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REGLAMENT OFICIAL DE COMPETICIONS 
D’ESCALADA ESPORTIVA 

Àrea Esportiva d’Escalada de la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya (FEEC) 

 

GLOSSARI 

Ajut Il·legal: significa controlar o usar qualsevol dels següents: 

a) amb les mans: 

i) qualsevol forat corresponent a les rosques T (o aranyes) a la Superfície d’Escalada o 
qualsevol estructura, ja siguin preses/volums ancorats a la Superfície d’Escalada; 

b) amb qualsevol part del cos: 

i) qualsevol part de la Superfície d’Escalada o estructures/preses/volums definits com a 
fora dels límits de la ruta/bloc mitjançant l’ús de cinta negra contínua; 

ii) qualsevol cartell publicitari o informatiu fixat a la Superfície d’ Escalada; 

iii) qualsevol vora (oberta) de la superfície d’escalada (laterals o superiors del mur); 

iv) qualsevol parabolt o ancoratge fixat a la superfície d’ escalada; o 

v) qualsevol Punt de Protecció (cintes) o a la corda d’escalada; 

Condicions d’Aïllament:  significa que els/les esportistes dins de qualsevol ronda d’una 
competició han de fer els seus intents a qualsevol ruta/bloc en aquesta ronda amb coneixement 
de la ruta/bloc corresponent limitat a la següent informació:  

a) segons es pugui deduir de l’ observació des de fora de la Zona de Competició abans del 
tancament de la Zona d’ Aïllament per a la Categoria corresponent; 

b) obtinguda durant qualsevol període d’observació col·lectiva per a la ruta/ blocs 
corresponents, des de la zona designada per a aquesta observació col·lectiva, inclosa la 
informació que pugui ser compartida entre els/les esportistes que participen en aquest 
període d’observació col·lectiva (i només quan aquests/es esportistes encara no hagin 
fet els seus intents); o 

c) obtingut durant el(els) intent(s) del competidor en la ruta/els blocs corresponents; 

Desqualificat o DSQ (Disqualified: DSQ): significa una desqualificació de la competició per 
incompliment d’aquest reglament; 

Desqualificat per Comportament o DQB (Disqualified for Behaviour or DQB): significa una 
desqualificació de la competició per una violació del Codi Antidopatge, o qualsevol altra violació 
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greu de la regulació aplicable emesa per FEEC, o quan correspongui, de la IFSC, el Comitè 
olímpic Internacional (COI) o un Comitè Olímpic Nacional (NOC) , que inclou, però no es limita a: 

a) comportament antiesportiu greu o una altra pertorbació greu; i 

b) comportament abusiu, amenaçant o violent envers qualsevol persona; 

Escalada a Vista (On Sight: OS): significa aquella escalada (a una ruta o bloc) que es realitza 
després d’un període autoritzat d’observació i l’esportista no té cap altre tipus d’informació 
sobre la via que l’obtinguda durant aquest període.  

Escalada al Flash: significa aquella escalada que es realitza (a una ruta o bloc) després d’una 
demostració de la via (realitzada per la persona que equipa abans de començar la competició o 
mitjançant vídeo gravat prèviament), i per tant té informació sobre la via. 

Gos d’Assistència: significa un gos que brinda assistència a una persona amb capacitats diverses 
i està entrenat per ajudar a mitigar la discapacitat de la persona; 

Incident Tècnic: significa qualsevol esdeveniment o circumstància que resulti en un 
desavantatge o avantatge injust per a un/a esportista i que no sigui el resultat de la(les) 
acció(ns) d’aquest/a esportista. 

No Iniciat o DNS (Did Not Start: DNS): significa: 

a) pel que fa a qualsevol bloc, ruta o carrera específica dins de qualsevol ronda o fase 
d’una competició, que un/a esportista no va intentar aquest bloc, ruta o carrera, 
registrat alternativament com No Inici/No començat; i 

b) respecte a qualsevol ronda o fase d’una competició, que un/a esportista: 

i) quan aquesta ronda de la competició es duu a terme sota Condicions d’Aïllament, no 
es va presentar a la Zona d’Aïllament abans del temps establert a la Llista de Sortida 
per a aquesta ronda, o no va estar present dins de la Zona d’Aïllament; 

ii) no es va presentar a la Zona de Crida quan se li va trucar per a aquesta ronda o fase; 
o 

i es farà constar com a tal en els resultats corresponents. Els/les esportistes registrats/des 
com DNS en qualsevol ronda o fase no seran seleccionats/des o registrats/des per 
competir en cap ronda o fase subsegüent de la mateixa competició; 

Període d’Intent (d’escalada): significa un període de temps permès perquè un/a esportista 
realitzi intents en una ruta o bloc, que inclou qualsevol període permès perquè el/la esportista 
es prepari per al seu(s) intent(s) ja sigui en una Zona de Crida/Zona de Trànsit o a la Zona de 
Competició i qualsevol període de temps d’escalada fix per als seus intents; 

Període de Preparació: significa un període de temps definit durant el qual un/a esportista pot 
fer els preparatius finals abans de començar els seus intents en qualsevol ruta/bloc; 
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Posició Legítima: significa, a efectes de les competicions de dificultat, que un/a esportista en el 
curs del seu intent en una ruta: 

a) no ha utilitzat cap Ajuda Il·legal; 

b) ha xapat cada Punt de Protecció precedent en seqüència; i 

c) quan el següent Punt de Protecció encara no hagi estat xapat, l’esportista encara no 
hagi assolit o no hagi realitzat cap moviment d’escalada per passar més enllà de 
qualsevol Punt de Seguretat designat per l’Equipador/a Delegat/da; 

d) de l’última presa des de la qual era possible xapar l’últim punt de protecció, sense que 
l’escalador/a hagi soltat ambdues mans de l’última presa; 

Presa Controlada: significa, a efectes d’arbitrar i puntuar, que un/a esportista ha fet ús d’algun 
objecte/estructura per aconseguir o canviar una posició estable del cos, i els termes "Controlar" 
i "Controlat" s’han d’interpretar en aquest context; 

Presa Usada: significa, a efectes d’arbitrar i puntuar, que un/a esportista ha fet ús d’un 
objecte/estructura per realitzar: 

(i) un moviment progressiu del seu centre de massa o malucs; i  

(ii) un moviment d’una o ambdues mans cap a: 

a) la presa seqüencial següent al llarg de la línia de progressió; o 

b) qualsevol altre presa més endavant en la línia de progressió que hagi estat controlada 
amb èxit per un/a altra esportista des de la mateixa presa; o 

i els termes "Usar", "Usat", "Usos" i "Usant" s’interpretaran en aquest context; 

Punt de Protecció: significa un conjunt que comprèn (col·loquialment denominat cinta o cintes 
exprés): 

a) un Maillon Rapide homologat, col·locat en un parabolt o ancoratge fixat a l’estructura 
de la Superfície d’Escalada; 

b) un mosquetó en el qual un/a esportista pot passar la corda durant la seva escalada. 
L’orientació d’aquest mosquetó minimitzarà la possibilitat de càrrega creuada; i 

c) una cinta exprés cosida de la longitud adequada (segons ho determini l’Equipador/a 
Delegat/a) que connecti (a) i (b). 

Resultats No Vàlid o IRM (Invalid Results Mark: IRM): significa un resultat sense puntuació, com: 
No Iniciat (DNS), o desqualificat (DSQ) o desqualificat per comportament (DQB). Als/les 
esportistes se’ls assigna a un IRM quan: 
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a) qualsevol carrera individual, bloc o ruta dins d’una fase/ronda (quan la fase/ronda en 
qüestió comprèn més d’una carrera, bloc o ruta), no tindrà resultat en aquesta carrera, 
bloc o ruta; 

b) qualsevol fase/ronda completa, no es classificarà dins de la fase/ronda respectiva (i, 
quan correspongui, la competició); 

Resultats Oficials: significa els resultats publicats per FEEC al final d’una competició (o 
qualsevol ronda d’aquesta competició) que han d’estar marcats com a "Oficials" i signats pel/la 
President/a del jurat; 

Resultats Provisionals (alternativament denominats Resultats No Oficials): significa qualsevol 
resultat publicat o distribuït per FEEC mitjançant el sistema de resultats digital o mitjançant la 
seva app de resultats abans de la publicació dels Resultats Oficials per a qualsevol competició, o 
qualsevol ruta/ronda dins d’aquesta competició; 

Superfície d’Escalada: significa la superfície utilitzable d’un rocòdrom: 

a) incloent qualsevol irregularitat permanent o característica amb relleu en, o vora 
tancada a la superfície; però 

b) excloent qualsevol Presa Artificial, Volums o altres Estructures temporals fixades sobre 
la superfície útil; 

Taxa d’Apel·lació o Reclamació: significa la quantitat publicada per FEEC en relació amb les 
apel·lacions en competicions respecte al compliment i la interpretació d’aquest reglament; 

Topo: significa un mapa simbòlic d’una ruta, que marca el valor de puntuació per a cada presa 
en una ruta; 

Zona d’Aïllament: significa una Zona d’Espera i Escalfament l’accés del qual està controlat i 
limitat a: 

a) esportistes classificats/des per a la ronda de competició corresponent; 

b) integrants d’equip acompanyants. 

Zona d’Escalfament: significa qualsevol part de la zona de Competició designada i equipada per 
a propòsits de preparació atlètica; 

Zona de Competició: significa la part del lloc de l’esdeveniment assignada per a activitats 
esportives que formen part d’una competició, que inclou: 

a) Qualsevol Zona d’Aïllament o Zona(es) d’Escalfament; 

b) Qualsevol Zona(es) de Crida/Trànsit; 

c) Qualsevol Zona de Competició, incloent: 

i) les superfícies d’escalada utilitzades en qualsevol ronda d’una competició; 
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ii) la zona immediatament davant i al costat de la(les) paret(s) d’escalar, i 

iii) qualsevol altra zona assignada específicament per a la realització segura d’una 
competició, com a zones addicionals necessàries per a la gravació o reproducció de 
vídeos; 

Zona de Crida: significa qualsevol zona designada a la qual els/les esportistes s’han de 
presentar abans de començar el seu(s) intent(s) en qualsevol ronda de competició; 

Zona de Trànsit: significa una àrea específica dins de la Zona de Competició disposada per 
permetre que els/les esportistes es preparin per (o es recuperin) dels seus intents en un 
bloc/ruta. 

Xapatge en Z (Z-Clip): significa una situació en la qual la corda d’escalada està connectada a 
través de dos punts de protecció en seqüència inversa; 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
FEEC - Reglament Oficial de Competicions d’Escalada Esportiva 10

 
 

PART 1. GENERAL 
1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
Les competicions d’Escalada Esportiva tenen com a objectius: 
 

- Estimular en competició a les/els millors esportistes de les Entitats i Clubs de Muntanya i 
Escalada que pertanyen a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). 

- Promoure l’escalada esportiva entre les/els joves. 
- Millorar el nivell esportiu de las/els esportistes i ajudar a l’evolució de l’escalada esportiva 

de competició. 
- Servir de referència per a la selecció de les/els millors esportistes per representar la FEEC 

en competicions oficials estatals i/o internacionals. 
 
2. ORGANITZACIÓ 
 
L’Àrea Esportiva, integrada en l’estructura de la FEEC, és la responsable d’organitzar tots aquells 
aspectes relacionats amb l’escalada esportiva de competició a nivell català. 
 
L’Àrea Esportiva té la competència tècnica pel que fa a totes les competicions d’escalada 
esportiva a nivell nacional, organitzades o atorgades per la FEEC. 
 
L’Àrea de Competició és la responsable de rebre i donar resposta a les sol·licituds de les 
federacions autonòmiques, clubs de muntanya i escalada, i institucions, per organitzar alguna 
competició l’àmbit de la qual sigui nacional. 
 
Totes les competicions nacionals s’ organitzaran segons l’ aplicació estricta del reglament de la 
FEEC. 
 
Personal FEEC: Equip arbitral, d’Equipadors/es i Delegats/es 
2.1. L’Àrea Esportiva de la FEEC nomenarà les següents persones per controlar qualsevol 

competició: 
 
President/a del Jurat. 

2.1.1. Representa l’autoritat màxima durant la competició.  El/la President/a del Jurat ha d’estar 
en possessió de la titulació expedida per la FEEC com a Àrbitra/e Autonòmic d’escalada 
esportiva, i: 

 A) ha de tenir la llicència federativa de la FEEC de l’any en curs. 
B) el/la President/a del Jurat presideix i controla els/les àrbitres designats/des per arbitrar 

una determinada competició. 
C) ha de signar els fulls de resultats elaborats per els/les àrbitres i presentar un informe 

detallat de la competició a l’Àrea Esportiva.  
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Equip Arbitral de Via. 

2.1.2. Hauran d’estar en possessió de la titulació expedida per la FEEC com a Àrbitre/a Autonòmic 
d’escalada esportiva, i: 
A) hauran de tenir la llicència federativa de la FEEC de l’any en curs. 
B) la seva funció principal serà la de fer complir l’actual reglament durant la competició, 

sota la supervisió de el/la President/a del Jurat.  
 
Àrbitre/a de Classificacions.  

2.1.3. Haurà d’estar en possessió de la titulació expedida per la FEEC com a Àrbitra/o Autonòmic 
d’escalada esportiva, i: 

 A) haurà de tenir la llicència federativa de la FEEC de l’any en curs. 
B) serà l’encarregat/da de confeccionar els llistats i classificacions oficials de competició 
C) llistats de les/els esportistes,  
D) assignar el nombre de dorsal correcte 
E) establir el sorteig d’esportistes amb el/la President/a del Jurat de la prova 

 
Així mateix, la Direcció Tècnica de la FEEC nomenarà les següents persones per controlar 
qualsevol competició:  
 
Equipador/a Delegat/a FEEC. 

2.1.4.Es el màxim responsable de les rutes i tots els aspectes relacionats amb aquestes. Així:  

 A) d’estar en possessió de la titulació expedida per la FEEC i ha de tenir la llicència federativa 
de la FEEC de l’any en curs. 
B) es el/la responsable de verificar els requisits tècnics i la seguretat de cada via de 

competició i d’aconsellar a el/la President/a del Jurat en tots els aspectes tècnics dins 
de la Zona de Competició.  

C) el/la Equipador/a Delegat/da ha de presentar un informe sobre la competició a l’Àrea 
Esportiva. 

D) el/la Equipador/a Delegat/a ha de: 
1) assignar les vies per a cada ronda de competició i assegurar-se que les vies reuneixen 

els estàndards de nivell apropiats i estan en concordança amb els estàndards tècnics 
del present reglament. 

2) coordinar el treball dels/les equipadors/es de vies i assegurar-se que compleixen les 
mesures de seguretat necessàries. 

3) supervisar les reparacions i neteges de les vies segons instruccions de l’equip arbitral. 
4) serà l’encarregat/da de definir la seqüència en els croquis de les rutes de dificultat, 

aclarint qualsevol dubte al/la àrbitre/a de via. 
5) supervisar i controlar el manteniment de la zona d’escalfament. 
6) aconsellar al/la àrbitre/a sobre la posició de les càmeres de vídeo. 
7) informar als/les àrbitres sobre la capacitat dels/les asseguradors/es. 
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Equipador/a de Competició. 

2.1.5. Farà treballs d’auxiliar del/la equipador/a delegat/da durant la competició i també 
d’equipament de les rutes de competició. 

 Haurà d’estar en possessió de la titulació expedida per la FEEC i ha de tenir la llicència 
federativa de la FEEC de l’any en curs. 

 
Delegat/a Tècnic/a FEEC. 

2.1.6. Haurà d’estar present en totes les reunions i sessions de competició i presentar un informe 
detallat a la Direcció Tècnica de la FEEC. 

 
Personal d’Organització 
2.2. L’empresa o entitat organitzadora haurà de cobrir les següents funcions, a través d’un 

Director/a de Competició assignat/da per estar present en totes les reunions i sessions de 
competició, dirigir-les i presentar els seus serveis a l’equip arbitral, el col·lectiu 
d’equipadors/es i delegat/da  FEEC (sempre que no existeixin modificacions explícites en el 
contracte signat entre aquesta i la FEEC): 
A) organització pre-competició: administració, supervisió del subministrament, adequació 

del mur d’escalada i equipaments, i equipaments de la zona de competició. 
B) rebre i registrar tot el personal acreditat durant la competició (esportistes, tècnics/es de 

FEEC, premsa, ...). 
C) registrar i controlar l’accés a la zona d’aïllament seguint les indicacions formulades per 

l’equip arbitral. 
D) vetllar per la seguretat en tot el recinte de la competició. 
E) acompanyar i assistir als/les esportistes que deixen la zona d’aïllament i que es dirigeixen 

a la zona de trànsit i posteriorment a la zona de competició. 
F) equipar i mantenir el mur sota les consignes del/la equipador/a delegat/da. 
G) oferir serveis per a la premsa i mitjans de comunicació. 
H) oferir serveis mèdics i altres equipaments pactats. 
I) organitzar les cerimònies d’ obertura i clausura. 
J) oferir a l’equip arbitral el material necessari. 
K) mantindrà totes les zones de la competició com a zones de no fumadors, inclosos tots 

els possibles espais exteriors. 
L) cuidarà de tots els aspectes mediambientals per tal que la competició sigui 

completament sostenible: Residus zero i el mínim d’emissions de CO2. 
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3. NORMES GENERALS 
Disciplines 
3.1. Les competicions catalanes (igual que succeeix en les competicions internacionals 

d’escalada establertes per la IFSC) sota l’empara de l’actual reglament, inclouen les 
següents disciplines individualment o en combinació:  

A) Dificultat, en la qual les/els esportistes es classifiquen en funció de la seva progressió en 
una o dues rutes.  

B) Bloc o Boulder, en el qual les/els esportistes es classifiquen segons la quantitat de blocs 
completats. 

C) Velocitat, en la qual les/els esportistes es classifiquen en funció del temps emprat per 
escalar una ruta estàndard. 

Seguretat 
3.2. L’Organitzador/a de l’Esdeveniment serà responsable de mantenir la seguretat dins de la 

Zona de Competició i en l’àrea del públic assistent, i en relació amb totes les activitats 
relacionades amb la realització de qualsevol competició.  

3.3. Cada esportista serà considerat/da totalment responsable de l’equip i la roba que té la 
intenció d’usar quan competeixi i/o durant qualsevol competició. 

3.4. El/la President/a del Jurat, en consulta amb el/la Equipador/a Delegat/a, tindrà l’autoritat 
per prendre decisions respecte a qualsevol qüestió de seguretat dins de la Zona de 
Competició, inclosa la negativa a donar permís per començar o continuar qualsevol part de 
la competició. Qualsevol personal oficial de la competició o una altra persona que el/la 
President/a del Jurat consideri que ha infringit, o que pugui infringir, els procediments de 
seguretat estarà subjecte a la renúncia de les seves funcions i/o expulsió de la Zona de 
Competició. 

Material Tècnic: Estàndard Aplicable 
3.5. Qualsevol material o equip tècnic utilitzat en qualsevol competició del calendari oficial ha 

de complir amb la Norma EN corresponent o un equivalent internacional comparable (és 
l‘"estàndard aplicable") llevat que FEEC o en el seu cas alguna norma internacional d’IFSC o, 
en circumstàncies excepcionals, el/la President/a  del Jurat. Les Normes Aplicables a la data 
d’emissió d’aquest reglament són: 
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Material Estàndard Aplicable 
Automatic Belay Devices (Speed) EN341: 2011 Class A 

Belay Devices (Locking) EN15151-1 (Draft) 
Belay Devices (Manual) EN15151-2 (Draft) 

Climbing Harness EN12277 (Type C) 
Climbing Holds EN12572-3 
Climbing Rope EN892 

Climbing Structures EN12572-1, EN12572-2 
Karabiners (Screw-gate) EN12275 (Type H) 

Karabiners (Self-Locking) EN12275 (Type H) 
Quickdraw/ Tape Slings EN566 

Quickdraw/ Connector (Karabiner) EN12275 (Type B, Type D) 
Quickdraw/ Connector (Quick link) EN12275 (Type Q) 

 

Personal mèdic 
3.6. El/la President/a del Jurat verificarà que estigui present un/a metge/a (denominat/a 

"Metge/sa de Competició") per atendre qualsevol accident o lesió de qualsevol persona 
durant la competició. En el seu cas, ha d’existir un dispositiu mèdic disponible per arribar i 
actuar com més aviat en cas d’accident o lesió d’un/a esportista, des de l’obertura 
programada de la Zona d’Aïllament/Àrea d’Escalfament fins al final de l’intent de l’últim/a 
esportista en qualsevol ronda de competició. 

3.7. Si el/la President/a del Jurat creu que un/a esportista no és apte/a per competir per 
qualsevol motiu, com lesió o malaltia, llavors: 

A) el/la President/a del Jurat té la facultat de sol·licitar una revisió mèdica del/la esportista  
per part del Metge/a de Competició qui procedirà a la següent prova física: 

1) extremitat inferior: l’esportista  haurà de ser capaç de fer cinc salts consecutius 
d’una sola cama amb cada cama. 

2) extremitat superior: l’esportista haurà de ser capaç de realitzar cinc flexions 
consecutives usant ambdós braços. 

3) sagnat: l’esportista haurà de ser capaç d’aturar el sagnat per estar segur que no 
tacarà de sang les preses. Un embenat aplicat a la ferida (després d’haver-li posat 
un apòsit adhesiu) no ha de mostrar cap signe de sang. 

B) el/la President/a del Jurat impedirà que l’esportista competeixi si, després dels resultats 
d’aquestes proves, el/la Metge/a de Competició considera que no és apte/a per 
competir. Si posteriorment existís evidència que l’esportista s’ha recuperat, llavors 
podrà sol·licitar sotmetre’s novament a les proves físiques corresponents. El/la 
President/a del Jurat permetrà que l’esportista competeixi si, després dels resultats 
d’aquestes proves, el/la Metge/a de Competició considera que l’esportista està apte per 
competir. 
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Zona de competició 
3.9. La Zona de Competició ha d’estar delimitada de qualsevol àrea oberta al públic. 

