.
 Classificació i quotes per cada ronda

Es segueix el criteri IFSC, on la classificació després de la ronda de qualificació s’estableix
segons quocient obtingut com a resultat de les posicions de cada via de qualificació: TP = √
(R1 * R2). Tots els detalls estan a la modalitat de dificultat del reglament.
 Finals

Es continua amb el criteri IFSC: En cas d’empat en ronda final i de qualificació, serà guanyador
l’escalador que en la via final hagi realitzat el seu intent en el menor temps possible.

Competicions de Bloc
 El canvi IMPORTANT en Bloc introduït a IFSC serà ja efectiu al 2020 a les nostres

competicions. Aquest canvi afecta a la puntuació en cada ronda (classificació o final),
afectant al ordre de les puntuacions. Es canvia la nomenclatura de presa BONUS per la
presa ZONE.
A partir d’ara, s’estableix l’ordre de puntuació segons:
1.- En ordre descendent, el número de problemes resolts amb èxit (Tops).
2.- En ordre descendent, el número total de preses Zones aconseguides (controlades).
3.- En ordre ascendent, el número total d’intents realitzats (a TOP) per a completar els
problemes resolts amb èxit.
4.- El número total d’intents realitzats (a Zones) per a obtenir les preses Zones amb èxit.

 A les competicions de bloc, si no hi ha impediment, es continuaran desenvolupant en

modalitat “redpoint” a les classificatòries i a vista per les finals.
 El temps assignat per bloc s’estableix segons criteri IFSC. Així, a la classificació serà de 5

minuts, amb finalització d l’escalada quant s’esgoti el temps (si la classificació és a vista).
Tanmateix, s’estableix un temps per grups de redpoint en funció del número d’atletes que
configuri el grup (anunciat prèviament a la realització de la ronda classificatòria).
 A les finals, el temps serà de 4 minuts, amb finalització de l’escalada quant s’esgoti el temps

(prèviament amb visualització de cada bloc).
 Es contempla igualment el mateix criteri IFSC de presa DOMINADA.

Competicions de Velocitat
 De moment, el Campionat de Catalunya de velocitat continua en mur de 10m. El reglament

d’aquesta modalitat està recollit al Reglament de Competicions d’Escalada FEEC 2019, i
segueix el criteri IFSC per aquesta modalitat.
 Un canvi introduït afecta a la forma d’efectuar el rànking o classificació e la ronda de

qualificació. S’estableix que els escaladors disposen de 2 intents per efectuar un temps
vàlid, i el millor temps dels dos intents serà el que servirà per realitzar la classificació.

Participació en Proves Oficials Catalanes
 Per a participar a la Copa Catalana, tots els participants catalans (definits com aquells

participants que tenen el veïnatge civil català) tindran validada la llicència FEEC de l’any
corresponent, incloent una assegurança esportiva que doni cobertura a la participació en la
competició.
Els participants no catalans tindran validada la llicència FEEC de l’any corresponent o en el
seu cas la del seu país, i hauran d’acreditar la contractació d’una assegurança de
responsabilitat civil i una d’accidents que doni cobertura a tot el territori català.
Després de finalitzar la competició s’editarà una única classificació amb tots els
esportistes participants, que donarà lloc als premis i pòdium de la prova (inclosos premis en
metàl·lic, si s’escau) i al pòdium de la Copa Catalana en el cas de la última prova (inclosos
premis en metàl·lic, si s’escau)

 Per a participar al Campionat de Catalunya, tots els participants catalans (definits com

aquells participants que tenen el veïnatge civil català) tindran validada la llicència FEEC de
l’any corresponent, incloent una assegurança esportiva que doni cobertura a la participació
en la competició.
Els participants no catalans tindran validada la llicència FEEC de l’any corresponent o en el
seu cas la del seu país, i hauran d’acreditar la contractació d’una assegurança de
responsabilitat civil i una d’accidents que doni cobertura a tot el territori català.
Després de finalitzar la competició s’editaran 2 classificacions:
- Una amb tots els esportistes participants, que donarà lloc als premis de la prova
(inclosos premis en metàl·lic, si s’escau)
- Una altra amb els esportistes participants catalans (que demostrin el veïnatge català)
que donarà lloc al pòdium del Campionat de Catalunya.
 Tenen veïnatge civil català:

- Les persones nascudes de pare i mare amb veïnatge civil català o adoptades per
aquests.
- Les persones que resideixin continuadament a Catalunya durant dos anys sempre que
manifestin al Registre Civil la voluntat d'adquirir-la, o les persones que hagin nascut,
si en el moment del naixement el pare i la mare tenien diferent veïnatge civil.
- Les persones que resideixin a Catalunya continuadament durant deu anys, sense que
hagin manifestat una declaració formal en contra.
- Les persones nascudes de pare i mare amb veïnatges civils diferents poden optar per
qualsevol dels dos en arribar a la majoria d'edat i dintre dels terminis que estableix el
Codi Civil.