3.10. Cap escalador/a o tècnic/a pot portar o usar cap equip de comunicació electrònica mentre 
es trobi a la Zona de competició, llevat que el/la president/a del jurat hagi permès aquest 
equip. 

Accés a la Zona de Competició 
3.11. Només les persones que s’especifiquen a continuació podran ingressar a la Zona de 

competició: 

A) personal FEEC 

B) personal d’Organització 

C) les/els esportistes elegibles o registrats per participar en la ronda actual de competició 
(segons ho indiqui o en nom de el/la President/a del Jurat); 

D) tècnics/es Oficials autoritzats (només la zona d’aïllament/àrea d’escalfament); 

E) altres persones expressament autoritzades pel/la President/a del Jurat. Aquestes 
persones hauran, durant la seva permanència a la Zona de Competició, ser escortades i 
supervisades per un/a oficial autoritzat/da per garantir el manteniment de la seguretat 
de la Zona de Competició i evitar qualsevol distracció indeguda o interferència amb 
qualsevol esportista. 

3.12. Els animals que no siguin gossos d’assistència no estan permesos a la Zona de Competició. 
Les excepcions a aquesta regla poden ser autoritzades pel/la President/a del Jurat. 

Material en Competició 
3.13. Tot l’equip tècnic utilitzat per un/una esportista haurà de complir amb la Norma Aplicable 

corresponent. Les/els esportistes: 

A) han de fer servir: 

1) peus de gat i (en el seu cas) un arnès durant els seus intents; 

2) si competeix en categoria B1, una venda per als ulls proporcionada pels/les 
Organitzadors/es de l’Esdeveniment o, quan no la proporcionin els/les 
Organitzadors/es de l’Esdeveniment, com a equip individual requerit; 

B) poden utilitzar: 

1) una bossa de magnesi i magnesi d’escalada en pols o líquid disponible 
comercialment per a les seves mans. No es poden utilitzar altres agents que millorin 
el rendiment (per exemple resina/colofònia); 

2) embenats/apòsits elàstics de compressió (per a braços/cames); i/o 
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3) cintes de kinesiologia i similars, quan sigui necessari per a la prevenció o el 
tractament de lesions; 

4) casc d’escalada (veure article 12.3 sobre ús del casc) 

C) tenen prohibit utilitzar o portar el següent en escalar: 

1) equip d’àudio de qualsevol tipus (excepte les/els esportistes en qualsevol categoria 
de Paraescalada amb discapacitat visual); 

2) guants o genolleres (excepte les/els esportistes en qualsevol categoria de 
Paraescalada); 

excepte on estigui específicament permès per aquest reglament. 

3) han de portar els cabells recollits.  

4) no portaran penjolls, polseres, anells i altres objectes que puguin posar en perill la 
seguretat de les/els esportistes.  

D) poden portar pertinences personals a la Zona de Trànsit, però no a la Zona de 
Competició. Això inclou: 

1) bosses/motxilles o un altre equipatge; 

2) ventiladors a bateria o altres equips, 

sempre el/la President/a del Jurat podrà retirar el permís per a l’ús/transport 
d’aquests articles quan el seu ús/transport incomodi altres/es esportistes. 

3.14. Un dorsal alfanumèric proporcionat per l’Organitzador/a de l’Esdeveniment (o la mateixa 
FEEC) s’exhibirà en un lloc destacat a la part posterior superior, en lloc clarament visible i 
fixat per no menys de 4 punts de subjecció. La mida del dorsal no haurà d’excedir les 
dimensions especificades en el Manual de  l/la Organitzador/a de l’Esdeveniment.  
L’Organitzador/a de l’Esdeveniment pot proporcionar dorsals addicionals per ser 
col·locats al camal dels pantalons de les/els esportistes. 

Roba Oficial (preferible) 
3.15. Cada esportista inscrit/a de forma individual sense representar un equip de club o 

federatiu, podrà utilitzar la vestimenta que vulgui, sempre que sigui apropiada i utilitzada 
correctament.  

 Las/els esportistes que representin al seu club o a la seva Federació, hauran, en escalar, 
usar un uniforme d’equip distintiu: 

A) que haurà d’incloure una samarreta de competició  (que pot ser de màniga llarga o 
curta) en els colors esportius del seu Club o Federació de disseny/colors similars o 
diferents.  Aquestes portaran també: 
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1) el logotip del Club o de la Federació a la que pertany, 

2) (opcionalment) si és d’una Federació diferent a FEEC, una representació de la 
bandera pertinent, i 

3) (opcionalment) a la part posterior o lateral de la samarreta, en color de contrast, el 
nom de la Federació o Club o el seu codi oficial de lletres corresponent (si no és d’un 
Club FEEC). 

B) el disseny de l’uniforme de l’equip pot ser diferent per a les/els esportistes masculins i 
femenins.  Preferiblement, el color de l’uniforme de l’equip ha de ser el mateix per a 
les/els esportistes masculins i femenins (opcionalment). 

3.16. Els/les integrants dels equips de competició (Tècnics/ques, managers, delegats/es, 
representants, fisioterapeutes, equip mèdic...)  que representin al seu club o a la seva 
Federació, en les cerimònies i reunions oficials (incloses les entrevistes i les conferències 
de premsa organitzades per la FEEC o els/les organitzadors/es de l’esdeveniment), 
hauran, llevat que el/la delegat/da Tècnic/a acordi el contrari, utilitzar un uniforme 
distintiu de l’equip, que haurà d’incloure una samarreta (o jaqueta) de màniga llarga amb: 

 A) el nom del Club o Federació corresponent, o el seu codi oficial de lletres; i 

 B) (opcionalment) el logotip del Club o Federació corresponent; i 

C) (opcionalment) si és d’una Federació diferent a FEEC, una representació de la bandera 
pertinent 

3.16.A. Les/els esportistes que representin al seu Club o Federació corresponent i que participin 
en la cerimònia de lliurament de premis (definides en els articles 13.9, 3.10, 13.11, 14.9 i 
14.20) hauran de fer servir un uniforme distintiu de l’equip, que haurà d’incloure una 
samarreta (o jaqueta) de màniga llarga, i sabatilles (o calçat) tancades (no sandàlies, 
xancletes o calçat obert) portant: 

 A) el nom del Club o Federació corresponent, o el seu codi oficial de lletres; i 

 B) (opcionalment) el logotip del Club o Federació corresponent; i 

C) (opcionalment) si és d’una Federació diferent a FEEC, una representació de la bandera 
pertinent 

3.17.  Si l’organització proporciona samarretes de competició (que han de portar posada cada 
esportista sense poder modificar-la), aquestes seran d’obligada utilització. 

Publicitat (opcional) 
3.18.  Tot l’equip i la roba hauran de complir amb les regles de publicitat següents: 

A) mocadors i/o accessoris per al cap, o cascos: El logotip dels fabricants i/o patrocinadors 
han de tenir una mida total màxima de 18 centímetres quadrats; 
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B) samarretes, pantalons o malles d’equip: logos dels patrocinadors, no majors de 300 
centímetres quadrats en total. Un logotip gràfic o figuratiu del fabricant (sense incloure 
el nom ni cap text) també es pot fer servir com una "marca de disseny" decorativa una 
o diverses vegades com una tira que no excedeixi els 5 cm d’ample. Les marques de 
disseny es poden exhibir en una de les següents posicions, sempre que aquest ús no 
domina ni afecti indegudament l’aparença de la peça: 

1) A la part inferior de les mànigues; 

2) En la costura exterior de les mànigues; 

3) a sota de les costures exteriors de la peça; 

C) bossa de magnesi: el nom i/o logotip del fabricant i els logos dels patrocinadors, que no 
superin els 100 centímetres quadrats en total; 

D) peus de gat i mitjons: Només el nom i/o logotip del fabricant. 

E) qualsevol nom publicitari o logotip col·locat directament en el cos d’un/una esportista, 
com per exemple un tatuatge, es comptarà dins dels límits de mida especificats per a la 
respectiva part superior del cos. 

Manteniment del Mur 
3.19. El/la equipador/a delegat/a haurà de verificar que un equip de manteniment 

experimentat estigui disponible durant cada ronda de competició per realitzar qualsevol 
manteniment i reparació ordenat pel/la President/a del Jurat d’una manera eficient i 
segura. S’aplicaran estrictament tots els procediments de seguretat. 

3.20. Seguint les instruccions del/la President/a del Jurat, l’equipador/a Delegat/da 
s’encarregarà immediatament de qualsevol treball de reparació. Una vegada completada 
la reparació, serà inspeccionada pel/la equipador/a Delegat/da, qui informarà a el/la 
President/a del Jurat si la reparació resulta en algun avantatge o desavantatge per als/els 
següents esportistes. La decisió del/la President/a del Jurat de continuar, o aturar i 
reiniciar, aquesta ronda de competició serà definitiva, i no s’acceptarà cap apel·lació 
respecte a aquesta decisió. 

Rànquings (Classificacions) i Rècords 
3.21. La FEEC publica les següents classificacions: 

A) classificacions de la Copa Catalana de les disciplines que es disputin en l’any, per cada 
categoria, calculades d’acord amb l’apartat 13 d’aquest reglament. 

B) classificacions dels Campionats de Catalunya de cada disciplina, per a cada any i 
categoria, calculades d’acord amb l’apartat 13 d’aquest reglament. 

C) rècords de Catalunya de la disciplina de velocitat 

3.22. No en ús actual 
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4. PROCEDIMENTS DISCIPLINARIS 
Introducció 
4.1. El/la President/a del Jurat té tota l’autoritat sobre totes les activitats i decisions que 

afecten les activitats de competició dins de la Zona de Competició. 

4.2. Tant el/la President/a del Jurat com àrbitres de via o el/la de classificacions estaran 
autoritzats a prendre les següents accions respecte a les infraccions d’aquestes regles i 
pel que fa a qüestions d’indisciplina per part de qualsevol persona a una competició 
(esportistes, tècnics/ques, managers, delegats/des, representants, fisioterapeutes, equip 
mèdic...): 

A) una advertència verbal informal; 

B) una amonestació oficial acompanyada de l’exhibició d’una Targeta Groga. 

4.3. En la major brevetat possible, després d’emetre una Targeta Groga o Roja, el/la President/a 
del Jurat haurà de: 

A) proporcionar una declaració per escrit a el/la Tècnic/a o Delegat de l’equip (o quan 
això no sigui possible, directament a) la(les) persona(es) en qüestió pel que fa a la 
infracció i si el/la President/a del Jurat proposa remetre l’assumpte per a la seva 
consideració respecte a una acció disciplinària addicional d’acord amb el reglament ; 

B) presentar una còpia d’ aquesta declaració escrita juntament amb un informe detallat 
de la infracció realitzada contra el reglament, qualsevol evidència i qualsevol 
recomanació respecte a la consideració de sancions addicionals a la FEEC per a la seva 
remissió a la Comissió Disciplinària de la FEEC. 

Advertències de Targeta Groga 
4.4. Es pot mostrar un advertiment de targeta groga per qualsevol de les següents infraccions 

del reglament: 

A) infraccions comeses a la Zona de Competició per qualsevol integrant d’un Equip 
(esportistes, tècnics/ques, managers, delegats/des, representants, fisioterapeutes, 
equip mèdic...) : 

1) comportament antiesportiu de naturalesa relativament menor; o 

2) ús de llenguatge obscè o abusiu o comportament de naturalesa relativament lleu. 

B) pel que fa a les instruccions de qualsevol Àrbitre/a designat/da per a la competició, que 
inclouen entre d’altres (però no es limiten només a aquestes): 

1) demora indeguda a retornar a la Zona d’Aïllament/Àrea d’Escalfament seguint les 
instruccions d’un/a àrbitre/a o del/la President/a del Jurat; 
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2) retard indegut a sortir de la Zona de trànsit i entrar a la Zona de Competició quan se 
li indiqui; 

3) no començar d’acord amb les instruccions de l’/la àrbitre/a 

C) quant a l’equip i cerimònies: 

1) incompliment de les normes i reglaments que regeixen l’equipament i la vestimenta; 

2) no portar el dorsal proporcionat per l’organitzador/a (o FEEC) de l’esdeveniment; 

3) no participació dels/les medallistes en la cerimònia de lliurament de premis; 

4.5. A un/a integrant d’un equip que rebi una Targeta Groga, no se li permetrà, durant la 
durada de la competició corresponent, l’accés a cap àrea reservada dins de la Zona de 
Competició per a l’ús dels/les Tècnics/es i delegats/des, per exemple, zona destinada a 
Tècnics/es  per observar la competició. 

Desqualificació (Disqualification: DSQ) 

4.6. El/la President/a del Jurat està autoritzat a Desqualificar qualsevol integrant d’un Equip  
(esportistes, tècnics/ques, managers, delegats/des, representants, fisioterapeutes, equip 
mèdic...)  registrat per a una competició. Una Desqualificació anirà acompanyada de 
l’exhibició d’una Targeta Vermella. 

4.7. Les següents infraccions del reglament resultaran en la Desqualificació immediata de la 
persona de la competició en curs i poden anar acompanyades d’una remissió a la 
Comissió Disciplinària de la FEEC: 

A) no en ús actual 

B) l’ús d’equipaments no aprovats; 

C) ús no autoritzat mentre es trobi a la Zona de Competició de qualsevol dispositiu capaç 
de comunicar-se o rebre comunicació; 

D) pel que fa a qualsevol ronda realitzada sota condicions d’aïllament, recopilar o 
proporcionar informació diferent a la contemplada per la definició de condicions 
d’aïllament, que inclou, però no es limita a: 

1) de qualsevol persona aliena a la Zona de Competició; 

2) de qualsevol persona que ja hagi intentat una ruta/bloc 

 Per evitar dubtes, a les rondes de competició on no s’apliquen les condicions 
d’aïllament, els/els esportistes poden rebre informació d’altres/altres integrants 
d’equip/s que es troben fora de la Zona de competició, abans i durant els seus intents; 

 
 



 

 
FEEC - Reglament Oficial de Competicions d’Escalada Esportiva 21

 
 

Desqualificació per Comportament (Disqualification for Behaviour: DQB) 
4.8. El/la President/a del Jurat està autoritzat a desqualificar per comportament a qualsevol 

esportista o integrant d’un equip inscrit per a una competició. Qualsevol desqualificació 
per comportament anirà acompanyada de l’exhibició d’una targeta vermella i la remissió 
a la Comissió Disciplinària de la FEEC; i tindrà efecte per a totes les competicions del 
calendari corresponent en curs. 

4.9. Els següents arguments donaran lloc a la desqualificació immediata per comportament: 

 A) no complir amb les instruccions dels/les àrbitres, personal d’organització o els/les 
àrbitres FEEC quan es trobi a la Zona de Competició; 

B) negar-se a sotmetre’s a una prova d’Índex de Massa Corporal (IMC) en competició 
quan ho indiqui el/la President/a del Jurat (si fos el cas); 

C) distreure o interferir amb qualsevol esportista que s’estigui preparant o estigui 
intentant una ruta; 

D) negar-se a complir amb les normes de publicitat que regeixen la roba i l’equipament; 

E) l’emissió de dos (2) Targetes Grogues a la mateixa persona en una competició 

Conseqüències de les Mesures Disciplinàries 
4.10. Un/una esportista que sigui desqualificat/da per comportament a qualsevol competició 

no serà classificat/da en la resta de competicions que formin part del calendari 
corresponent a la temporada en curs. 

Si la persona ja està inscrita per al pròxim esdeveniment d’aquesta mateixa temporada 
(any natural), i que compta per a la classificació acumulada de Copa Catalana en la 
mateixa Disciplina en la qual es va emetre la tercera Targeta Groga; llavors la persona 
serà eliminada dels inscrits per a aquesta competició. 

Altres Persones 
4.12. El/la President/a del Jurat està autoritzat a exigir l’expulsió immediata de la Zona de 

Competició de qualsevol persona que infringeixi les normes i, si s’escau, suspendre les 
activitats de la competició fins que s’hagi complert amb aquesta exigència. 

Reclamacions al Comitè Disciplinari  

4.13. En els casos on el/la President/a del Jurat cregui que una infracció del reglament ha de ser 
considerada pel Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, el fet haurà de ser remès al 
Comitè conjuntament amb un informe per part del/la President/a del Jurat, còpies de les 
comunicacions fetes per escrit entre el/la President/a del Jurat i el/l'esportista, el/la 
Tècnic/a i/o Delegat/a, i evidències rellevants. 
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4.14. Les reclamacions contra decisions del/la President/a del Jurat s’hauran de presentar 
mitjançant un escrit dirigit a la Direcció de l’Àrea de Treball d’Escalada Esportiva en un 
termini màxim de 7 dies des del dia següent de la publicació dels resultats.  

 Els recursos contra dictàmens de l’Àrea Esportiva, s'interposaran davant el Comitè de 
Disciplina de la FEEC en el termini dels 30 dies següents a la recepció de la decisió de l'Àrea 
de Competició.  
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5.  ANTIDOPING 
Introducció 
5.1. FEEC adopta el Codi Mundial Antidopatge (World Anti-Doping Code), i l’aplica en totes les 

competicions oficials d’escalada organitzades per FEEC. Per aquest motiu, l’Àrea de 
Competició i Disciplina Esportiva de la FEEC segueix tots possibles casos en aquesta 
matèria. 

  
 Està rigorosament prohibit l’ús de substàncies, grups farmacològics i mètodes destinats a 

augmentar artificialment les capacitats físiques dels esportistes, sent d’aplicació la Llei 
Orgànica 3/2013, de 20 de juny de protecció de la salut de l’esportista i de lluita contra el 
dopatge en l’activitat esportiva, el reglament i altres disposicions de la FEEC. 

 
5.2. Es considera que qualsevol persona que s’inscrigui, es prepari o participi de qualsevol 

manera, com a esportista, tècnic/a, entrenador/a, Delegat/da, àrbitre/a, personal mèdic o 
paramèdic, en competicions oficials d’escalada ha acceptat complir i estar subjecte al Codi 
Mundial Antidopatge i al Article 5. 4 d’aquest reglament. 

 
Comitès Competents en FEEC 
5.3.  En matèria de dopatge l’Àrea de Competició i Disciplina Esportiva de la FEEC segueix el que 

estableix la Llei Orgànica 3/2013, de 20 de juny de protecció de la salut de l’esportista i de 
lluita contra el dopatge en l’activitat esportiva. Aquest Comitè segueix les directrius del 
Consell Català de l’esport i de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport 
(AEPSAD), i serà l’encarregat de relacionar-se amb els organismes competents. 

 
Sancions 
5.4.  En aquest cas i davant d’una mostra amb resultat advers, la Federació informarà a l’Àrea 

de Competició i Disciplina Esportiva de la FEEC per executar el protocol establert en 
aquests casos. 
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6. APEL·LACIONS (RECLAMACIONS) 
General 
6.1. Es nomenarà un Jurat d’Apel·lació (o Reclamacions) per a cada competició del calendari 

oficial de competicions FEEC, organitzat sota aquest reglament i haurà d’estar compost 
per: 

A) el/la Delegat/a Tècnic/a; i 

B) el/la President/a del Jurat (o un/una Àrbitre/a de l’equip arbitral si la reclamació es 
refereix a una decisió presa pel/la President/a del Jurat). 

6.2. Totes les reclamacions i totes les respostes a les apel·lacions s’han de fer en català i/o 
castellà. 

 Les apel·lacions es realitzaran dins 10 minuts a partir de l’hora de publicació dels resultats 
per part del president del jurat, i aquest temps estarà escrit en el llistat oficial.  

 Així mateix, la taxa oficial d’apel·lació s’estableix en seixanta (60) euros. 

6.3. Totes les reclamacions s’han de presentar a: 

A) un/a integrant del Jurat d’Apel·lacions; o 

B) un/una àrbitre/a FEEC, qui remetrà l’assumpte al Jurat d’Apel·lacions 

Apel·lacions de Seguretat 
6.4. Independentment de qualsevol altra disposició en aquest reglament, es pot presentar una 

apel·lació quan hi hagi un problema de seguretat greu (una apel·lació de seguretat). Una 
apel·lació de seguretat ha de ser: 

A) realitzada per escrit i no s’aplicarà cap taxa de reclamació; 

B) signat per tres (3) persones diferents que siguin integrants d’un equip o club, 
cadascuna d’un equip o club diferent (Tècnics/ques o delegats/des), 

i el Jurat d’Apel·lacions ha de determinar i implementar sense demora alguna acció per 
solucionar el problema identificat. 

Gestió de les Apel·lacions 

6.5. En rebre una Apel·lació, el Jurat d’Apel·lacions avaluarà si l’Apel·lació rellevant és: 

A) "No vàlida", cas en el qual es retornarà qualsevol Formulari de Reclamació i no es 
facturarà cap Tarifa d’apel·lació, amb el Formulari de reclamació marcat com a tal; o 

B) "Vàlida", cas en el qual el Jurat d’Apel·lació procedirà a determinar la Reclamació. 

6.6. Per ser considerada Vàlida, una Apel·lació ha de, llevat que s’indiqui específicament el 
contrari en aquest reglament: 

A) fer-se per escrit utilitzant el formulari disponible a l’Annex 2 d’ aquest reglament, 
signat per: 
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1) el/la Tècnic/a o delegat/da de l’equip o club corresponent, o 

2) quan cap d’aquestes persones estigui registrada per a aquesta competició, 
l’esportista  corresponent; 

B) mostrar-se conforme i reemborsar la Taxa d’Apel·lació corresponent (seixanta (60) 
euros); i 

C) constatar: 

1) l’article específic del Reglament en què es fonamenta el recurs; i 

2) l’esportista o esportistes afectats per la reclamació.  

6.7. No obstant el que disposa l’Article 6.6, el Jurat d’Apel·lacions pot declarar invàlida 
qualsevol Apel·lació que: 

A) es realitza fora dels límits de temps pertinents especificats en este reglament (10 
minuts a partir de l’hora que està escrita en el llistat oficial penjat en el plafó oficial de 
resultats. La disponibilitat d’aquests llistats haurà de ser anunciat prèviament per 
megafonia); 

B) proposa un assumpte no relacionat amb cap article del reglament; o 

C) el Jurat d’Apel·lacions està d’acord que no és vàlid 

6.8. Pel que fa a qualsevol Apel·lació Vàlida relacionada amb algun incompliment d’aquest 
reglament, o alguna decisió en relació a la competició (la "Decisió Original"): 

A) si la reclamació es refereix als Resultats Oficials, el/la President/a del Jurat: 

1) marcarà els resultats publicats com ‘Provisional’ o ‘Sota Reclamació’, indicant quins 
resultats són objecte de l’Apel·lació; 

2) farà que l’organitzador/a de l’esdeveniment transmeti un anunci al públic que els 
resultats estan "provisionals" o "sota reclamació". 

B) el Jurat d’Apel·lació determinarà la reclamació: 

1) tan aviat com sigui pràctic pel que fa a la programació de la competició; 

2) utilitzant tot el personal i les instal·lacions a la seva disposició, sempre que, en 
resoldre l’Apel·lació, el Jurat d’Apel·lació no consideri cap prova en vídeo que no sigui: 

a) les Gravacions de Vídeo Oficials; i 

b) qualsevol enregistrament de vídeo de transmissió oficial de FEEC o TV 
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C) si: 

1) l’evidència disponible no és concloent, o el Jurat d’Apel·lació no pot arribar a un 
veredicte unànime, llavors la Reclamació serà "Indeterminada", la Decisió Original 
prevaldrà i no es facturarà cap Tarifa d’Apel·lació. 

2) l’evidència disponible és concloent i el Jurat d’Apel·lació arriba a un veredicte 
unànime, llavors l’Apel·lació es determinarà com: 

a) "Favorable", cas en el qual no es facturarà cap Taxa d’Apel·lació i es canviarà la 
Decisió Original; o 

b) "No favorable", cas en el qual es facturarà la corresponent Taxa d’Apel·lació al 
reclamant i es mantindrà la Decisió Original. 

D) la determinació de l’Apel·lació es farà per escrit i serà lliurada per un/una integrant del 
Jurat d’Apel·lacions a la persona que va presentar oficialment l’Apel·lació. 

Conseqüències de les Apel·lacions 
6.9. Qualsevol resolució formal del Jurat d’Apel·lacions serà definitiva i no estarà subjecta a més 

Apel·lacions. 
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PART 2. DISCIPLINES 
7. DIFICULTAT 
General 
7.1 Les competicions de dificultat hauran de: 

A) es duran a terme en rocòdroms artificials especialment dissenyats amb una alçada 
mínima de 12 metres i que permetin la construcció de vies (veure especificacions 
ampliades a l’Annex 3, apartat a): 

1) amb una longitud mínima de 15 metres; 

2) amb un ample mínim de tres (3) metres (llevat que s’acordi una exempció específica 
per part de el/la President/a del Jurat). 

B) s’escala amb l’esportista  assegurat/a des de baix: 

1) per a las categories generals, utilitzant una corda en simple assegurant-se a una 
sèrie de punts de protecció al llarg de la ruta; o 

2) per a qualsevol categoria de paraescalada, utilitzant: 

a) una corda simple assegurada a través d’un ancoratge i un punt de protecció a la 
part superior de la ruta; o 

b) cordes bessones a través d’un ancoratge en la part superior de la ruta i una 
ancoratge intermedi al llarg de la ruta. 

C) essent organitzades en:  

1) una (1) ronda de Qualificació o Classificació que consta de dues (2) rutes no 
idèntiques ("A" i "B") per a cada Grup de Sortida, intentades després de la 
demostració; i 

2) ronda(es) final i/o semifinal(s) que consta(en) d’una (1) sola ruta per a cada 
categoria, intentada sense demostració, 

7.2. Disseny de rutes: 

A) Cada ruta es dissenyarà de manera que: 

1) es limita el risc que una caiguda pugui lesionar a la/ l’esportista o a una tercera 
persona, o obstruir a qualsevol altre/a esportista; 

2) sense salts cap avall. 

B) El/la President/a del Jurat podrà autoritzar: 

1) la corda d’escalada ja passada per un o més punts de protecció; i 
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2) ús d’un "observador/a" per proporcionar seguretat addicional per a la part inferior 
de la ruta, 

però sempre que sigui possible, el disseny de la ruta hauria de fer innecessàries aquestes 
precaucions. 

Seguretat 
7.3. El/la president del jurat: 

A) conjuntament amb els/les àrbitres de via i el/la Equipador/a Delegat/da, 
inspeccionaran cada ruta abans del començament de cada ronda. L’Equipador/a 
Delegat/a pot decidir que un punt de protecció ha de ser xapat per raons de seguretat 
des d’una presa/volum en particular (una "presa de Seguretat") o abans, cas en el qual 
aquestes preses/volums i els punts de protecció rellevants hauran d’estar clarament 
marcats amb una creu i comentat a tots els/les esportistes afectats durant l’observació 
de la ruta. 

B) decidirà si la corda d’escalada ha de ser reemplaçada en qualsevol moment durant la 
competició. 

7.4. Cada esportista haurà de fer servir un arnès. El/la President/a del Jurat no permetrà que 
un/a esportista comenci si creu raonablement que el seu arnès no és segur. 

7.5. La corda d’escalada serà controlada des del terra per un/a (1) assegurador/a per cada 
corda, preferiblement assistit per una segona persona. Cada assegurador/a: 

A) utilitzarà un dispositiu de seguretat manual (o en el seu cas, un dispositiu 
d’assegurament homologat segons l’estàndard aplicable EN15151-1 o EN15151-2); 

B) abans de qualsevol intent a la ruta, comprovarà que: 

1) l’arnès de l’esportista està correctament subjectat; 

2) la corda s’uneix a l’arnès de l’esportista mitjançant (quan aquest vagi a intentar la 
ruta): 

a) si la corda no està assegurada a la reunió (o top) o la part superior de la ruta (i 
el/la escalador/a lidera la ruta) un nus de doble vuit resseguit rematat amb un 
nus de seguretat; o 

b) si la corda està assegurada en la reunió (o top) o la part superior de la ruta (i el/la 
escalador/a va a realitzar la ruta de segon de corda) dos (2) mosquetons de rosca 
o  automàtics disposats en oposició amb la corda unida a aquests mitjançant un 
nus de doble vuit resseguit, rematat amb un nus de seguretat o cinta, i 

c) la corda d’escalada està desplegada o disposada de manera que estigui llesta per 
al seu ús immediat i adequat; 
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C) durant qualsevol intent en una ruta, prestarà atenció que el/l’esportista tingui una 
quantitat adequada de corda en tot moment, de manera que: 

1) el/l’esportista no es veu obstaculitzat/da de cap manera pel fet que la corda estigui 
massa tensa o massa fluixa; 

2) qualsevol caiguda es pararà de forma dinàmica i segura; i 

3) el/l’esportista és baixat/da al terra de forma segura. 

Ordres de Sortida i Quotes 

7.6. La Ronda de Classificació podrà organitzar-se amb un (1) o dos (2) Grups de Sortida per a 
cada Categoria: 

A) el nombre de Grups de Sortida es determinarà de la següent manera: 

Esportistes registrats/des Nombre de grups de sortida 
< 80 1 
> 79 1 o 2 

B) quan s’utilitzen dos (2) Grups de Sortida: 

1) les rutes per a cada grup han de tenir una dificultat general similar i un caràcter 
similar (perfil i estil). 

2) els/les esportistes seran assignats/des als grups de la següent manera: 

 a) qualsevol esportista que tingui un rànquing (en cas d’haver-hi rànquing català) 
s’assignarà a un grup de sortida de la següent manera: 

Sortida Grup A Sortida Grup B 
1r 2n 
4t 3r 
5è 6è 

b) els/les esportistes no classificats/des seran assignats als Grups de Sortida de 
forma aleatòria, 

de tal manera que s’assigni un nombre gairebé igual o idèntic de participants a cada 
grup de sortida 

7.7. La quota per a cada ronda posterior a la Classificació es completarà amb els/les esportistes 
més ben classificats/des de la ronda anterior completada. Si s’excedeix la quota 
corresponent com a resultat d’empats, tots/es els/les esportistes empatats/des seran 
classificats/des per a la següent ronda. 

A) si es realitza una ronda de Semifinal, la quota per aquesta ronda estarà determinada 
pel nombre d’esportistes inscrits/es en les categories corresponents: 
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Esportistes Registrats/des Categories Generals Categories Paraescalada 
< 17 N/A N/A 
> 16 16 N/A 

Si hi ha dos Grups de Sortida en qualsevol Categoria, la quota per a la ronda Semifinal 
es dividirà en parts iguals i s’aplicarà a ambdós grups. 

B) la quota per a la ronda final estarà determinada pel nombre d’esportistes inscrits/es en 
les categories corresponents: 

1) per a les Categories Generals, una quota fixa de sis (6); 

2) per a les Categories de Paraescalada, una quota flotant de la manera següent: 

Esportistes Registrats/des Quota 
n ≤ 6 3 

6 < n < 15 4 
n ≥ 15 6 

7.8. L’ordre de sortida: 

A) dins de cada Grup d’Inici a la Classificació, l’ordre es determinarà de la següent 
manera: 

1) per a la ruta A, per sorteig aleatori; i 

2) per a la ruta B, en el mateix ordre de la ruta A amb un decalatge del 50%. p.ex. quan 
la llista de sortida inclou 20 o 21 esportistes, el/la esportista que surt en posició 11 
en la ruta A sortirà en posició 1 en la ruta B; o opcionalment, 

3) en una ronda de classificació de dues vies on les vies siguin compartides amb altres 
categories i no puguem realitzar el sistema de decalatge, l’ordre de sortida de la 
ruta B de classificació haurà de ser el mateix ordre de la ruta A, donant així els 
mateixos temps de descans per a tots els/les esportistes. 

B) per a cada ronda subsegüent, serà el revers de la classificació de la ronda anterior, és a 
dir, el/la millor classificat/da comença últim/a. Quan els/les esportistes estiguin 
empatats/des, el seu ordre de sortida serà (si existeix un Rànquing Català): 

1) on els/les esportistes empatats/des tenen cadascun/a un Rànquing Català, en ordre 
descendent del seu Rànquing, és a dir, el/la millor classificat/da comença últim/a; 

2) quan els/les esportistes empatats/des no estiguin classificats/des o tinguin el mateix 
Rànquing Català, aleatoritzats/des; i 

3) quan els/les esportistes que tenen cadascun/a un Rànquing Català i els/les 
esportistes no classificats/des estan empatats/des, els/les esportistes no 
classificat/des començarà primer/a, 

i en cada cas es publicarà en una Llista Oficial de Sortida. 
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Procediment de la Competició 

7.9. Els/les esportistes classificats/des per competir a les rondes Semifinal o Final d’una 
competició s’han de presentar a la Zona d’Aïllament a l’hora establerta a la Llista de 
Sortida Oficial per a aquesta ronda. La Zona d’Aïllament s’ha d’obrir almenys una (1) hora 
abans del començament de la ronda. 

 Els/les esportistes que no s’hagin presentat a la Zona d’Aïllament o que no estiguin 
presents a La Zona d’Aïllament en aquell moment no seran admesos per començar la 
ronda. Les rondes semifinal i final de les competicions de dificultat es duran a terme en 
condicions d’aïllament. 

7.10. Hi haurà un interval mínim de temps: 

A) de no menys de cinquanta (50) minuts entre la finalització de l’intent d’un/una 
esportista en la seva primera ruta de classificació i el començament de la seva segona 
ruta de classificació; i 

B) quan es realitzin rondes consecutives de la competició en el mateix dia, d’una (1) hora 
entre l’hora en què l’últim/a esportista acaba la primera ronda i el tancament de la 
Zona d’Aïllament per a la següent ronda. 

7.11. Cada esportista començarà el seu intent en qualsevol ruta en l’ordre establert en la Llista 
Oficial de Sortida corresponent. Si un/a esportista no pot començar en el moment 
pertinent, no es permetrà la reprogramació. 

7.12. En qualsevol ronda on el nombre de participants sigui major a 22: 

A) les preses/volums de cada ruta es netejaran a intervals distribuïts uniformement 
durant la ronda. L’interval de neteja no ha d’excedir de 20 i no ha de superar els 22. 

B) la planificació de neteja es marcarà a la Llista de Sortida. 

7.13. La ronda final: 

A) serà precedida per una presentació dels/les esportistes que participen en la ronda; 

B) tindrà una durada que no excedeixi els 90 minuts per a qualsevol categoria. 

Procediment d’Observació 

7.14. Observació: 

A) cada ruta de classificació haurà de ser demostrada pels/les equipadors/es: 

1) en una gravació de vídeo reproduïda contínuament a l’Àrea d’Escalfament, 
començant com a molt tard 60 minuts abans de l’inici programat de la ronda; o 

2) quan les gravacions de vídeo no siguin possibles, fer una demostració in vivo no 
menys de 30 minuts abans de l’intent del primer/a esportista 

B) Les rondes semifinal i final estaran precedides per un període d’observació col·lectiva 
de sis (6) minuts per als/les esportistes: 
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1) d’aquest període, els/les esportistes podran: 

a) tocar (només) les primeres preses del recorregut sense enlairar-se del terra. 

b) usar binoculars per observar la ruta; 

c) fer esbossos i notes a mà, però no utilitzarà cap equip de gravació. 

2) al final d’aquest període, els/les esportistes hauran de tornar a la Zona d’Aïllament o 
a una Zona de Trànsit segons ho indiquin els/les àrbitres/es FEEC, 

sempre que els/les esportistes en categories de Paraescalada per a persones amb 
discapacitat visual puguin estar acompanyats per un/a Guia, les referències d’aquests 
articles als/les esportistes s’aplicaran igualment a aquestes Guies. 

Procediment d’Escalada 

7.15. Els intents a via (dins de cada ronda) permetran un període de 40 segons durant el qual 
un/a esportista pot preparar-se per al seu intent després d’ingressar a la zona de 
competició i un pàrode de sis (6) minuts.  

 Cada esportista pot fer un (1) intent en qualsevol ruta, excepte on es permetin intents 
suplementaris després d’una Apel·lació o Incident Tècnic.  

7.16. No en ús actual. 

7.17. Es considerarà que l’intent d’un/a esportista ha: 

A) començat, i el mesurament del temps d’escalada (el Període d’escalada de sis (6) 
minuts) començarà quan totes les parts del cos de la/l’esportista hagin deixat el terra. 
Per evitar dubtes, l’àrbitre/a de via té la potestat per determinar si un/a esportista està 
començant o ajustant la seva posició abans de començar. Durant el seu intent, els/les 
esportistes: 

1) no se’ls permet netejar les preses; i 

2) quan s’intenti la via (l’escalador/a lidera la ruta com a primer/a) sense que la corda 
estigui assegurada a la reunió (en un punt de protecció en top-rope) o a la part 
superior de la via, s’han  de xapar tots els punts de  protecció en seqüència, sempre 
que: 

a) l’esportista pot treure i tornar a xapar l’últim punt de protecció en qualsevol 
moment; i 

b) l’esportista ha de corregir qualsevol xapatge en Z (Z-Clip) i per fer-ho pot treure i 
tornar a col·locar qualsevol dels punts de protecció implicats, sempre que 
després de la correcció tots els punts de protecció estiguin ben xapats i en 
seqüència. 

B) terminat, i el mesurament del temps d’escalada s’aturarà, quan: 

1) s’intenta la ruta: 
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a) l’escalador/a lidera la ruta com a primer i ha xapat el punt de protecció final en la 
ruta; 

b) amb la corda assegurada des de la reunió (en un punt de protecció en top-rope) o 
a la part superior de la via, ha controlat la presa/volum marcat com Top; 

2) ha caigut; o 

3) l’intent ha estat acabat per l’Àrbitre/a de via. 

7.18.  L’àrbitre/a de via: 

A) ordenarà que s’acabi l’intent d’un/a esportista si: 

1) creu raonablement que seguir avançant en la ruta seria perillós; o 

2) si: 

a) el temps d’escalada de la/l’esportista ha excedit el Període d’Escalada permès per 
a la ruta; 

b) l’esportista ha tornat a terra després d’iniciar la ruta. 

B) pot ordenar que s’acabi l’intent d’un/a esportista si: 

1) l’esportista ja no es troba en una Posició Legítima; o 

2) ha ocorregut un Incident Tècnic 

Arbitratge i Puntuació 

7.19. El/la Equipador/a Delegat/a prepararà una topografia (topo) en consulta amb el/la 
Àrbitre/a de via abans del començament de cada ronda d’una competició. La seqüència 
de la via i, en conseqüència, la puntuació de cada presa/volum s’anotaran a la topo, els 
valors de la qual seran inequívocs durant la durada de la ronda. Cada topo: 

A) s’ha de publicar (amb els valors de puntuació anotats) al tauler d’anuncis oficial 
després de qualsevol període d’observació col·lectiva (quan correspongui) i abans del 
començament de la ronda corresponent; 

B) ha de ser publicat (sense valors de puntuació) a la Zona de Trànsit i/o 
Aïllament/Escalfament; 

7.20. Cada ruta serà arbitrada per almenys un/a (1) Àrbitre/a de via FEEC (pot estar assistit/a 
per un cànnabis/a), qui registrarà per a cada esportista: 

A) el seu temps d’escalada al segon més proper (inferior); 

B) la seva puntuació obtinguda, que serà: 

1) quan l’esportista ha restat en una Posició Legítima al llarg del seu intent: 

a) TOP, on l’esportista ha: 
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i) ha xapat el punt de Protecció final en la ruta (per a competicions de categories 
generals); 

ii) controlat la presa marcada com a "TOP" amb ambdues mans (per competir en 
qualsevol categoria de Paraescalada); 

En cada cas dins del Període d’Escalada permès; o 

b) el valor de puntuació en la Topo per a la presa més alta controlada o usada per 
l’esportista abans de la seva: 

i) caiguda; o que 

ii) el seu intent hagi acabat; o 

 2) quan l’esportista no ha restat en una Posició Legítima al llarg del seu intent, el valor 
de puntuació en la Topo per a l’última presa controlada per l’esportista mentre 
estava en una Posició Legítima, 

I en cada cas: 

3) només es consideraran las preses utilitzades per qualsevol de les dues mans per a 
fins de puntuació, on el valor de puntuació per a una presa usada o utilitzada serà el 
número assignat amb el signe + (valor de puntuació amb el sufix "+"), i aquest valor 
serà millor que el valor de presa només controlada. 

 Una presa es considerarà controlada quan un/a esportista ha fet ús de la presa per 
aconseguir una posició estable o controlada, no de progressió. La puntuació d’un/a 
esportista que controla una presa serà el número assignat a aquesta posició sense 
sufix; i 

4) la puntuació de l’intent d’un/a esportista s’aturarà en l’última presa marcada en la 
Topo des de la qual el/la Equipador/a Delegat/a hagi considerat possible xapar 
qualsevol punto de protecció, quan el/la esportista controli (o passi) aquesta presa, 
llevat o fins que el punto de protecció en qüestió hagi estat xapat.  Si no xapa 
aquest punt, i continua la seva progressió més enllà de la presa on era possible 
xapar el punt de protecció, es considera que l’esportista estarà en posició 
il·legítima. 

7.21. No en ús actual. 

Rànquing (o Classificació) 

7.22. Cada esportista que intenti una ruta serà classificat/da en aquesta ruta en el següent 
ordre: 

A) tots els/les esportistes que aconsegueixen el TOP; 

B) tots els/les altres esportistes en ordre descendent de la puntuació atorgada a 
cadascun/a d’ells/es, 
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7.23. Rànquing de la Ronda de Classificació: 

A) qualsevol esportista que falti o no estigui inscrit/a per iniciar ambdues rutes en el seu 
Grup d’inici no es classificarà en la ronda i el seu resultat es marcarà com que no va 
començar els seus intents, o DNS (Did Not Start: DNS). 

B) a cada esportista que comenci almenys una ruta en la ronda de classificació se li 
atorgaran punts per al seu rànquing per a cada ruta de la ronda igual a la seva 
classificació fraccionària en la ruta corresponent. 

C) la classificació o rànquing dels/les esportistes dins del seu Grup de sortida es calcularà 
en ordre ascendent dels Punts de Classificació (Qualification Points: QP) atorgats a 
cada competidor (és a dir, com més baixos Punts de Classificació (QP), millor) d’acord 
amb la següent fórmula: 

 
On: 
  

QP = Punts (Totals) de Classificació, arrodonits a tres (3) decimals. 
P1 = Punts de Rànquing o Classificació en la primera ruta. 
P2 = Punts de Rànquing o Classificació en la segona ruta. 
 
Punts de Rànquing o Classificació: Obtinguts segons Rànquing o Posició (segons 

classificació) en cada ruta de ronda classificatòria.
 
Així, per exemple: 6 empats en la 1a posició en la ruta 1, significa que:  

(1+2+3+4+5+6) / 6 = 21/6 = 3,50 Punts de Rànquing o Classificació 
en la primera ruta (P1) 

 

D) els punts de classificació presentats en els Resultats Oficials es presentaran arrodonits 
a dos (2) decimals. 

7.24. Rànquing (Classificació) en semifinal i final 

A) qualsevol esportista que falli o no sigui inscrit/a per iniciar la ruta de la ronda 
corresponent no es classificarà en la ronda i el seu resultat es marcarà com que no va 
començar els seus intents, o DNS (Did Not Start: DNS), o en el seu cas, amb un Resultat 
No Vàlid concret (Invalid Result Marked:  IRM). 

B) en relació amb la ronda Semifinal, si algun esportista està empatat/da seguint el 
procediment de classificació de l’Article 7.22, la seva classificació relativa es 
determinarà comptant cap enrere fins al seu Rànquing o Classificació de la ronda 
Classificatòria (llevat que la ronda de Classificació s’hagi dut a terme amb dos Grups de 
Sortida). 
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C) en relació amb la Ronda Final, si algun esportista està empatat/da seguint el 
procediment de classificació de l’Article 7.22, la seva classificació relativa es 
determinarà: 

1) retrocedint a les seves classificacions de la ronda anterior; i 

2) si després de comprovar-ho, si qualsevol esportista està empatat/da en primer, 
segon o tercer lloc, aquestes posicions seran determinades pel temps d’ascens de 
cadascun/una d’ells/elles (els temps més baixos són millors). 

7.25. Rànquing o Classificació General 

Subjecte sempre al punt 4.10 d’aquest reglament, la Classificació General es determinarà 
sobre la base següent: 

A) esportistes que tinguin una classificació Final, en aquest ordre; i 

B) si s’escau, els/les esportistes que tenen una classificació Semifinal, en aquest ordre; i 

C) (si és el cas), esportistes que només tinguin una classificació de la ronda classificatòria, 
en aquest ordre, sempre que quan la ronda de classificació tingui lloc amb dos grups 
de sortida, la seva classificació general es determinarà fusionant les classificacions de 
cada grup, tractant esportistes amb classificacions iguals entre els dos grups com 
empatats/des. 

Incidents Tècnics i Apel·lacions (Reclamacions) 

7.26. Només les gravacions de vídeo oficials i, a discreció de l/la President/a del Jurat, qualsevol 
gravació de vídeo de transmissió oficial de FEEC o de TV, s’utilitzaran per tal de 
determinar els incidents tècnics i les apel·lacions. Les Gravacions de Vídeo Oficials han de 
registrar com a mínim registrar: 

A) totes les preses marcades a la Topo; 

B) tots els Punts de Protecció en la ruta (incloent-hi el Top); 

C) qualsevol limitació marcada a la Superfície d’ Escalada. 

7.27. Si un/a esportista, integrant d’un equip, assegurador/a o àrbitre/a de via considera que ha 
ocorregut un Incident Tècnic, ho ha de notificar a el/la President/a del Jurat 
immediatament. El/la President/a del Jurat, si és necessari en consulta amb un 
equipador/a, determinarà si ha ocorregut un incident tècnic. Si el/a President/a del Jurat 
determina que ha ocorregut un Incident Tècnic: 

A) que li ha atorgat al/la esportista un/a avantatge injust, el/la President/a del Jurat pot: 

1) donar per finalitzat l’intent d’aquest/a esportista; o 
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2) permetre que l’esportista continuï escalant amb el resultat subjecte a revisió (i en 
aquest cas no es permetrà cap altre intent si l’Incident Tècnic es confirma 
posteriorment); 

B) que ha proporcionat per a l’esportista un desavantatge, i l’esportista: 

1) no està en una Posició Legítima, i el/la President/a del Jurat donarà per acabat 
l’intent; 

2) es troba en una Posició Legítima, el/la President/a del Jurat haurà d’oferir a 
el/l’esportista l’oportunitat de continuar amb el seu intent o de cancel·lar l’intent. Si 
l’esportista tria continuar amb el seu intent, l’Incident Tècnic es considerarà remeiat 
i no es podrà realitzar capapel·lació o reclamació posteriorment per un Incident 
Tècnic. 

7.28. Quan un/a esportista s’ha caigut o s’ha donat per finalitzat l’intent com a resultat directe 
d’un Incident Tècnic acordat, 

A) seran escortats a una Zona de Trànsit separada amb accés a instal·lacions 
d’escalfament per esperar la determinació de l’Incident Tècnic i per la durada de 
qualsevol període de recuperació posterior. El/l’esportista no podrà comunicar-se amb 
cap persona que no siguin els/les Àrbitres/es FEEC i el personal de l’Organitzador/a de 
l’Esdeveniment durant aquest període; i 

B) el/la President/a del Jurat haurà de: 

1) acordar un període de recuperació amb l’esportista, nominalment calculat en un (1) 
minut per cada presa a abans de l’Incident Tècnic, amb un màxim de 20 minuts; 

2) programar l’intent de repetició després del període de recuperació acordat. Tots 
els/les esportistes que encara no hagin escalat seran informats sobre aquesta 
decisió, 

sempre que, si el/l’esportista afectat/da ocupa el primer lloc al final de la ronda, no se li 
permetrà un nou intent en la ruta. 

7.29. Quan, després de la circumstància d’un Incident Tècnic, el/l’esportista en qüestió: 

A) tria continuar amb el seu intent en les circumstàncies descrites en l’ article 7.27( b)( 2), 
el resultat d’aquest intent es mantindrà; 

B) se li concedeix un nou intent en la ruta de conformitat amb l’Article 7.28(b), el resultat 
de la/l’esportista serà el millor resultat dels seus intents en la ruta. 

7.30. Una apel·lació o reclamació: 

A) en relació amb la finalització de l’intent d’un/a esportista: 
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1) si ho fa l’esportista pertinent, es pot fer verbalment i no s’aplicarà cap Taxa 
d’Apel·lació o reclamació; 

2) si ho fa un/a integrant d’equip, s’ha de fer per escrit, 

i s’ha de fer abans que el pròxim esportista comenci el seu intent. L’esportista 
afectat/da serà tractat/da com a subjecte d’un Incident Tècnic fins que es resolgui 
l’Apel·lació. 

B) en relació amb la puntuació o classificació de qualsevol esportista, s’ha de fer per escrit 
i: 

1) pel que fa a qualsevol apel·lació o reclamació relacionada amb les rondes de 
Classificació o Semifinal, dins dels deu (10) minuts posteriors a la publicació dels 
Resultats Oficials; o 

2) pel que fa a la ronda Final, dins dels deu (10) minuts posteriors de la visualització del 
Resultat Provisional de el/l’esportista corresponent (o quan no es mostri cap 
Resultat Provisional, el Resultat Oficial), 

i quan es presenti una Apel·lació respecte a la puntuació de qualsevol esportista en 
relació amb una presa en particular, el Jurat d’Apel·lacions ha de revisar el resultat 
d’aquest competidor únicament. 
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8. BLOC 
General 
8.1 Les competicions de bloc: 

A) es realitzaran en rutes curtes ("boulders") construïdes en parets d’escalada artificials 
dissenyades especialment (vegeu especificacions en l’Annex 3, apartat b), i seran 
escalades sense corda; 

B) estaran organitzades amb: 

1) una ronda de classificació que consta d’un sol recorregut de cinc (5) blocs per a cada 
grup inicial; i 

2) una(es) ronda(es) final(s) i/o semifinal(s), cadascuna de les quals consisteix en un sol 
recorregut de quatre (4) blocs per a cada categoria, 

en circumstàncies excepcionals, el/la President/a del Jurat pot cancel·lar fins a un (1) 
bloc en qualsevol ronda. 

8.2. Disseny dels blocs: 

A) cada bloc es dissenyarà: 

1) per limitar el risc que una caiguda pugui lesionar un/a esportista o a un/a tercer/a 
persona, o obstruir qualsevol altre esportista; 

2) sense salts cap avall. 

B) el nombre màxim de preses/volums en un bloc ha de ser de deotze (12) i el nombre 
mitjà de preses/volums per bloc en qualsevol ronda ha d’estar entre quatre (4) i vuit 
(8). 

C) cada bloc haurà d’estar clarament marcat per identificar: 

1) "Posició de sortida" composta de presa(es) i/o volum(s) per a ambdues mans i 
ambdós peus que no inclouran parts en blanc o il·limitades de la superfície 
d’escalada. Les preses/volums inicials no s’han de marcar amb posicions 
específiques per a les mans. 

2) una "Presa Zona", que es col·locarà per facilitar la separació a la classificació dels/les 
esportistes amb rendiment destacadament diferent. 

3) un "Top", que serà: 

a) una presa/volum final marcada (la "presa/volum Top"); o 

b) Àrea clarament marcada i delimitada que permeti clara posició final controlada i 
estable tocant amb les dues mans l’àrea TOP, a criteri de el/l’àrbitre/a de via 

D) les marques utilitzades en cada bloc hauran d’indicar: 
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1) les preses/volums de Sortida/Top en un color; 

2) la presa/volum Zona usant un segon color, 

en cada cas utilitzant un color diferent a qualsevol altra demarcació de la Superfície 
d’Escalada. S’instal·larà un exemple d’aquestes marques dins de la Zona d’aïllament, 
que ha de ser la mateixa durant tota la durada d’una competició. 

8.3. S’utilitzarà un sistema de cronometratge en cada ronda per mostrar el temps restant dins 
de cada període de preparació i Període d’escalada. La pantalla del sistema de 
cronometratge haurà de: 

A) ser visible per a tots els/les esportistes a la Zona de Competició i a cada Zona de 
Trànsit; 

B) mostrar el temps restant dins del període corresponent, arrodonit a segons enters; 

C) proporcionar senyals d’àudio per anunciar: 

1) el començament i el final de cada Període d’Escalada; 

2) quan queda un minut dins de cada Període d’Escalada; i 

3) un compte enrere de cinc (5) segons al final de cada període. 

Seguretat 

8.4. S’han de fer servir matalassos de seguretat per protegir cada bloc: 

A) el/la Equipador/a Delegat/a haurà d’ajustar el nombre i  l’estil dels blocs als matalassos 
de seguretat disponible. Si el matalàs no és uniforme, i hi ha varis units, però no 
segellats entre si, els espais s’han de cobrir per evitar que els/les esportistes caiguin en 
aquests espais. 

B) el/la President/a del Jurat, els/les àrbitres/es de via i el/la Equipador/a Delegat/a 
inspeccionaran cada bloc i el matalàs de seguretat abans del començament de cada 
ronda per identificar i abordar qualsevol risc de seguretat. 

Ordres de Sortida i Quotes 

8.5. La ronda de classificació es podrà organitzar amb un (1) o dos (2) Grups de Sortida per a 
cada Categoria: 

A) el nombre de Grups de Sortida en cada Categoria es determinarà de la següent 
manera: 

Esportistes Registrats/des Nombre de Grups de Sortida 
< 40 1 

41 – 59 1 or 2 
> 59 2 
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B) on s’utilitzen dos (2) Grups de Sortida: 

1) cada recorregut ha de tenir una dificultat general similar i els blocs de cada 
recorregut s’han de construir amb un caràcter similar (perfil i estil). 

2) els/les esportistes seran assignats/des als Grups de Sortida de la següent manera: 

a) qualsevol esportista que tingui un Rànquing Català per a bloc el dia de la Reunió 
Tècnica serà assignat a un Grup de Sortida de la manera que es mostra en el 
següent exemple: 

Sortida Grup A Sortida Grup B 
1r 2n 
4t 3r 
5è 6è 

b) els/les esportistes no classificats/des o en un rànquing català seran assignats als 
Grups de Sortida per sorteig, 

de manera que s’ assigni un nombre gairebé igual d’esportistes a cada grup de 
sortida. 

8.6. Les quotes per a cada ronda posterior a la Classificació es completaran amb els/les 
esportistes més ben classificats/des de la ronda anterior completada. Si s’excedeix la 
quota corresponent com a resultat d’empats, tots/es els/ les esportistes empatats/des 
classifiquen per a la següent ronda: 

A) la quota per a la Ronda Semifinal serà determinada pel nombre d’esportistes 
registrats/des en la Categoria corresponent. Si hi ha dos Grups de Sortida en qualsevol 
Categoria, la quota per a la següent ronda es dividirà en parts iguals i s’aplicarà a 
ambdós grups. 

Esportistes Registrats/des Quota 
< 21 N / A 
> 20 20 

 

B) la quota per a la Ronda Final serà de sis (6): 

8.7. L’ordre de sortida: 

A) dins de cada Grup de Sortida a la Classificació es determinarà de la següent manera: 

1) primer, qualsevol esportista que tingui un Rànquing Català, en ordre ascendent 
d’aquesta classificació (és a dir, l’esportista millor classificat/da comença primer/a); 
i 

2) segon, tots els/les esportistes no classificats/des (que no estiguin en un Rànquing 
Català) en ordre aleatori. 
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B) per a cada ronda subsegüent, serà al revés de la classificació de la ronda anterior, és a 
dir, el/la millor classificat/des comença últim. Quan els/les esportistes estiguin 
empatats/des, el seu ordre de sortida serà: 

1) on els/les esportistes empatats/des tenen cadascun/a un Rànquing Català, en ordre 
descendent del seu Rànquing Català, és a dir, el/la millor classificat/da comença 
últim/a; 

2) quan els/les esportistes empatats/des no estiguin classificats/des o tinguin el mateix 
Rànquing Català, aleatoritzats/des; 

3) quan els/les esportistes que tenen una classificació o Rànquing Català i els/les 
esportistes no classificats/des estan empatats/des, l’esportista no classificat/des 
començarà primer/a, 

i en cada cas es publicarà en una Llista Oficial de Sortida. 

Procediment de Competició 

Es contemplen dos formats a seguir: 

A) a vista: descrit en aquests articles que venen a continuació 

B) en grup o redpoint, cas en el qual se seguiran els articles descrits a l’apartat 8.1. Bloc 
(Format En grup o redpoint). 

8.8 Totes les rondes de la competició de bloc es duran a terme sota Condicions d’Aïllament. 
Els/les esportistes registrats/des per competir en qualsevol ronda d’una competició s’han 
de presentar a la Zona d’Aïllament a l’hora indicada a la Llista Oficial d’Inici per a aquesta 
ronda, els/les esportistes que no s’hagin presentat a la Zona d’Aïllament o que no estiguin 
presents a la Zona d’Aïllament en aquell moment no serà registrats/des per començar la 
ronda.  La Zona d’Aïllament s’ha d’obrir almenys una (1) hora abans del començament de 
la ronda. 

8.9.  Quan les rondes consecutives d’una competició tinguin lloc el mateix dia, hi ha d’haver un 
interval de temps mínim d’una (1) hora entre el moment en què l’últim/a esportista acaba 
la primera ronda i el tancament de la Zona d’Aïllament per a la següent ronda. 

8.10.  Les rondes Classificatòries i Semifinals s’organitzaran com una sèrie de rotacions, 
cadascuna de la mateixa durada que el període d’intent de la ronda, i cada esportista 
participarà en la ronda: 

A) començarà els seus intents en cada bloc en l’ordre establert en la Llista Oficial de 
Sortida. No es permetrà la reprogramació si un/a esportista no pot començar a l’hora 
pertinent. 

B) intentarà cada bloc del recorregut corresponent en l’ordre prescrit; 
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C) tindrà un període de descans igual al Període d’Intent de la ronda entre els seus intents 
en cada bloc successiu. 

D) al final del Període d’Escalada, els/les esportistes que estaven escalant, deixaran 
d’escalar i entraran en una Zona de Trànsit designada. Aquesta Zona de Trànsit 
s’ubicarà de manera que els/les esportistes no puguin observar cap bloc que encara no 
hagin intentat. 

E) al començament de cada Període d’Escalada, els/les esportistes que estaven 
descansant hauran (si poden) de començar els seus intents en el següent bloc en 
successió o havent acabat la seva participació, d’abandonar la Zona de Competició. 
El/la President/a del Jurat s’ha d’assegurar que els/les esportistes no abandonin la 
Zona de Trànsit abans del final de la rotació immediatament anterior. 

8.11. La Ronda Final (Format Final World Cup IFSC): 

A) serà precedida per una presentació dels/les esportistes que participen en la ronda; 

B) per a cada categoria: 

1) tots/es els/les esportistes intentaran cada bloc en l’ordre establert en la Llista Oficial 
de Sortida; 

2) un cop un/a esportista hagi acabat els seus intents, tornarà a una Zona de Trànsit 
separada i començarà el/la següent esportista; 

3) una vegada que tots els/les esportistes hagin completat els seus intents en un bloc, 
els/les esportistes passaran al següent bloc com a grup. 

8.11.A. La Ronda Final (Format Rotació), seguirà les normes descrites a l’article 8.10, 
conjuntament amb l’article 8.12(B), 8.12(C), 8.13 (B), 8.14 i 8.15. 

Procediment d’Observació 

8.12.  Observació: 

A) no hi haurà un període d’observació separat per a les rondes de Classificació i 
Semifinal. 

B) La ronda Final estarà precedida per una observació col·lectiva per un període de dos (2) 
minuts per bloc. 

1) durant aquest període, els/les esportistes poden tocar (només) les preses/volums de 
sortida/es i tenen prohibit utilitzar qualsevol equip de gravació. 

2) al final d’aquest període, els/les esportistes tornaran a la Zona d’Aïllament o a una 
Zona de Trànsit segons ho indiquin els/les Àrbitres/es FEEC. 

C) Es pot mostrar una fotografia o croquis (Topo) de cada bloc a la Zona d’Aïllament o a la 
Zona de Trànsit. 
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Procediment d’Escalada 

8.13. Així: 

A) el Període d’Intents dins de cadascuna de les rondes de Classificació i Semifinal 
comprendrà un Període de Preparació fix durant el qual un/a esportista pot preparar-
se per als seus intents abans d’ingressar a la Zona de Competició, i un Període 
d’Escalada fix. La durada d’ aquests períodes serà: 

Ronda Període de Preparació Període d’ Escalada 
Classificació 15 segons 5 minuts 
Semifinal 15 segons 5 minuts 

B) el Període d’Intent dins de la Ronda Final (per al format Final World Cup IFSC i el format 
de Rotació) permetrà un Període d’Escalada de quatre (4) minuts sense Període de 
Preparació per separat, 

i en cada cas, els/les esportistes poden realitzar intents il·limitats en qualsevol bloc dins 
del Període d’Escalada corresponent. En certes circumstàncies, es pot definir un període 
de pràctica separat quan una competició és "treballada", durant el qual els/les esportistes 
poden practicar o "treballar" els blocs. Excepte durant aquests períodes de pràctica, cada 
bloc s’ha d’intentar en la seva totalitat i els/les esportistes no han de practicar, "treballar" 
o usar Ajuda Il·legal en cap part d’un bloc. 

8.14. Subjecte a les regles que regeixen la puntuació dels intents, els/les esportistes poden en 
qualsevol moment: 

A) netejar qualsevol part del bloc que puguin assolir sense fer ús de cap presa; 

B) demanar que es netegi qualsevol part del bloc, 

i només es podran utilitzar per a aquests fins raspalls i altres material facilitat per 
l’Organitzador de l’Esdeveniment. 

8.15. Es considerarà que l’intent d’un competidor ha: 

A) començat quan totes les parts del cos de l’esportista s’han aixecat del terra. 

B) terminat, quan: 

1) ha estat exitós; 

2) s’ha caigut o tocat el terra després de la sortida; o 

3) l’intent ha estat acabat per el/l’Àrbitre/a de Via com: 

a) sense èxit; o 

b) si ha ocorregut un Incident Tècnic 
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Arbitratge i Puntuació 

8.16. Cada bloc serà jutjat per almenys un/a (1) Àrbitre/a FEEC qui registrarà: 

A) el nombre d’intents realitzats per cada esportista. Es comptarà un intent cada vegada 
que l’esportista: 

1) fa un inici Correcte o Incorrecte; 

2) abans de començar, toca o fa ús de qualsevol presa/volum o estructura artificial que 
no sigui: 

a) les preses/volums de sortida, o 

b) qualsevol presa/volum artificial o estructura que estigui fixa o col·locada de 
manera que modifiqui la(les) part(s) utilitzable(es) de qualsevol presa inicial (una 
"presa de bloqueig"); 

3) agrega qualsevol "marca" en l’Estructura d’Escalada i/o en preses/volums, 

i pel que fa a (2) i (3), també es pot aplicar una sanció disciplinària. 

B) en quins intents l’esportista Controla la presa Zona; 

C) en quin intent l’esportista completa amb èxit el bloc. 

8.17. L’intent d’un/a esportista serà: 

A) arbitrat/a com a "No exitós" si: 

1) el/l’esportista ha realitzat una sortida incorrecta; 

2) el/l’esportista ha tocat el matalàs de seguretat després d’abandonar el terra; 

3) el Període d’Escalada ha expirat; 

4) el/l’esportista ha fet ús de qualsevol Ajut Il·legal, 

i l ‘intent corresponent es donarà per acabat, i 

B) d’una altra manera serà arbitrat/a com a "Exitós" on l’esportista està en una posició 
Controlada: 

1) amb ambdues mans emparellades a la presa/volum TOP; o 

2) clara posició final controlada i estable tocant amb les dues mans l’àrea TOP, 

i en cada cas el/l’àrbitre/a de via ha aixecat una mà i anunciat "OK". 

8.18. La sortida d’un/a esportista serà arbitrada com: 

A) "Correcta" quan l’esportista assoleix una posició controlada estable amb ambdues 
mans i ambdós peus a les preses de sortida sense controlar o usar cap altra 



 

 
FEEC - Reglament Oficial de Competicions d’Escalada Esportiva 46

 
 

presa/volum o estructura artificial. Per evitar dubtes, en iniciar un bloc, un/a esportista 
pot: 

1) tocar, controlar o utilitzar qualsevol part de la superfície d’escalada per assolir els 
punts de suport o de sortida inicials; i/o 

2) toca qualsevol presa de bloqueig. 

B) "Incorrecta" on l’esportista: 

1) no assoleix una posició Controlada estable amb ambdues mans i ambdós peus a les 
preses de sortida; o 

2) controla o utilitza preses artificials o altres estructures no marcades com a preses de 
sortida abans d’aconseguir una posició controlada estable amb ambdues mans i 
ambdós peus a les preses de sortida. 

Rànquing (o Classificació) 

8.19. En cada ronda de blocs: 

A) qualsevol esportista que falli o no sigui elegible per començar la ronda no serà 
classificat en la ronda corresponent i el seu resultat es marcarà amb l’IRM apropiat. 

B) cada esportista que comenci el recorregut serà classificat utilitzant els següents criteris: 

1) en ordre descendent, el nombre de blocs completats amb èxit ("Tops"); 

2) en ordre descendent, el nombre de blocs en els quals l’esportista té: 

a) controlat (amb qualsevol mà) la presa Zona; o 

b) va completar amb èxit el bloc sense haver controlat la presa Zona, 

sent aquest número els "Punts de Zona" atorgats; 

3) en ordre ascendent, el nombre total d’intents per assolir aquests Tops; 

4) en ordre ascendent, el nombre total d’intents per assolir aquests Punts de Zona; 

8.20. Classificació Semifinal i Final. 

Si algun/a esportista està empatat/da seguint el procediment de classificació de l’Article 
8.19, la seva classificació relativa es determinarà: 

A) observant retrospectivament les seves classificacions de la ronda anterior (llevat que la 
ronda anterior s’hagi dut a terme amb dos Grups Inicials); 

B) si, pel que fa a la ronda Final (o si la ronda Final va ser cancel·lada, la ronda Semifinal), 
qualsevol esportista està empatat/da en el mateix primer/a (1°), segon/a (2°) o 
tercer/a (3°) lloc/posició després de la  mirar retrospectivament la seva classificació (si 
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correspon), la classificació relativa d’aquests/es esportistes es determinaran 
comparant els millors resultats de cadascun/a: 

1) començant amb el número de Tops assolits en el primer intent, després el nombre 
de Tops assolits en el segon intent, i així successivament; i 

2) quan la comparació en (1) no pugui desempatar, comparant el nombre de Zones 
obtingudes en el primer intent, després el nombre de Zones obtingudes en el segon 
intent, i així successivament, 

quan els/les esportistes romanguin empatats/des seguint (1) i (2), els resultats 
d’aquests/es esportistes es consideraran iguals. 

8.21.  Classificació General. 

Subjecte sempre al paràgraf 4.10 d’aquest reglament, la Classificació General es 
determinarà sobre la següent base: 

A) esportistes que tinguin una classificació final, en aquest ordre; i 

B) si s’escau, els/les esportistes que tenen una classificació Semifinal, en aquest ordre; i 

C) els/les esportistes que només tinguin una classificació de la fase de classificació, en 
aquest ordre, sempre i quan la ronda de classificació tingui lloc amb dos grups de 
sortida, la seva classificació general es determinarà fusionant les classificacions de cada 
grup, tractant els/les esportistes amb classificacions iguals entre els dos grups com 
empatats/des. 

Incidents Tècnics i Apel·lacions (Reclamacions) 

8.22. Només les gravacions de vídeo oficials i, a discreció de el/la President/a del Jurat, 
qualsevol gravació de vídeo de transmissió oficial de FEEC o TV, s’utilitzaran per tal de 
determinar els incidents tècnics i les apel·lacions. Les Gravacions de Vídeo Oficials han de 
registrar com a mínim registrar: 

A) les preses inicials per a cada bloc; 

B) la presa Zona per a cada bloc; i 

C) el TOP del bloc; 

D) qualsevol demarcació definida a la Superfície d’ Escalada. 

8.23.  Si un/a esportista, un/a integrant d’equip o Àrbitre/a de Via considera que ha ocorregut 
un incident tècnic, ho ha de notificar al/la President/a del Jurat abans de començar 
qualsevol altre intent. No es considerarà Incident Tècnic quan la notificació es realitzi amb 
posterioritat a l’inici de la següent rotació. 



 

 
FEEC - Reglament Oficial de Competicions d’Escalada Esportiva 48

 
 

8.24.  El/la President/a del Jurat, si és necessari en consulta amb un/a Equipador/a, haurà de 
determinar si ha ocorregut un Incident Tècnic. Per evitar dubtes, no es consideraran com 
a Incidents Tècnics els assumptes següents: 

A) la interrupció dels intents d’un/a esportista per aturar un sagnat; 

8.25. Una Apel·lació (Reclamació) que, de ser confirmada: 

A) donaria dret al/l’esportista/s afectat/s a fer més intents al bloc/s corresponent/s: 

1) si ho fa el/l’esportista propi/a, es pot fer verbalment i no s’aplicarà cap Taxa 
d’Apel·lació; 

2) si ho fa un/a integrant d’equip, s’ha de fer per escrit, 

i en cada cas s’ha de fer: 

a) pel que fa a les rondes de Classificació o Semifinals, abans del final de la propera 
rotació; o 

b) pel que fa a la Ronda Final, abans que l’esportista iniciï els seus intents. 

B) no donaria dret a el/la esportista/s afectat/des a realitzar més intents en el/s bloc/s 
corresponent/s, s’ha de fer per escrit i: 

1) pel que fa a qualsevol apel·lació relacionada amb les rondes de Classificació o 
Semifinal, dins dels deu (10) minuts posteriors a la publicació dels Resultats Oficials; 
o 

2) pel que fa a la ronda Final, dins dels deu (10) minuts posteriors de la visualització del 
Resultat Provisional del competidor corresponent (o quan no es mostri cap Resultat 
Provisional, el Resultat Oficial), 

8.26. Quan un Incident Tècnic confirmat o una Apel·lació protegida per l’Article 8.25(A): 

A) es pot resoldre/determinar abans del començament de la següent rotació, s’oferirà a 
l’esportista en qüestió l’oportunitat de continuar amb els seus intents: 

1) si l’esportista decideix continuar, l’incident es considerarà conclòs. 

2) si l’esportista decideix no continuar, llavors l’esportista haurà de reprendre els seus 
intents en el moment determinat pel/la President/a del Jurat, tenint degudament 
en compte: 

a) qualsevol període de recuperació apropiat per a l’esportista afectat/da; 

b) minimitzar l’impacte sobre altres/es esportistes; 

c) el calendari general de competició. 

B) no es pot resoldre/determinar abans del començament de la següent rotació: 



 

 
FEEC - Reglament Oficial de Competicions d’Escalada Esportiva 49

 
 

1) només en el cas d’un Incident Tècnic, la ronda se suspendrà per a l’esportista 
afectat/da i per a tots els/les esportistes en els blocs anteriors fins que es 
resolgui/conclogui l’assumpte; i 

2) els/les esportistes afectats/des hauran de reprendre els seus intents segons les 
instruccions del/la President/a del Jurat una vegada que l’assumpte es 
resolgui/conclogui, 

i en cada cas, els/les esportistes afectats/des actuaran segons les indicacions del/la 
President/a del Jurat. Per evitar dubtes, qualsevol esportista que abandoni la Zona de 
Competició abans que es resolgui o conclogui l’ assumpte, no podrà reprendre els seus 
intents. 

8.27. Quan un/a esportista que ha patit un Incident Tècnic o que ha estat objecte d’una 
Apel·lació reprèn l’escalada: 

A) se’ls concedirà el temps que restava quan va ocórrer l’incident corresponent, amb un 
mínim de dos (2) minuts; i 

B) el seu proper intent: 

1) en el cas d’un Incident Tècnic, es considerarà una continuació de l’intent anterior; 

i 

2) en el cas d’una Apel·lació determinada, es pot considerar com: 

a) una continuació de l’intent anterior; o 

b) com un nou intent, 

en cada cas segons ho aconsellin les circumstàncies. 
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8.1. BLOC (FORMAT EN GRUP O REDPOINT) 
General 
8è. 1.1. El format de bloc en format en grup (o redpoint) podrà realitzar-se: 

A) (preferentment) en la ronda de classificació que consta d’un sol recorregut de cinc (5) 
blocs per a cada grup inicial; i 

B) (opcionalment) en la(les) ronda(es) final(s) i/o semifinal(s), cadascuna de les quals 
consisteix en un sol recorregut de quatre (4) blocs per a cada categoria, 

Se seguiran els mateixos articles 8.2, 8.3 i 8.4, descrits anteriorment a l’apartat 8. 

Els articles 8.5, 8.6 i 8.7 no seran aplicats amb el format en grup. 

S’ introdueixen els següents canvis en el format en grup o redpoint:  

Procediment de Competició 
8.1.2. Les competicions de bloc en format en grup (o redpoint) seguiran: 

A) en format "flash", sense demostració i, sense condicions d’aïllament. 

B) un període de temps fix per al grup (determinat per una sèrie de paràmetres interns de 
treball de la Direcció Tècnica FEEC per assegurar que i) cada esportista tingui els 
mateixos temps d’intents i descans, i ii) la circulació d’esportistes  sigui suficientment 
fluida entre blocs), en què cada esportista s’administrarà el temps com cregui 
convenient, i en què: 

1) es considerarà el grup com la totalitat de participants d’una categoria, o 

2) en el cas que:  

a) el nombre total de participants de diverses categories ho permeti, així com 

b) el/la Equipador/a Delegat/da cregui oportú/a que els blocs s’adeqüin a les 
categories que es concentren com a grup, i d’acord amb el/la President/a del 
Jurat, 

es considera "grup" els participants de diverses categories 

C) si el grup és massa nombrós per fixar un sol període de temps, s’establiran dos torns de 
temps per al grup desdoblat. Així: 

1) es desdoblarà el grup quan aquest excedeixi els 20 participants (mitjançant sorteig 
de forma aleatòria). El grup desdoblat no haurà d’excedir aquesta quantitat de 
participants, sinó, s’establirà un tercer grup i així successivament. 

2) el segon grup haurà de tractar-se en condicions d’aïllament fins a la seva 
participació per mantenir una igualtat de condicions entre tots els participants.  
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D) el inici i el final del temps d’escalada s’anunciaran amb un senyal auditiu. El final de la 
ronda serà precedit per un senyal d’advertiment quan quedi un minut de temps.  Al 
final del temps tots els/les esportistes hauran d’abandonar els seus intents. 

E) los/les esportistes poden intentar els blocs en qualsevol ordre i hauran d’indicar quin 
bloc pretenen intentar lliurant la seva targeta de puntuació a el/la Àrbitre/a de Via 
corresponent. Els/les esportistes intentaran el bloc en l’ordre en què es lliuren les 
seves targetes de puntuació al/l’àrbitre/a. Si un/a esportista no està llest per intentar 
un bloc quan l’anomena l’àrbitre 7a de via, l’esportista corresponent serà re-
assignat/da per escalar l’últim/a en aquest bloc.  

F) previ a la competició s’anunciarà el nombre d’intents que disposen els/les esportistes 
pel sistema en grup o redpoint. Així, es poden establir dos formats: 

1) redpoint limitat (en nombre d’intents): Cada esportista podrà realitzar com a màxim 
5 intents a cada problema. Cada esportista podrà realitzar en l’ordre que desitgi cada 
bloc aplicant l’estratègia que cregui oportuna, sempre que la seva reincidència en un 
mateix bloc no afecti en el torn d’altres esportistes. Així, entre intent i intent haurà 
de tornar a demanar torn per a la seva pròxima temptativa, però mai més de 5 intents 
per bloc. 

2) redpoint il·limitat (en nombre d’intents): Cada esportista podrà realitzar el nombre 
d’intents que cregui oportú, sempre que la seva reincidència en un mateix bloc no 
afecti en el torn d’altres esportistes. Així, entre intent i intent haurà de tornar a 
sol·licitar torn per a la seva pròxima temptativa. Cada esportista podrà realitzar en 
l’ordre que desitgi cada bloc aplicant l’estratègia que cregui oportuna. 

Procediment d’Observació 
8.1.3. Observació en el format en grup (o redpoint): 

A) la ronda estarà precedida per una observació col·lectiva per un període de dos (2) 
minuts per bloc. 

B) durant aquest període, els/les esportistes poden tocar (només) les preses/volums de 
sortida i tenen prohibit usar qualsevol equip de gravació. 

C) al final d’aquest període, tots/es els/ les esportistes estaran en disposició de començar 
la seva ronda quan els/les Àrbitres/es FEEC indiquin l’inici del temps per al grup. 

Incidents Tècnics i Apel·lacions (Reclamacions) 

8.1.4. Si es produeix una incidència tècnica que afecti algun bloc: 

A) el bloc afectat per un incident tècnic es tancarà fins que se solucioni l’ incident. 

B) a qualsevol/a esportista directament afectat/da per l’incident tècnic se li descomptarà 
l’intent corresponent.  Per exemple, si succeeix un incident tècnic en el primer intent 
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del/l’esportista en el bloc en qüestió, el seu intent després de la reparació del bloc es 
tractarà com el seu primer intent. 

C) Si el temps de reparació és menor o igual a 10 minuts, els blocs es reobriran i no 
s’assignarà temps addicional. Si el temps de reparació és superior a 10 minuts, es 
cancel·laran els blocs corresponents, llevat que aquesta cancel·lació resulti en què el 
recorregut comprengui menys de 4 blocs. En aquestes circumstàncies, la durada de la 
ronda s’estendrà per la quantitat en què el temps de reparació excedeixi els 10 minuts. 
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9. VELOCITAT

General 
9.1. Format. 

Les competicions de velocitat hauran de: 

A) tenir lloc:

1) en estructures dissenyades segons les especificacions establertes per a murs
homologats per IFSC (vegeu Annex 3, apartat c);

2) utilitzant un sistema de cronometratge automàtic aprovat per la IFSC; i

3) amb l’esportista assegurat/a des de dalt utilitzant un sistema de seguretat
automàtic amb llicència IFSC,

En circumstàncies excepcionals, el/la President/a del Jurat podrà exigir en el seu lloc 
l’ús d’una corda ancorada en la part superior de la via, i controlada des del sòl per dos 
asseguradors situats al costat de les vies d’escalada. 

B) organitzar-se amb:

1) una ronda de classificació que consta d’una sola ronda, que es desenvolupa en dues
rutes idèntiques, esquerra "A" i dreta "B", amb esportistes escalant en parelles; i

2) quan el nombre d’esportistes que registrin un temps de classificació vàlid siguin
quatre (4) o més, una ronda final que constarà d’entre dos (2) i quatre (4) fases
eliminatòries.

C) ha de tenir un període de pràctica abans de la ronda de classificació. Quan s’organitzi
un període de pràctica, l’hora i els preparatius per a aquest període de pràctica
s’anunciaran a la Reunió Tècnica.

9.2. Mentre IFSC reconeix rècords mundials, olímpics i continentals, FEEC reconeix rècords 
Nacionals (Rècords de Catalunya) per a les següents categories (les mateixes que 
reconeix IFSC): 

A) homes (16 anys o més en l’any de la prova)

B) dones (16 anys o més en l’any de la prova)

9.3. Es pot establir un rècord només durant les curses puntuables (és a dir, no durant cap 
període de pràctica o carrera que s’abandoni o cancel·li) i quan: 

A) la superfície d’escalada, les preses, el sistema de cronometratge i el sistema
d’autoassegurament (auto belay) han estat certificats per la IFSC per complir amb els
requisits d’un rècord català, estatal, continental o mundial;
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B) la competició ha estat designada per FEEC como un "Esdeveniment Rècord" i pugui 
remetre’l com a tal a FEDME i IFSC; 

C) FEEC hagi designat un/a President/a del Jurat; i 

D) l’Organitzador/a de l’Esdeveniment i FEEC ha proporcionat proves antidopatge de 
conformitat amb les regulacions catalanes i/o estatals que regeixen l’esport català, 
estatal i internacional, l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport 
(AEPSAD), el Codi Mundial Antidopatge, la Política i Procediment Antidopatge de la 
IFSC i les Regles Disciplinàries de FEEC i de IFSC, en qualsevol registre d’un/a esportista 
un temps inferior o igual al rècord català, estatal, continental o mundial actual, 

sempre que qualsevol rècord establert en una competició seria anul·lat quan l’esportista 
en qüestió fos Desqualificat o Desqualificat per Comportament en la competició en 
qüestió, o no es realitzés cap prova antidopatge. 

9.3.A. Subjecte a l’article 9.3, quan es registra per primera vegada un temps rècord: 

A) el temps es designarà com a rècord i el/la President/a del Jurat registrarà la 
competició, la ronda en la qual es va dur a terme la carrera, el nom, Categoria i 
nacionalitat de l’esportista i la data/hora de la carrera; 

B) si diversos/es esportistes en la mateixa carrera registren cadascun/a un temps rècord: 

1) quan els/les esportistes corresponents registrin temps diferents quan es mesuren a 
l’1/1000 més proper, l’esportista guanyador/a de la cursa ostentarà el rècord; o 

2) quan els/les esportistes corresponents registrin el mateix temps mesurat amb una 
precisió d’1/1000, el rècord serà mantingut conjuntament per cadascun/a dels/les 
esportistes, 

A condició que quan: 

a) l’esportista corresponent és Desqualificat o Desqualificat per Comportament en, 
o en relació amb qualsevol incompliment del Codi WADA únicament, després de 
la competició corresponent; o 

b) el sistema de cronometratge en ús és declarat defectuós durant el transcurs de la 
competència, aleshores 

es suprimirà el resultat corresponent, anotant-lo el/la President/a del Jurat. 

Seguretat 

9.4. Cada competidor haurà de fer servir un arnès. El/la president/a del jurat no permetrà que 
un/a esportista comenci si creu raonablement que l’arnès no és segur. Els/les esportistes 
poden fer servir colzeres i/o genolleres. 
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Ordres de Sortida i Quotes 

9.5. La quota per a la ronda final es determinarà en funció del nombre de participants que 
tinguin un temps vàlid de la ronda de classificació (però excloent els/les esportistes que 
hagin registrat una sortida en fals) de la següent manera: 

Esportistes amb Temps Vàlid Quota Final 
4 – 7 4 

8 – 15 8 
> 15 16 

9.6. L’ordre de sortida: 

A) per a la ronda de classificació es determinarà de la següent manera: 

1) per a la via A, per selecció aleatòria; i 

2) per a la via B, en el mateix ordre que la via A amb un desfasament del 50%. Per 
exemple, on la llista de sortida inclou 20 o 21 esportistes, l’esportista que comença 
en posició 11 a la via A, començarà en posició 1 a la via B. 

B) per a cada fase de la ronda final serà com s’estableix en l’Annex 4 (Emparellaments en 
velocitat: carrera/via), que també estableix l’assignació de les vies per a cada carrera. 
Si dos o més esportistes estan empatats/des després de la ronda de classificació, el seu 
ordre de sortida en la primera fase de la ronda final es determinarà per selecció 
aleatòria. 

Procediment de Competició 

9.6.A. Cada ruta es netejarà després de: 

A) la finalització del Període de Pràctica, i 

B) la finalització de la ronda de Classificació per a cada categoria. 

9.7. Quan es duu a terme un període de pràctica, els/les esportistes han de tenir dret a una 
carrera de pràctica en cada ruta. Els/les esportistes no seran detinguts en cas d’una 
sortida en fals. El període de pràctica: 

A) hauria d’incloure una demostració del senyal de sortida en fals i de l’ equip de 
cronometratge; i 

B) ha de prendre la forma d’una "cursa prèvia" a la ronda de Classificació, és a dir, tal com 
es realitzarà la ronda de classificació: cada esportista registrat/da per participar en la 
ronda de Classificació fent els seus intents en l’ordre de sortida publicat per a la ronda 
de Classificació. El/la President/a del Jurat pot variar el temps i el format de qualsevol 
període de pràctica per reflectir circumstàncies específiques de la competició. 
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9.8. Durant la ronda de Classificació: 

A) cada esportista pot fer un intent a cada via, excepte: 

1) quan es requereixi una nova carrera després d’una sortida en fals o un incident 
tècnic, cas en el qual es permetrà un intent addicional; o 

2) quan no es presentin a la Zona de Crida quan se’ls demani, cas en què la carrera en 
qüestió es durà a terme sense ells/elles. 

B) cada esportista haurà de romandre en zona de Competició segons les indicacions de e 
l/la President/a del Jurat fins que hagi completat els seus intents en ambdues vies. 

C) un/a esportista que faci una sortida en fals en la seva primera carrera programada no 
serà registrat/da per començar la seva segona carrera programada. En tots els casos en 
què es produeixi una sortida en fals, l’esportista que no hagi realitzat la sortida en fals 
podrà tornar a córrer, cas en el qual correrà sol. Aquesta repetició ha de tenir lloc 
abans de la propera carrera programada. 

9.9. Ronda Final: 

A) tindrà lloc com una sèrie de fases, cadascuna de les quals constarà de diverses curses 
de "duel", i el/la guanyador/a d’una cursa en qualsevol fase avançarà a la següent. El 
nombre de fases i curses en cadascuna d’elles serà determinat per la quota per a la 
Ronda Final (vegeu article 9.5). 

B) en qualsevol cursa en la ronda final, el/la guanyador/a es determinarà de la següent 
manera: 

1) quan un/a esportista cau o no és capaç de començar, l’altre/a esportista guanya (i 
no es correrà cap carrera); 

2) quan comencen tots dos/dues esportistes: 

a) quan tots dos/dues esportistes registrin un Temps Vàlid, l’esportista que registri 
el Temps Vàlid més baix (o únic); 

b) quan es determina que un/a esportista ha fet una sortida falsa, l’altre/a 
esportista guanya; 

c) quan ambdós/dues esportistes registrin el mateix temps vàlid o cap temps vàlid 
(excepte quan hagi ocorregut una sortida en fals), es correrà una carrera 
addicional per trencar l’empat. Si després d’això, els/les esportistes continuen 
empatats/des, l’empat es trencarà comparant la classificació de la fase 
classificatòria dels/les esportistes; 

3) quan cap esportista comença, cap esportista serà registrat/da com a guanyador/a; 
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C) es farà una presentació de tots/es els/les Semifinalistes abans de la primera cursa de la 
fase Semifinal. 

D) els/les perdedors/es de les curses de Semi finals competiran pel tercer i quart lloc en 
l’anomenada "Final Petita" (small final). 

E) els/les guanyadors/es de les curses de Semifinals competiran pel primer i segon lloc en 
una "Gran Final", que seguirà a la finalització de la small final (o on múltiples 
Categories competeixin en paral·lel, després de la finalització de totes les small finals). 
Si passa una Sortida Falsa a la Gran Final (només), l’esportista guanyador/a pot optar 
per córrer sol/a. 

F) cada esportista haurà de romandre a la zona de Competició segons ho indiqui el/la 
President/a del Jurat. 

Procediment d’Escalada 

9.10. Totes les curses començaran amb un senyal clarament audible iniciat per un/a Àrbitre/a 
de via assignat/da. El/l’Àrbitre/a seleccionarà una posició en la qual no sigui visible per 
als/les esportistes. La font del senyal de sortida s’ha de col·locar el més a prop possible, 
equidistant de tots/es els/les esportistes. 

9.11. Cada cursa utilitzarà un protocol de sortida comú: 

A) en ser cridat/da a l’inici d’una ruta, cada esportista: 

1) han de, dins dels 10 segons d’haver estat cridats/des, col·locar-se a la plataforma 
d’inici segons correspongui per a la seva posició d’inici preferida. Durant aquest 
període, els/les esportistes poden tocar (només) les primeres preses en la ruta i han 
de romandre a terra; 

2) es presentaran a l’assegurador/a, qui confirmarà que: 

a) l’arnès de l’esportista està correctament cordat; i 

b) l’arnès de l’esportista està connectat de manera segura al sistema 
d’assegurament automàtic o al top-rope. 

3) ocuparà una posició  d’espera (amb el sistema d’assegurament correctament 
col·locat) designada per l’Àrbitre/a de via, a no més de dos (2) metres per davant i 
d’esquena a la paret. 

B) a l’ordre de "en les seves marques" (en anglès: At your marks), cada esportista prendrà 
sense demora una posició amb ambdues mans i un peu a les seves preses de sortida 
preferides, i un peu a la plataforma de sortida. 

C) una vegada que tots/es els/les esportistes estiguin immòbils en les seves posicions 
inicials, l’Àrbitre/a de via anunciarà "Llestos/es" (en anglès: Ready) i després iniciarà el 
sistema de cronometratge. 
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D) si per alguna raó el/l’Àrbitre/a segueix el comando “En les seves marques” però abans 
que anunciï “Llestos/es”: 

1) el/l’Àrbitre/a de Via no està satisfet/a que la cursa pugui continuar; o 

2) un/a esportista aixeca la mà per indicar que no està llest/a per començar, 

El/l’Àrbitre/a de via ordenarà a tots/es els/les esportistes que tornin a la posició 
d’espera. 

E) si un/a esportista no compleix amb (A) o (B), o per qualsevol acció molesta a altres/es 
esportistes, el/l’Àrbitre/a de via ordenarà a tots/es els/les esportistes que tornin a la 
posició d’espera. El/la President/a del Jurat podrà emetre una Targeta Groga al/la 
esportista infractor/a. 

9.12. Sortides Falses. 

 A) quan en qualsevol carrera, després que l’Àrbitre/a de via hagi declarat "Llestos/es!": 

1) un/a esportista té un temps de reacció inferior a 0,100 s, aquest/a esportista es 
registrarà com si hagués realitzat una sortida falsa; 

2) ambdós/dues esportistes tenen un temps de reacció inferior a 0,100 s: 

a) l’esportista amb el temps de reacció més baix (més ràpid) serà registrat/a com si 
hagués fet una sortida falsa; i 

b) si ambdós/dues esportistes tenen el mateix temps de reacció, la carrera 
corresponent es tornarà a córrer i no es registrarà Sortida Falsa. 

B) a més de qualsevol senyal de crida feta pel sistema de cronometratge després d’una 
sortida falsa, el/l’àrbitre/a de via també haurà de declarar "Pareu!"  (o ¡Stop! ) al més 
aviat possible. 

C) no es podrà apel·lar en relació amb la validesa d’un temps de reacció registrat per un 
sistema de cronometratge automàtic homologat per la IFSC. 

9.13. Un resultat es registrarà com: 

A) un "Temps Vàlid" on el/l’esportista corresponent: 

1) ha colpejat el pad/interruptor de sincronització superior; i 

2) va aturar el temporitzador, 

excepte quan un/a esportista hagi realitzat una sortida falsa la carrera corresponent; o 

B) una "caiguda" on el/l’esportista en qüestió, en el curs d’un intent: 

1) no pot aturar el temporitzador; 
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2) para qualsevol caiguda/relliscada amb l’auto assegurador i no amb alguna presa 
Controlada/Usada abans de la caiguda/relliscada; 

3) utilitza les vores laterals o les vores superiors de la paret per escalar; o 

4) toca el terra amb qualsevol part del cos després d’haver iniciat. 

9.14. Als/les esportistes se’ls atorgarà un temps de descans mínim de cinc (5) minuts entre 
intents a la(les) ruta(es) que no siguin: 

A) quan se celebri una carrera de desempat de conformitat amb l’article 9.9( B)( 2) c); o 

B) després que succeeixi una sortida falsa de conformitat amb l’article 9.12 (A). 

Arbitratge i Puntuació 

9.15. El temps d’escalada per a cada esportista es definirà com el període entre el senyal d’inici 
i la finalització de l’intent de l’esportista. El sistema de cronometratge haurà de: 

A) registrar i mostrar el temps d’ascens de cada esportista per separat. 

B) ser capaç de mesurar temps amb una precisió d’almenys 1/1000 s. 

1) els temps es registraran amb una precisió d’1/1000 a efectes de la classificació; 

2) mostrat arrodonit cap avall a la centèsima més propera excepte quan sigui necessari 
per mostrar un desempat. 

9.16. No en ús actual. 

Rànquing (o Classificació) 

9.17. Rànquing de la Fase Classificatòria 

A) cada esportista que falli o no sigui acceptat/da per començar les seves dues carreres 
programades no es classificarà en la ronda i el seu resultat es marcarà com que no va 
començar els seus intents, o DNS (Did Not Start: DNS). 

B) cada esportista que hagi fet una sortida falsa en la seva primera o segona cursa 
programada es classificarà igual últim/a en la ronda. 

C) subjecte a (A) i (B) anteriors, cada esportista que d’una altra manera no hagi registrat 
un Temps Vàlid en una o ambdues carreres programades serà classificat/da igual, per 
davant de qualsevol esportista que hagi realitzat una Sortida Falsa. 

D) subjecte a (A), (B) i (C) anteriors, cada esportista que hagi registrat un Temps Vàlid en 
almenys una de les seves carreres programades serà classificat/da en ordre ascendent 
del seu millor (o únic) Temps Vàlid, mesurat a 1/1000s. Quan dos esportistes 
qualssevol tinguin el mateix millor (o únic) temps vàlid, la seva classificació relativa es 
determinarà de la següent manera: 
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1) on ambdós/dues esportistes tenen un segon Temps Vàlid, per comparació d’aquests 
temps; 

2) quan només un/a esportista tingui un segon temps vàlid, es classificarà per davant 
de l’esportista sense segon temps vàlid; 

3) quan cap/a esportista tingui un segon temps vàlid, els/les dos esportistes es 
classificaran de la mateixa manera. 

E) si, seguint el procediment de classificació anterior, s’excedeix la quota per a la ronda 
final com a resultat d’empats, els/les esportistes empatats tornaran a córrer a la via A 
fins que es trenquin tots els empats corresponents. Els temps registrats en aquests 
intents s’utilitzaran únicament per determinar quins esportistes classifiquen per a la 
ronda final i per a cap altre propòsit. 

9.18. Rànquing de la Fase Final: 

A) qualsevol esportista que falli o no sigui acceptat/da per començar la seva primera 
carrera programada no es classificarà en la ronda i el seu resultat es marcarà com que 
no va començar els seus intents, o DNS (Did Not Start: DNS). 

B) los/les esportistes seran classificats/des en la Ronda Final en l’ordre de l’última fase en 
la qual van competir i dins de cada fase en el següent ordre: 

1) els/les guanyadors/ es de la cursa en aquesta fase; 

2) qualsevol esportista en aquesta fase hagi estat perdedor/a de la cursa segons el 
paràgraf 9.9(B)(2), es classifiquen entre si en l’ordre de classificació tenint en 
compte el millor temps registrat en la competició (excloent la fase de pràctica), i 

3) segons els paràgraf A), qualsevols esportista que hagi estat perdedor/a segons els 
paràgrafs 9.9(B)(1) o 9.9(B)(3). 

9.19. Rànquing General. 

Subjecte sempre al paràgraf 4.10 d’aquest reglament, la Classificació General es 
determinarà sobre la base següent: 

A) esportistes que tinguin una classificació final, en aquest ordre; i 

B) els/les esportistes que no tinguin una classificació final, en ordre del seu rànquing de la 
fase de classificació, 

en cas que es cancel·li qualsevol fase de la Ronda final, la competició es considerarà 
conclosa i la Classificació general es calcularà després de l’última fase completada, els/les 
guanyadors/es  de la cursa en l’última fase completada es classificaran entre si segons le 
temps més ràpid durant tota la competició (exclosa la fase de pràctica). 
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Incidents Tècnics i Apel·lacions (Reclamacions) 

9.20. Només les gravacions de vídeo oficials i, a discreció del/la President/a del Jurat, qualsevol 
gravació de vídeo de transmissió oficial de FEEC o TV, s’utilitzaran per tal de determinar 
els incidents tècnics i les apel·lacions. Les Gravacions de Vídeo Oficials han de registrar 
com a mínim registrar: 

A) la posició inicial d’ambdues vies; 

B) el pad/interruptor de cronometratge superior per a ambdues vies; i 

C) l’intent de cada parella d’esportistes en cada carrera. 

9.21. Si un/a esportista participant o un/a integrant d’un equipo considera que ha ocorregut un 
Incident Tècnic, haurà de notificar-ho al/la President/a del Jurat abans de l’inici de la 
següent carrera. 

9.22. Una reclamació per Incident Tècnic en relació amb el funcionament del sistema de 
cronometratge només podrà fer-se en relació amb algun error evident o sistemàtic. 

9.23. El/la President/a del Jurat determinarà si s’ha produït un Incident Tècnic: 

A) per prendre aquesta determinació, el/la President/a del Jurat haurà, segons sigui 
necessari: 

1) revisar les gravacions de vídeo oficials; 

2) exigir que el sistema sigui provat; 

3) requereix que un/a Equipador/a pugi la ruta en qüestió i pressioni la plataforma o 
interruptor de sincronització superior. 

B) quan l’Incident Tècnic: 

1) pot solucionar-se i es considera que ha afectat una sola carrera, els/les esportistes 
directament afectats/des per la decisió hauran de repetir els seus intents; o 

2) no es pot solucionar o es considera que ha afectat tots els/les esportistes en la fase 
corresponent, el/la President/a del Jurat haurà de: 

a) cancel·lar la fase afectada i totes les posteriors; o 

b) anul·lar l’actual fase i reiniciar-la 

9.24. Una apel·lació o reclamació relativa a: 

A) a judici de: 

1) l’intent d’un/a esportista en qualsevol carrera; o 

2) el resultat de qualsevol carrera en la ronda final, 



 

 
FEEC - Reglament Oficial de Competicions d’Escalada Esportiva 62

 
 

s’ha de fer abans de l’inici de la propera carrera. La pròxima cursa no començarà fins 
que s’hagi decidit l’Apel·lació. Aquestes apel·lacions es poden fer verbalment i no 
s’aplicarà cap tarifa d’apel·lació. 

B) el resultat publicat o la classificació d’un/a esportista, s’ha de fer per escrit i: 

1) pel que fa a qualsevol apel·lació relacionada amb la Ronda de classificació, dins dels 
cinc (5) minuts posteriors a la publicació dels Resultats oficials; o 

2) pel que fa a la ronda final, després de la publicació del resultat/classificació 
corresponent. 
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10.  
No en ús actual. 
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11. BLOC I DIFICULTAT 
General 
11.1.  Aquest apartat s’ha de llegir en conjunt amb els apartats7 (Dificultat) i 8 (Bloc) d’aquest 

Reglament. En cas de conflicte entre les disposicions d’aquests articles i les disposicions 
d’aquest apartat 11 (Bloc i Dificultat), prevaldran les disposicions d’aquest apartat 11 
(Bloc i Dificultat). 

11.2. Les competicions combinades de bloc i dificultat inclouran categories tant masculines com 
femenines i, per a cada categoria: 

A) estarà organitzada con: 

1) una ronda de classificació opcional; 

2) una ronda de semifinals; 

3) una ronda final, i 

B) combinar dins de cada ronda; 

1) una ronda de bloc que consta d’un recorregut de quatre (4) blocs; anterior a 

2) una ronda de dificultat que consisteix en una (1) ruta. 

En circumstàncies excepcionals, el/la President/a del Jurat pot cancel·lar fins a un (1) 
bloc en qualsevol ronda. La cancel·lació de qualsevol fase donarà lloc a la cancel·lació 
de la prova en la qual aquesta fase forma part. 

11.3. El disseny de cada bloc/ruta s’ajustarà als requisits establerts en els articles 7.2 (Disseny 
de rutes) i 8.2 (Disseny de blocs) d’aquest reglament (en conjunció amb l’annex 3 (a) i (b) 
d’aquest reglament (Especificacions tècniques)) amb les següents modificacions: 

A) l’article 7.2( A) es modifica i re formula com segueix: 

"A) cada ruta es dissenyarà: 

1) amb no menys de 40 preses que puntuïn; 

2) limitar el risc que una caiguda pugui lesionar un/a esportista o a un/a tercer/a, o 
obstruir qualsevol altre/a esportista; 

3) sense cap salt cap avall; " 

B) l’article 8.2( C) es modifica i re formula com segueix: 

"C) cada bloc haurà d’estar clarament marcat per identificar: 

1) "Posició de sortida" composta de presa(es) i/o volum(s) per a ambdues mans i 
ambdós peus que no inclouran parts en blanc o il·limitades de la superfície 
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d’escalada. Les preses/volums inicials no s’han de marcar amb posicions 
específiques per a les mans. 

2) dos (2) "Preses Zona", que es col·locarà per facilitar la separació en la classificació 
dels/les esportistes amb rendiment destacadament diferent. 

3) un "Top", que serà: 

a) una presa/volum final marcada (la "presa/volum Top"); o 

b) Àrea clarament marcada i delimitada que permeti clara posició final 
controlada i estable tocant amb les dues mans l’àrea TOP, a criteri de  
el/l’àrbitre/a de via. 

11.4. S’utilitzarà un sistema de cronometratge en cada ronda per mostrar el temps 
transcorregut o el temps restant: 

 (i) per a cada esportista durant el seu intent en qualsevol ruta durant una fase; i (ii) el 
temps restant dins de cada Període d’Escalada i Període de Preparació durant una fase de 
bloc. El sistema de cronometratge haurà de: 

A) ser visible per a tots els/les esportistes a la Zona de Competició i a cada Zona de 
Trànsit; 

B) mostrar el temps restant dins del període corresponent, arrodonit a segons enters; 

C) proporcionar senyals d’àudio per anunciar: 

1) el començament i el final del Període d’ Escalada; 

2) quan queda un minut dins de cada Període d’Escalada; i 

3) un compte regressiu de cinc (5) segons al final de cada període. 

Ordres de Sortida i Quotes 

11.5.  La quota per a cada ronda en una competició combinada de Bloc i Dificultat serà: 

A) pel que fa a la ronda Semifinal, vint (20); i 

B) pel que fa a la ronda Final, vuit (8). 

La quota per a les rondes Semifinal i Final es completarà, quan correspongui, amb els/les 
esportistes més ben classificats/des de la ronda anterior completada. Si s’excedeix la 
quota com a resultat d’empats, tots els/les esportistes empatats/des classificaran. 

11.6. L’ordre de sortida: 

A) respecte a qualsevol Ronda de Classificació: 

1) quan els/les esportistes s’hagin classificat per a la competició corresponent a través 
d’un sistema de classificació que incorpori els resultats de múltiples competicions 
del Calendari, en ordre descendent del rànquing produït per aquest sistema de 
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classificació (és a dir, el/la millor classificat/da comença últim/a); o d’una altra 
manera  

2) en ordre aleatori. 

B) pel que fa a la ronda Semifinal: 

1) quan la competició inclogui una ronda de classificació, en ordre descendent de la 
classificació d’aquesta ronda, és a dir, el/la millor classificat/da comença últim/a; o 
d’una altra manera 

2) quan els/les esportistes s’hagin classificat per a la competició pertinent a través d’un 
sistema de classificació que incorpori els resultats de múltiples competicions del 
Calendari, en ordre descendent del rànquing produïda per aquest sistema de 
classificació. 

C) pel que fa a la ronda Final, en ordre descendent de la classificació per a la ronda 
Semifinal, és a dir, el/la millor classificat/da comença últim/a. 

i en cada cas serà el mateix per a cadascuna de les fases de Bloc i Dificultat de la ronda 
corresponent; i publicat en una Llista Oficial de Sortida. 

Procediment de Competició 

11.7. Cada ronda de bloc en la competició es gestionarà d’acord amb les següents disposicions 
respecte als procediments de competició: 

A) l’article 11.9 (substitueix l’article 8.8); 

B) l’article 11.10 (substitueix l’article 8.9); 

C) l’article 11.11 (en substitució de l’article 8.11(A); i 

D) article 11.12 (substitueix els articles 8.10 i 8.11(B)). 

11.8. Cada ronda de dificultat en una competició es gestionarà d’acord amb les següents 
disposicions respecte als procediments de competició: 

a) els articles 7.11 i 7.12; 

B) l’article 11.9 (substitueix l’article 7.9); i 

C) l’article 11.10 (substitueix l’article 7.10); i 

D) article 11.11 (substitueix l’article 7.13). 

11.9. Cada fase de cada ronda de la competició es durà a terme sota Condicions d’Aïllament.  
Esportistes registrats/des per competir: 

A) en qualsevol etapa d’una ronda de classificació o semifinal, s’ha de presentar a la zona 
d’aïllament com a molt tard 30 minuts abans de l’hora d’inici programada per a la 
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ronda corresponent i romandre en condicions d’aïllament fins a la finalització dels seus 
intents en la fase corresponent (més qualsevol període permès o resultant de les 
apel·lacions dels seus intents); 

B) en la ronda final, s’han de presentar a la Zona de Aïllament tot tardar 30 minuts abans 
de l’hora d’inici programada per a la ronda i romandre en condicions d’aïllament fins a 
la finalització dels seus intents en ambdues fases de la ronda (més qualsevol període 
permès). 

Els/les esportistes que no estiguin presents a la Zona d’Aïllament a l’hora de tancament 
no seran aptes/es per començar la fase o ronda corresponent i seran marcats/des com 
que no van començar els seus intents o DNS (Did Not Start: DNS). Els/les integrants de 
l’equip que abandonen la Zona d’Aïllament després de l’hora de tancament no poden 
tornar a ingressar a la zona d’aïllament fins que hagi acabat la fase/ronda actual (i sempre 
abans de l’inici de qualsevol ronda següent). 

11.10. On: 

A) pel que fa a la ronda de classificació o semifinal, les proves consecutives es duen a 
terme el mateix dia, hi ha d’haver un interval de temps mínim de dues (2) hores entre 
l’hora en què l’últim/a esportista finalitza la primera prova i l’inici programat de la 
següent prova. 

B) pel que fa a la ronda final, hi ha d’haver un interval de temps mínim de 20 minuts entre 
el moment en què l’últim/a esportista  finalitza la primera prova i l’inici programat de 
la següent prova (inclòs qualsevol període d’observació col·lectiva o presentació).  

11.11. Una presentació dels/les esportistes que participen en la ronda Final: 

A) s’ha de realitzar abans de l’inici de la fase de bloc; 

B) podrà realitzar-se abans de l’inici de la fase de dificultat; 

11.12. Cada prova de bloc s’organitzarà en el format de rotació, amb cada pas o rotació d’una 
durada igual, i cada esportista participarà en la prova: 

A) començaran els seus intents en cada bloc en l’ordre establert en l’ordre de sortida. No 
es permetrà la reprogramació si un/a esportista no pot començar en el moment de la 
seva sortida; 

 
B) intentarà cada bloc de la ronda corresponent en l’ordre prescrit; 
 
C) tindrà un període de descans igual a un (1) o tres (3) períodes d’escalada entre els seus 

intents en cada bloc. La selecció del període de descans s’anunciarà en la reunió tècnica 
abans de disputar-se la prova. 

 
D) al final del període d’escalada, els/les esportistes que estaven escalant deixaran 

d’escalar i entraran en una zona de trànsit designada per a això. Aquesta Zona de Trànsit 
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s’ubicarà de manera que els/las esportistes no puguin observar cap bloc que encara no 
hagin intentat. 

 
E) al començament de cada període d’escalada, els/les esportistes que estaven descansant 

poden començar els seus intents en el següent bloc en successió o si han acabat tots els 
blocs, abandonaran la Zona de Competició. 

 
F) el/la President/a del Jurat s’ha d’assegurar que els/les esportistes no surtin de la Zona 

de Trànsit a la Zona de Competició abans del final de la rotació anterior. 

Procediment d’Observació 

11.13. Els/les esportistes poden observar els blocs i rutes de cada ronda des de qualsevol àrea 
oberta al públic i en qualsevol moment abans de presentar-se a la zona d’aïllament, 
excloent qualsevol període de temps en què s’estiguin construint/provant rutes/blocs. 
Seguint això: 
 
A) la prova de bloc per a la ronda final (i, opcionalment, la ronda semifinal) estarà precedida 

per un període d’observació col·lectiva de dos (2) minuts per bloc. No hi haurà un 
període d’observació separat per a la prova de bloc en cap altra ronda; i 

 
B) la prova de dificultat en cada ronda serà precedida per una observació col·lectiva per un 

període de sis (6) minuts: 
 
i en cada cas: 
 
C) durant qualsevol període d’observació col·lectiva, els/les esportistes poden: 

1) tocar (només) les primeres preses de la ruta sense aixecar els peus del terra 
2) usar binoculars per observar la ruta 
3) fer esbossos i notes dibuixats a mà 

 
però no utilitzarà cap equip de gravació 
 

D) al final de qualsevol període d’observació col·lectiva, els/les esportistes tornaran a la 
Zona de Aïllament o a una Zona de Trànsit segons ho indiqui el/la President/a del Jurat. 

Procediment d’Escalada 

11.14. Els intents dels/les esportistes en qualsevol bloc es regiran d’acord amb les següents 
disposicions respecte als procediments d’escalada: 

A) els articles 8.14 i 8.15; i 

B) article 11.16 (substitueix l’article 8.13). 

11.15. Els intents dels/les esportistes en qualsevol via es regiran d’acord amb les següents 
disposicions relatives als procediments d’escalada: 
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A) els articles 7.17 i 7.18; i 

B) article 11.17 (substitueix l’article 7.15) 

11.16. Els Períodes d’escalada o d’intents dins de qualsevol prova de bloc comprendran un 
període de preparació fix de quinze (15) segons durant el qual un/a esportista pot 
preparar-se per als seus intents abans de començar en la seva Zona de Competició, i un 
període d’escalada fix de cinc (5) minuts (o quatre (4) minuts en què la prova estigui 
precedida per un període d’observació col·lectiva) durant els quals  podran realitzar 
qualsevol intent de bloc.  

 Els/les esportistes poden realitzar intents il·limitats en qualsevol bloc dins del període 
d’escalada corresponent. Cada bloc s’ha d’intentar en la seva totalitat i els/les esportistes 
no han de practicar o "treballar" o usar ajuda il·legal en qualsevol part d’un bloc. 

11.17. Els Períodes d’escalada o d’intent dins de qualsevol prova de dificultat, permetran un 
període de preparació de 40 segons durant el qual un/a esportista pot preparar-se per al 
seu intent després d’entrar a la zona de competició i un període d’escalada de sis (6) 
minuts. Cada esportistes pot fer un (1) intent en cada ruta, excepte quan es permetin 
intents addicionals després d’una reclamació o un incident tècnic. 

Arbitratge i Puntuació 

11.18. La puntuació de cada intent en qualsevol bloc es regirà d’acord amb les següents 
disposicions respecte a l’arbitratge i la seva valoració: 

A) els articles 8.16, 8.17 i 8.18, sempre que els/les àrbitres corresponents registrin els 
intents per separat per a cada Zona en qualsevol bloc; i 

B) article 11.20 (substitueix l’article 8.19). 

11.19. La puntuació de qualsevol intent en qualsevol ruta de dificultat es regirà d’acord amb les 
següents disposicions respecte a l’arbitratge i la seva valoració: 

a) l’article 7.19; i 

B) l’article 7.20 modificat per l’article 11.21, 

11.20. Cada bloc obtindrà un màxim de 25 punts, amb valors de puntuació (denominada 
"puntuació base") assignats de la següent manera: 

A) vint-i-cinc (25) punts quan l’esportista  hagi controlat la presa TOP (independentment de 
si ha controlat o no qualsevol zona del bloc); 

 
B) deu (10) punts quan l’esportista ha controlat la segona zona, però no la presa TOP 

(independentment de si la primera zona ha estat controlada en algun intent); 
 
C) cinc (5) punts quan l’esportista ha controlat únicament la primera Zona, 
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on la puntuació atorgada a un/a esportista serà la "puntuació base" descrita en els punts 
A) B) i C) restada en 0,1 punts per cada intent realitzat abans d’aquell en el qual es va 
controlar la presa corresponent a la "puntuació base". Així, per exemple: 

 

Puntuació de bloc "A" indica el nombre total d’intents realitzats per 
l’esportista en algun bloc. 

  

"z" indica el primer intent en què l’esportista va 
controlar la primera zona (o zona baixa) del 
bloc. 

  

"Z" indica el primer intent en què l’esportista va 
controlar la segona zona (o zona alta) del bloc. 

  

"T" indica l’intent en què l’esportista va controlar 
la presa TOP del bloc. 

(A1)  z1 Z1 T1 : 25,0 punts
(A4)  z1 Z1 T4 : 24,7 punts
(A4)  z0 Z0 T4 : 24,7 punts
(A1)  z1 Z1 T0 : 10,0 punts
(A2)  z1 Z2 T0 : 9,9 punts
(A4)  z1 Z2 T0 : 9,9 punts
(A4)  z2 Z2 T0 : 9,9 punts
(A1)  z1 Z0 T0 : 5,0 punts
(A2)  z1 Z0 T0 : 5,0 punts
(A2)  z2 Z0 T0 : 4,9 punts

 

11.21. Cada ruta puntuarà un màxim de 100 punts, assignant-se valors de puntuació a les 
preses marcades en el topo o croquis de la ruta en ordre descendent des de l’última presa 
marcada en la ruta segons s’estableix en l’annex 5 (puntuació de dificultat en la 
competició de Bloc i Dificultat), sempre que: 

A) s’atorgarà una puntuació de 100 punts només quan un/a esportista hi hagi, 1) 
controlat la presa de puntuació marcada com a "TOP" i, 2) hagi passat la corda per la 
cinta de protecció final (o última cinta) de la ruta. Quan l’esportista: 

1) controla la presa puntuable marcada com a "TOP" però no arriba a passar la corda 
per l’última cinta de la ruta, l’esportista serà puntuat/a amb 99,9 punts; 

2) aconsegueix passar la corda per l’última cinta de la ruta des d’una presa inferior la 
marcada com a "TOP", l’esportista pot continuar el seu intent fins a la presa "TOP", 
però si no continua, no es qualificarà com que ha aconseguit "TOP". 

B) el valor de puntuació per a una presa usada (designat amb el sufix "+") serà igual al 
valor de puntuació d’aquesta presa més un increment fix de 0,1 punts. 

11.22. En qualsevol moment durant una ronda, la puntuació d’un/a esportista serà la suma dels 
punts atorgats l’esportista per cada bloc/ruta que l’esportista hagi intentat. Quan, de 
conformitat amb el paràgraf 11.2, es cancel·la un bloc durant una ronda, la puntuació de 
la prova corresponent per a cada bloc de competidor es multiplicarà per un factor de 
(4/3). 
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Rànquing (o Classificació) de cada Prova/Ronda 

11.23. Quan un/a esportista no inicia cap de les proves d’una ronda d’acord amb les 
disposicions pertinents dels articles 7 (dificultat) o 8 (bloc), l’esportista en qüestió no serà 
afegit/da en la classificació i per tant no obtindrà cap puntuació. 

11.24. En relació amb l’anterior punt, cada esportista  que participi en una ronda es classificarà 
en ordre descendent segons els punts atorgats a l’esportista de conformitat amb l’article 
11.22, sempre que quan algun/a esportista tingui la mateixa puntuació, la classificació 
relativa dels/les esportistes empatats/des es determinarà comparant (en ordre):  

A) la puntuació més alta obtinguda pels/les esportistes corresponents en qualsevol de les 
proves de la ronda; 

B) si s’escau, la seva classificació de la ronda anterior. 

Rànquing (o Classificació) General 

11.25. D’acord amb les disposicions pertinents dels articles 7 (dificultat) o 8 (bloc), el Rànquing 
General es determinarà sobre les següents bases: 

A) primer, qualsevol/a esportista que tingui una classificació Final, en aquest ordre; 

B) segon, qualsevol/a esportista que tingui una classificació Semifinal, en aquest ordre; 

C) (si correspon) en tercer lloc, qualsevol/a esportista que tingui només una classificació de 
la fase classificatòria, en aquest ordre. 

Incidents Tècnics i Apel·lacions (Reclamacions) 

11.26. Els Incidents Tècnics i apel·lacions en relació amb cada fase de cada ronda es gestionaran 
d’acord amb el que estableixen els articles 7 (dificultat) i 8 (bloc) amb les següents 
modificacions: 

A) pel que fa al moment de les apel·lacions, les disposicions de: 

1) l’article 7.30(B)(2) s’aplicarà respecte a la fase de dificultat en totes les rondes de 
competició; 

2) s’aplicaran els articles 8.25(A)(b) i 8.25(B)(1) respecte a la fase de bloc en totes les 
rondes de competició; 

B) als efectes d’aquest article 11.26, les referències a los/les integrants de l’equip es 
referiran a el/la delegat/a de l’equip (únicament). 

Per evitar qualsevol dubte o confusió: 

C) ona vegada que els resultats de qualsevol prova s’hagin oficialitzat i, si escau, s’hagin 
resolt les reclamacions pertinents, els resultats d’aquesta prova no seran susceptibles 
de reclamació posterior; 
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D) al finalitzar cada ronda, la classificació i el càlcul dels punts obtinguts per a aquesta 
ronda es publicaran conjuntament amb els resultats oficials de la ronda. Qualsevol 
reclamació sobre la classificació i el càlcul dels punts obtinguts s’ha de fer per escrit i: 

1) pel que fa a qualsevol ronda de classificació i/o ronda de semifinals, dins dels deu (10) 
minuts posteriors a la publicació dels resultats oficials; o 

 
2) pel que fa a la Ronda Final, immediatament després de la publicació dels resultats 

oficials 
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PART 3. ESDEVENIMENTS 
General 
En aquesta part es regula: 

A) categories de les competicions d’escalada, tant les categories generals com les 
categories de paraescalada. 

B) participació en proves catalanes, les classificacions que es resulten i les puntuacions 
que s’atorguen. 

C) tipus de competicions catalanes que es realitzen. 

 

12.  CATEGORIES 
Categories Generals 
12.1. FEEC estableix les següents categories generals (vegeu annex 6) (inclourà categories 

masculines i femenines) en què els participants estaran dividits en les proves oficials, 
seguint les establertes per la Federació Internacional d’Escalada Esportiva (IFSC) 
(denominades també en àmbits internacionals com Open Sport), i en línia amb les 
categories estatals, amb puntualitzacions al respecte: 

A) la categoria Júnior (IFSC) o sub-20 no s’inclourà en competicions oficials; 

B) respecte a IFSC, s’incorpora la categoria Juvenil C i categoria D; 

C) S’incorpora la categoria Veterana; 

 

Juvenil D Sub-12 Femenina 
Masculina 

Esportistes que compleixin 10 i/o 11 anys entre l’1 de gener i 31 de 
desembre de l’any de la competició 

Juvenil C Sub-14 Femenina 
Masculina 

Esportistes que compleixin 12 i/o 13 anys entre l’1 de gener i 31 de 
desembre de l’any de la competició 

Juvenil B Sub-16 Femenina 
Masculina 

Esportistes que compleixin 14 i/o 15 anys entre l’1 de gener i 31 de 
desembre de l’any de la competició 

Juvenil A Sub-18 Femenina 
Masculina 

Esportistes que compleixin 16 i/o 17 anys entre l’1 de gener i 31 de 
desembre de l’any de la competició 

Absoluta Femenina 
Masculina 

Esportistes que compleixin 16 anys entre l’ 1 de gener i 31 de 
desembre de l’ any de la competició 

Veterana Femenina 
Masculina 

Esportistes que compleixin 40 anys entre l’ 1 de gener i 31 de 
desembre de l’ any de la competició 
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Per evitar qualsevol dubte o confusió, s’estableix la següent guia per a l’any 2023 (vegeu 
annex 6 per a versió completa): 

 Any Naixement
 Juvenil D Juvenil C Juvenil B Juvenil A Absoluta Veterana  Sub-12 Sub-14 Sub-16 Sub-18 

2023 2013 i 2012 2011 i 2010 2009 i 2008 2007 i 2006 2007 i anterior 1983 i anterior 

 

12.2. Totes les disciplines descrites als apartats 7, 8, 9 i 11 s’estableixen de forma individual. 
Els/les participants menors de 18 anys han de presentar una autorització paterna/materna 
o d’un/a tutor/a que es donarà de forma adjunta al full d’inscripció. 

12.3. Tots els/les participants menors d’edat (menors de 18 anys) estan obligats a portar el casc 
de seguretat en les proves de dificultat. Es recomana l’ús del casc a tots/es els/les 
esportistes majors d’edat. 

12.4. Les categories tindran un mínim de 4 participants per categoria. En cas de no arribar a 
aquest mínim, el/la President/a del Jurat i el/la Delegat/a FEEC acordaran la forma de 
procedir. 

Categories Paraescalada (Paraclimbing) 
12.5. Els/les participants estaran dividits en els següents grups (inclourà categories masculines i 

femenines), resultants de l’organització de l’esport paralímpic, amb el reconeixement del 
Comitè Olímpic Internacional (COI) i de les diferents Federacions Internacionals que 
treballen l’esport adaptat (denominades també en àmbits internacionals com Para Sport 
Categories). 

A) Discapacitat visual (que es divideix en les categories següents): 

1) B1: totalment o gairebé totalment cec/cega; des de no percepció de llum a percepció 
de llum, però inhabilitat per reconèixer la forma d’una mà. 

2) B2: capaç de reconèixer la forma d’una mà fins a una agudesa visual de 2/60 o un 
camp visual de menys de 5 graus. 

3) B3: agudesa visual des de 2/60 a 6/60 o un camp visual des de 5 a 20 graus. 
 

Els/les esportistes amb discapacitat visual no podran utilitzar, ulleres, lents de contacte 
o qualsevol altre equip òptic que millori la seva capacitat visual. 

B) Amputats/des (que es divideixen en les següents categories): 

1) Cames AL1: Les dues cames afectades. 

2) Cames AL2: Una cama afectada. 

3) Braços AU1: Els dos braços afectats o un amputat des de l’espatlla. 
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4) Braços AU2: Un braç afectat des del colze fins a la mà, en qualsevol de les seves 
combinacions. 

C) Limitació moviment, força o estabilitat (que es divideixen en les categories següents): 

1) RP1: Permanent falta de moviment en les 4 extremitats o falta de control en les 
extremitats superiors. Atàxia severa. 

2) RP2: Moviment perjudicat en esquena, d’esquena a colze i en tors. També a les dues 
cames amb dificultats per caminar. Distonia severa. 

3) RP3: Moviment limitat en colze, de colze a canell, cintura, de cintura a genoll, genoll 
a turmell i turmell. To muscular baix, moderat problema de control en extremitats. 
Distonia moderada. 

Les especificacions més detallades i concretes de cada categoria es troben a l’ annex 6.2, 
d’acord amb el reglament IFSC. 
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13.  PARTICIPACIÓ I CLASSIFICACIONS 
Participació 
FEEC organitza la participació en proves catalanes oficials de Copa i/o Campionats. 
Així, específicament: 

13.1. Copa Catalana: 

A) Per a participar a la Copa Catalana, tots els participants catalans (definits com aquells 
participants que tenen el veïnatge civil català (veure 13.3) tindran validada la llicència 
FEEC de l’any corresponent, incloent una assegurança esportiva que doni cobertura a la 
participació en la competició segons RD 849/1993 de 4 de juny, expedida amb 
anterioritat al començament de la competició. La llicència la hauran de mostrar 
físicament a l’equip arbitral el dia de la prova o mitjançant l’aplicació mòbil de llicències 
de la FEEC. 

B) Per a participar a la Copa Catalana, 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, equivalent a la vigent a l’estat (RD 849/1993 de 4 de 
juny), expedida amb anterioritat al començament de la competició. La llicència la hauran 
de mostrar físicament a l’equip arbitral el dia de la prova o mitjançant aplicació mòbil 
corresponent a la seva federació. 

C) Després de finalitzar la competició s’editarà una única classificació amb tots/totes els/les 
esportistes participants (catalans o no), 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). 

D) totes les proves es disputaran individualment. Els/les participants amb edat inferior als 
18 anys hauran de presentar una autorització paterna/materna i/o tutor/a (els/les 
organitzadors/es inclouran en el full d’inscripció un model d’autorització 
paterna/materna i/o tutor/a i la fotocòpia del DNI del qual fa l’autorització). La 
participació en la Copa Catalana es regirà per les categories generals (per edats) i/o de 
paraescalada descrites en l’apartat 12 de  l’actual reglament. 

E) No en ús actual. 

13.2.  Campionat de Catalunya: 

A) Per a participar al Campionat de Catalunya, tots els participants catalans (definits com 
aquells participants que tenen el veïnatge civil català (veure 13.3)) tindran validada la 
llicència FEEC de l’any corresponent, incloent una assegurança esportiva que doni 
cobertura a la participació en la competició segons RD 849/1993 de 4 de juny, expedida 
amb anterioritat al començament de la competició. La llicència la hauran de mostrar 
físicament a l’equip arbitral el dia de la prova o mitjançant l’aplicació mòbil de llicències 
de la FEEC. 
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B) 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, 
equivalent a la vigent a l’estat (RD 849/1993 de 4 de juny), expedida amb anterioritat al 
començament de la competició. La llicència la hauran de mostrar físicament a l’equip 
arbitral el dia de la prova o mitjançant aplicació mòbil corresponent a la seva federació. 

C) 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) i una altra amb els esportistes participants catalans (que demostrin el veïnatge 
català) que donarà lloc al pòdium del Campionat de Catalunya. 

D’acord amb la classificació de tots els esportistes, una vegada finalitzat el Campionat 
de Catalunya es procedirà a la entrega de premis dels tres primers classificats de la prova 
en categories femenina i masculina. A continuació se realitzarà el pòdium del Campionat 
de Catalunya amb els esportistes catalans millor classificats, on es proclamarà i 
procedirà a la entrega de trofeus als campions, subcampions i tercers classificats del 
Campionat de Catalunya en categories femenina i masculina. 

D) totes les proves es disputaran individualment. Els/les participants amb edat inferior als 
18 anys hauran de presentar una autorització paterna/materna i/o tutor/a (els/les 
organitzadors/es inclouran en el full d’inscripció un model d’autorització 
paterna/materna i/o tutor/a i la fotocòpia del DNI del qual fa l’autorització). La 
participació en el Campionat de Catalunya es regirà per les categories generals (per 
edats) i/o de paraescalada descrites en l’apartat 12 de  l’actual reglament. 

E) No en ús actual. 

Veïnatge Civil Català 
13.3. Tenen veïnatge civil català: 

A) les persones nascudes de pare i mare amb veïnatge civil català o adoptades per 
aquests. 

B) 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. 

C) les persones que resideixin a Catalunya continuadament durant deu anys, sense que 
hagin manifestat una declaració formal en contra. 

D) 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. 
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Classificacions de Copa Catalana 
13.4. Tots els resultats oficials es prepararan en un format estipulat per FEEC, es publicaran al 

tauler d’anuncis oficial i es posaran còpies a disposició de cada equip, el comentarista 
(speaker) de la competició i els mitjans de comunicació. 

13.5. Per a cada categoria, tenim: 

A) per a cada ronda: 

1) els resultats provisionals s’han de mostrar durant el transcurs de cada ronda; i 

2) los resultats oficials aprovats per escrit pel /la President/a del Jurat es publicaran al 
més aviat possible després de la finalització de la ronda. 

B) després de completar totes les rondes de la corresponent competició, es publicarà un 
Resultat General que mostri la classificació i els resultats dins de cada ronda per a 
tots/es els/les esportistes, signat pel/la President/a del Jurat. 

13.6. A la conclusió d’una prova de Copa Catalana de bloc, dificultat o velocitat,  

A) els/les primers/es 80 esportistes en cada Categoria rebran Punts de Rànquing de Copa 
com s’estableix en l’Annex 7 (Punts de Rànquing de Copa) per tal de calcular els 
Rànquings de Copa individuals. Als/les esportistes empatats/des se’ls atorgarà la mitjana 
dels punts assignats per a les posicions de classificació empatades, arrodonit a dos (2) 
decimals. 

B) No en ús actual. 

13.7. Les classificacions de la Copa es calcularan per a cada sèrie de competició de la Copa 
Catalana d’Escalada (únicament) de la següent manera: 

A) una classificació individual per a cada esportista al qual se li atorguen Punts de 
Classificació de la Copa en qualsevol competició, classificant els/les esportistes en ordre 
descendent del nombre total de Punts de Classificació de la Copa acumulats en cada 
Categoria. 

B) No en ús actual. 

13.8. El nombre màxim de resultats computables per a la classificació individual en cada Categoria 
de la Copa serà: 

A) quan se n’organitzin cinc (5) o menys competicions, tots els resultats (amb un mínim de 
tres (3) competicions, i, en conseqüència, tres (3) resultats; 

B) quan se n’organitzin sis (6) o més competicions, el nombre de competicions menys una 
(1). Si un/a esportista ha competit en més competicions que el nombre màxim de 
resultats de la  que el nombre màxim de resultats que computen, el resultat "pitjor" de 
l'esportista serà descartat, 
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sí, després de l’esdeveniment final de la sèrie corresponent, dos o més esportistes estan 
empatats/des en el primer lloc amb el mateix nombre de Punts de Rànquing de Copa; 
l’empat es trencarà per: 

1) comparar el rendiment un a un dels/les esportistes empatats/des, i (si aquesta 
comparació no pot trencar l’empat: 

2) determinar quin esportista té el major nombre de millors resultats, començant amb 
el nombre de primers llocs, després el nombre de segons llocs i així successivament. 

Classificacions de Campionat de Catalunya 
13.9. Després de la conclusió de les competicions del Campionat de Catalunya de bloc, dificultat 

i velocitat: 

A) s’aplicaran els mateixos criteris dels articles 13.4 i 13.5, tenint en compte l’article 13.2( 
C). 

Cerimònia de lliurament de medalles i premis 
Copa 

13.10. Al final de cada competició de la Copa Catalana, es duran a terme cerimònies de lliurament 
de medalles per a les corresponents categories: 

A) totes les cerimònies de lliurament de medalles: 

1) tindrà lloc el mateix dia que la ronda final corresponent; i 

2) complir amb el protocol FEEC per a tals cerimònies, en el qual: 

B) Les medalles d’Or/Plata/Bronze s’atorgaran als/les esportistes classificats 1r/1a, 2n/2a i 
3r/3a respectivament en la Classificació General de la competició.  

 Per evitar dubtes, s’atorgaran múltiples medalles quan els/les esportistes estiguin 
empatats. 

C) s’atorgarà (opcional) un trofeu de competició al guanyador/a de cada Categoria. 

D) el premi en metàl·lic s’atorgarà d’acord amb les quantitats establertes per la Junta FEEC 
(o qualsevol quantitat major acordada per FEEC i l’Organitzador de l’esdeveniment).  

 Per evitar dubtes, els/les esportistes empatats/des rebran cadascú la mitjana del premi 
en metàl·lic per als llocs empatats. 

En circumstàncies excepcionals, el/la Delegat/a Tècnic/a podrà autoritzar la participació 
d’un/a representant en lloc de l’esportista corresponent. 

13.11. En finalitzar l’últim esdeveniment de cada sèrie de competició: 

A) s’atorgarà un trofeu (o medalla) al guanyador/a general d’aquesta sèrie en cada 
Categoria (és a dir, l’esportista classificat/da en primer lloc dins de la Classificació de la 
Copa individual). 

B) se atorgaran plaques (o medalles) als/les esportistes classificats/des 2n/2a i 3r/3a dins 
del Rànquing de Copa individual. 
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C) no en ús actual 

D) no en ús actual 

Campionat 

13.12. Al final de cada competició dins d’un Campionat de Catalunya, es duran a terme 
cerimònies de lliurament de medalles per a les corresponents categories: 

A) totes les cerimònies de lliurament de medalles: 

1) tindrà lloc el mateix dia que la ronda final pertinent; i 

2) complir amb el protocol FEEC per a tals cerimònies, en el qual: 

B) las medalles d’Or/Plata/Bronze s’atorgaran als/les esportistes classificats/des 1r/1a, 
2n/2a i 3r/3a respectivament en la Classificació General de la competició; 

C) el premi en metàl·lic s’atorgarà d’acord amb les quantitats establertes per la Junta FEEC 
(o qualsevol quantitat major acordada per FEEC i l’Organitzador de l’esdeveniment). Per 
evitar dubtes, els/les esportistes empatats/des rebran cadascun/a la mitjana del premi 
en metàl·lic per als llocs empatats; 

D) els/les esportistes classificats/des en primer lloc en cada categoria rebran: 

1) el títol de "Campió o Campiona de Catalunya"; i 

2) un trofeu de competició, 

en circumstàncies excepcionals, el/la Delegat/a Tècnic/a podrà autoritzar la participació 
d’un/a representant en lloc de l’esportista corresponent. 
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14. TIPUS DE COMPETICIONS 
General 
La FEEC és l’única responsable que pot autoritzar competicions oficials de les disciplines de bloc, 
dificultat, velocitat o altres que se’n poguessin derivar. Les Competicions que FEEC pot organitzar 
són: 

A) Copa Catalana de categories generals i les disciplines de: 

1) Copa Catalana d’Escalada de Dificultat. 

2) Copa Catalana d’Escalada en Bloc. 

3) Copa Catalana d’Escalada de Velocitat. 

i de categories de Paraescalada en la disciplina de: 

4) Copa Catalana de Paraescalada de Dificultat 
 

B) Campionat de Catalunya de categories generals i les disciplines de: 

1) Campionat de Catalunya d’Escalada de Dificultat. 

2) Campionat de Catalunya d’Escalada en Bloc. 

3) Campionat de Catalunya d’Escalada de Velocitat 

i de categories de Paraescalada en la disciplina de: 

4) Campionat de Catalunya de Paraescalada de Dificultat. 

C) Competició Combinada (Jocs Olímpics 2024: Bloc i Dificultat) 

D) Qualsevol una altra competició d’àmbit català. 

 

Copa Catalana (Bloc, Dificultat o Velocitat) 

General. Participació. Classificacions i Premis 

14.1. D’acord amb les condicions establertes per la FEEC en el contracte amb el/la 
organitzador/a o els/les organitzadors/es, les dues parts organitzaran la Copa Catalana 
d’Escalada en Bloc, i/o Dificultat i/o Velocitat, tant Juvenil com Absoluta i Veterana en 
categories generals, i la Copa Catalana d’Escalada de Dificultat en categories de  
Paraescalada, complint amb el present reglament i les normes tècniques vigents. 

14.2. La Copa Catalana d’Escalada Juvenil pot celebrar-se conjuntament amb la Copa Catalana 
d’Escalada Absoluta i/o amb Paraescalada (en qualsevol de les seves disciplines) o per 
separat, segons hagi estat decidit per la Direcció Tècnica de la FEEC i així s’hagi fet constar 
en el contracte amb els/les organitzadors/es. 
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14.3. El nombre de proves serà com a mínim de tres (3) i com a màxim de sis (6), cadascuna de 
les quals se celebraran preferentment en un (1) únic dia. En tot cas la celebració de les 
mateixes no podrà excedir de dos (2) dies. 

14.4. Els participants de la Copa Catalana: 

A) seran agrupats en les categories generals definides en els articles 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 
i 

B) respecte les categories de Paraescalada, s’agruparan segons l’especificat a l’article 12.5 
d’aquest reglament. 

14.5. Els/les participants de la Copa Catalana Juvenil estaran dividits en les categories definides 
en l’apartat 12 i els seus corresponents articles, i compliran els següents requisits:  

A) no es permetrà la participació a esportistes que no tinguin com a mínim 10 anys 
complerts a 31 de desembre de l’any de celebració de la prova. 

B) no superaran l’edat de 18 anys el 31 de desembre de l’any en què la competició se 
celebri. 

14.6. Els/les participants de la Copa d’Espanya Absoluta amb edat inferior a 18 anys hauran de 
presentar una autorització paterna/materna i/o tutor/a (els/les organitzadors/es inclouran 
en el full d’inscripció un model d’autorització). 

No es permetrà la participació a esportistes que no tinguin com a mínim 16 anys complerts 
a 31 de desembre de l’ any de celebració de la prova. 

14.7. Els/les participants de la Copa d’Espanya de Paraescalada amb edat inferior a 18 anys 
hauran de presentar una autorització paterna/materna i/o tutor/a (els/les 
organitzadors/es inclouran en el full d’inscripció un model d’autorització). 

No es permetrà la participació a esportistes que no tinguin com a mínim 16 anys complerts 
a 31 de desembre de l’ any de celebració de la prova. 

14.8. Les classificacions de la Copa Catalana estaran regulades pels articles 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 
i 13.8 d’aquest reglament. 

14.9. El lliurament de medalles i premis per a Copa Catalana es desenvoluparà segons els articles 
13.9 i 13.10 d’ aquest reglament. 

Formats de Copa 

14.10. Dificultat. La competició es desenvoluparà en els formats de sense i amb aïllament, és a 
dir, al flash (sense aïllament) i/o a vista (amb aïllament), o combinació de totes dues, i 
estarà subjecta enterament al reglament específic d’escalada de dificultat (vegeu apartat 
7). La prova es realitzarà en dues (2) fases o rondes: 

 
A) fase o ronda de Classificació o Semifinal: 

1) desenvolupada al Flash (sense aïllament) 
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2) dues (2) vies diferents d’escalada per a cada categoria i participant 

B) fase o ronda Final 

1) categories Juvenils i Absolutes: sis (6) finalistes femenines i sis (6) finalistes masculins 

2) desenvolupada a Vista (amb aïllament) 

3) una (1) única via per a cada categoria i participant 

La prova es realitzarà en un (1) o dos (2) dies. 

14.11. Bloc. La competició es desenvoluparà seguint enterament al reglament específic 
d’escalada en bloc (vegeu apartat 8).  La prova es realitzarà en dues (2) fases o rondes: 

 
A) fase o ronda de Classificació o Semifinal: 

1) desenvolupada en un dels següents formats, prèviament publicat. Així: 

a) categories Juvenils: Es podrà optar per un del/s següent/s format/s redpoint 
especificat/s prèviament a les inscripcions, i confirmat en reunió tècnica: 

i) redpoint (limitat a 5 intents) o  

ii) redpoint (il·limitat en intents) 

iii) a vista (amb aïllament) 

b) categories Absolutes: Es podrà optar per un dels següents sistemes especificat 
prèviament en les inscripcions, i confirmat en reunió tècnica: 

i) redpoint (il·limitat en intents); o opcionalment, 

ii) rotació a Vista (amb aïllament) 

2) aquesta ronda es realitzarà sobre un total de cinc (5) blocs diferents per a cada 
categoria i participant 

B) Fase o ronda Final: 

1) Categories Juvenils i Absolutes: sis (6) finalistes femenines i sis (6) finalistes masculins 

2) desenvolupada a vista (amb aïllament), per a les categories juvenils i absolutes. Es 
podrà optar per: 

a) rotació a Vista (categories Juvenils) 

 b) format Final World Cup IFSC (categories Absolutes) 

3) es realitzarà sobre un total de 4 blocs per a cada categoria i participant 

La prova es realitzarà en un (1) o dos (2) dies. 

14.12. Velocitat. La competició es desenvoluparà seguint enterament al reglament específic 
d’escalada en velocitat (vegeu apartat 9).  La prova es realitzarà en dues (2) fases o rondes: 
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A) fase o ronda de Classificació o Semifinal, composta de: 

1) període de Pràctica previ a la ronda (hauria de ser de dos (2) intents, però per raons 
tècniques podrà ser d’un (1) intent, segons s’especifiqui en reunió tècnica) 

2) període de classificació, desenvolupat  sobre dos (2) intents a la via, per a cada 
categoria i participant. El millor temps dels dos intents serà el que configuri la 
classificació o rànquing. 

B) fase o ronda Final: 

1) d’enfrontaments o duels. 

2) d’entre una i tres eliminatòries 

La prova es realitzarà en un (1) dia. 

 

Campionat de Catalunya (Bloc, Dificultat o Velocitat) 

General. Participació. Classificacions i Premis 

14.13.  D’acord amb les condicions establertes per la FEEC en el contracte amb el/s 
organitzador/es, les dues parts organitzaran el Campionat de Catalunya d’Escalada en 
Bloc, i/o Dificultat i/o Velocitat, tant Juvenil com Absoluta en categories generals, i el 
Campionat de Catalunya d’Escalada de Dificultat en categories de paraescalada, complint 
amb el present reglament i les normes tècniques vigents. 

14.14. El Campionat de Catalunya d’Escalada Juvenil pot celebrar-se conjuntament amb el 
Campionat de Catalunya d’Escalada Absoluta i/o amb paraescalada (en qualsevol de les 
seves disciplines) o per separat, segons hagi estat decidit per la Direcció Tècnica de la FEEC 
i així s’hagi fet constar en el contracte amb els organitzadors. 

14.15. Els/les participants del Campionat d’Espanya: 

A) seran agrupats en les categories generals definides en els articles 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 
i 

B) respecte les categories de paraescalada, s’agruparan segons l’especificat a l’article 12.5 
d’ aquest reglament.  

14.1 6. Els/les participants del Campionat de Catalunya Juvenil estaran dividits/des en les 
categories definides en l’apartat 12 i els seus corresponents articles, i compliran els 
següents requisits:  

A) no es permetrà la participació a esportistes que no tinguin com a mínim 10 anys 
complerts a 31 de desembre de l’ any de celebració de la prova. 

B) no superaran l’edat de 18 anys el 31 de desembre de l’any en què la competició se 
celebri. 
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14.1 7. Els/les participants del Campionat de Catalunya Absoluta amb edat inferior a 18 anys 
hauran de presentar una autorització paterna/materna i/o tutor/a (els/les 
organitzadors/es inclouran en el full d’inscripció un model d’autorització). 

No es permetrà la participació a esportistes que no tinguin com a mínim 16 anys complerts 
a 31 de desembre de l’any de celebració de la prova. 

14.18. Els/les participants de la Campionat de Catalunya de Paraescalada amb edat inferior a 18 
anys hauran de presentar una autorització paterna/materna i/o tutor/a (els/les 
organitzadors/es inclouran en el full d’inscripció un model d’autorització). 

No es permetrà la participació a esportistes que no tinguin com a mínim 16 anys complerts 
a 31 de desembre de l’ any de celebració de la prova. 

14.19. Les classificacions de la Campionat de Catalunya estaran regulades per l’article 13. 8 
d’aquest reglament. 

14.20. El lliurament de medalles i premis per a Campionat de Catalunya es desenvoluparà segons 
els articles 13.11 d’aquest reglament. 

Formats de Campionat 

14.21. Dificultat. La competició es desenvoluparà en els formats de sense i amb aïllament, és a 
dir, al flash (sense aïllament) i/o a vista (amb aïllament), o combinació de totes dues, i 
estarà subjecta enterament al reglament específic d’escalada de dificultat (vegeu apartat 
7).  La prova es realitzarà en dos (2) o tres (3) fases o rondes. Així: 

 
A) competició en dos (2) fases: 

1) fase o ronda de Classificació o Semifinal: 

a) desenvolupada al Flash (sense aïllament) 

b) dues (2) vies diferents d’escalada per a cada categoria i participant 

2) fase o ronda Final 

a) Categories Juvenils i Absolutes: vuit (8) finalistes femenines i vuit (8) finalistes 
masculins 

b) desenvolupada a vista (amb aïllament) 

c) una (1) única via per a cada categoria i participant 

La prova es realitzarà en un (1) o dos (2) dies. 

B) competició en tres (3) fases: 

1) fase o ronda de Classificació: 

a) desenvolupada al Flash (sense aïllament) 

b) dues (2) vies diferents d’escalada per a cada categoria i participant 
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1) fase o ronda Semifinal: 

a) desenvolupada al Flash (sense aïllament) o a vista (amb aïllament) especificat en 
reunió tècnica. 

b) una (1) única via per a cada categoria i participant 

2) fase o ronda Final 

a) Categories Juvenils i Absolutes: sis (6) finalistes femenines i sis (6) finalistes 
masculins 

b) desnvolupada a Vista (amb aïllament) 

c) una (1) única via per a cada categoria i participant 

3) la prova es realitzarà en: 

a) un (1) dia. 

b) dos (2) dies: Les dues (2) primeres fases en un (1) dia i la ronda final l’endemà. 

c) dos (2) dies: La primera fase en un (1) dia i semifinals i finals l’endemà. 

14.22. Bloc. La competició es desenvoluparà seguint totalment el reglament específic d’escalada 
en bloc (vegeu apartat 8). La prova es realitzarà en dues (2) fases o rondes, tal com està 
definit a l’article 14.13. En conseqüència: 

 
A) fase o ronda de Classificació o Semifinal: 

1) d’un format de rotació en grups (Redpoint). Així: 

a) Categories Juvenils: Es podrà optar per un dels següents sistemes especificat 
prèviament a les inscripcions, i confirmat en reunió tècnica: 

i) redpoint (limitat a 5 intents) o  

ii) redpoint (il·limitat en intents) 

b) Categories Absolutes: Redpoint (il·limitat en intents) 

2) aquesta ronda es realitzarà sobre un total de cinc (5) blocs diferents per a cada 
categoria i participant 

B) fase o ronda Final: 

1) Categories Juvenils i Absolutes: sis (6) finalistes femenines i sis (6) finalistes masculins 

2) desenvolupada a vista (amb aïllament), per a les categories juvenils i absolutes. Es 
podrà optar per: 

a) rotació a Vista (categories Juvenils) 

 b) format Final World Cup IFSC (categories Absolutes) 

3) es realitzarà sobre un total de 4 blocs per a cada categoria i participant 
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La prova es realitzarà en un (1) o dos (2) dies. 

14.23. Velocitat. La competició es desenvoluparà seguint enterament al reglament específic 
d’escalada en velocitat (vegeu apartat 9).  La prova es realitzarà en dues fases o rondes: 

A) fase o ronda de Classificació o Semifinal, composta de: 

1) període de Pràctica previ a la ronda (hauria de ser de dos (2) intents, però per raons 
tècniques podrà ser d’un (1) intent, segons s’especifiqui en reunió tècnica) 

2) període de classificació, definit sobre dos (2) intents a la via, per a cada categoria i 
participant. El millor temps dels dos intents serà el que configuri la classificació o 
rànquing. 

B) fase o ronda Final: 

1) d’enfrontaments o duels. 

2) d’entre una i tres eliminatòries 

La prova es realitzarà en un (1) o dos (2) dies. 

 
Competició Combinada (Bloc i Dificultat) 

14.24.  D’acord amb IFSC i el COI, la modalitat "combinada" és el format a emprar exclusivament 
en els Jocs Olímpics (JJOO), basat en el rendiment del/l’esportista. 

14.25. Les competicions de Bloc i Dificultat es regeixen pel que estableix l’apartat 11 (Bloc i 
Dificultat), juntament amb els apartats 7 (Dificultat) i 8 (Bloc) d’aquest Reglament. En cas 
de conflicte entre les disposicions d’aquests articles i les disposicions d’aquest apartat 11 
(Bloc i Dificultat), prevaldran les disposicions d’aquest apartat 11 (Bloc i Dificultat). 

 La participació en aquesta prova serà (només) per a esportistes de la categoria absoluta 
femenina i masculina.  

La prova es pot disputar seguint dos formats: 

14.26. Descrit a l’apartat 11, que (en condicions d’aïllament), es podrà organitzar: 

A) amb les fases següents: 

1) ronda de classificació (opcional) 

2) ronda de Semifinal 

3) ronda Final 

B) cada fase composta de: 

1) prova de Bloc, consistent en la realització de quatre (4) blocs, anterior a 

2) prova de Dificultat, consistent en la realització d’una (1) via d’escalada 

14.27. Realitzant únicament una Fase Final (seguint el criteri de competició oficial IFSC Europe 
del campionat d’Europa de Munic 2022). Aquesta fase Final seguirà els mateixos 
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criteris descrits a l’apartat 11 (sempre en condicions d’aïllament) i, estarà composta 
de: 

A) vuit (8) finalistes femenines i vuit (8) finalistes masculins 

B) fase composta de: 

1) prova de Bloc, consistent en la realització de 4 blocs, anterior a 

2) prova de Dificultat, consistent en la realització d’ 1 via d’ escalada 

C) la classificació d’aquesta fase final segueix els criteris següents: 

1) los/les esportistes que optin a estar en la fase final de la prova combinada estan 
obligats/des a participar en el Campionat de Bloc i de Dificultat. Si només es 
participa en una d’aquestes dues disciplines no podran optar a estar en la prova 
combinada. 

2) la classificació o rànquing que s’utilitzarà per seleccionar els/les 8 finalistes 
femenines i masculins s’obtindrà de sumar els punts que es donen en Bloc i 
Dificultat segons la posició obtinguda en ambdós campionats. La relació de punts 
que s’ atorguen segons la posició obtinguda és la mateixa que s’atorguen en el 
rànquing de copa catalana, com es reflecteix a l’annex 8. 

3) s’atorgarien els punts fent mitjana aritmètica de les dues posicions. Així, per 
exemple, en un empat en la tercera posició de dos participants, es procediria així: 

 
Posició Punts Mitjana 

3a 650 (690+610) / 2 3a 650 
 

On 690 corresponen als punts de la 3a posició, i 610 als punts de la 4a posició. 

4) qualsevol una altra circumstància es resoldrà segons el document IFSC ECH – 
Boulder & Lead publicat al web d’IFSC 

 

Altres Competicions 

14.28. L’Àrea de Competició i la Direcció Tècnica FEEC podrà regular qualsevol altre tipus de 
competició que sorgeix, o format de competició. 
FEEC participa en l’organització anual (aportant Equip Arbitral i la implementació del 
reglament tècnic) de les següents competicions nacionals: 

A) Campionat de Catalunya Universitari (d’escalada en bloc) 

B) No en ús actual 
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PART 4. ANNEXOS 
ANNEX 1.  
 
No en ús actual 
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ANNEX 2. FULL DE RECLAMACIÓ / APEL·LACIÓ 
 
Aquest full haurà d’estar emplenat en tots els seus apartats i signat pel reclamant i el/la President/a del Jurat. El 
rebut del dipòsit de la Taxa d’Apel·lació o Reclamació haurà d’anar signat pel/la Delegat/a FEEC, qui percebrà tal 
quantitat del reclamant. S’haurà de lliurar una còpia o fotocòpia de la reclamació a la persona reclamant. 

 

Competició  

Data i hora:  

Categoria i Ronda:  

Reclamació feta per  
(Nom/Club o Federació/Rol): 

 

Descripció de les raons de la reclamació  
(incloure article al qual fa referència l’apel·lació, nom esportista i dorsal): 
 

 

 

 

Signat: 

La reclamació ha estat: Acceptada Rebutjada 

Explicació de la decisió del Jurat 

 

 

 

Signatura dels/les integrants del Jurat d’Apel·lació 

President/a del Jurat 

 

Delegat/a FEEC 
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Resguard de Pagament 
Taxa d’Apel·lació (o Reclamació) 

 

La FEEC ha rebut la quantitat de:        #60€# euros (seixanta) 
 
 
del Sr/Sra.  
 
 
en concepte de: 
 
 
 
dipòsit de reclamació número # 
 
del dia .................. , ............................................ , .................................. 
 
 
Aquesta quantitat serà retornada si la reclamació prospera. 
 
 
En ........................................................ de ...................................................... de ................. 
 
 
Delegat/a FEEC 
 
Nom:  
 
 
Signatura: 
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ANNEX 3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES  
 
Totes les competicions autoritzades per FEEC es desenvoluparan en un mur que estarà construït 
d’acord amb la normativa UNE EN 12572-1:2017, i cada mur (dificultat, bloc o velocitat) haurà de 
complir amb un mínim de mesures.  

 
3.1. MURS DE DIFICULTAT 
Aquestes són els requisits IFSC per les World Cups, i en negreta, els mínims exigibles en 
competicions FEEC. 
 

Alçada: 15 metres (13 m mínim i 16 m màxim) 
 

Amplada: 12-15 metres (per poder realitzar 4 vies de manera 
simultània, per la qual cosa cada via precisa d’amplada 
mínima de 3 metres) 
 

Perfil: inclinacions variables des d’un mínim de 15 ° fins a 60 ° 
 

Orientació (si és a l’exterior): en funció de l’època de l’any, però s’han d’evitar els 
extrems (hivern cara nord i estiu cara sud), recomanable 
nord o nord-est per a l’adherència de les mans.  S’ha 
d’evitar totalment l’exposició al sol. 
 

Coberta (si és a l’exterior): l’estructura ha d’estar protegida contra la pluja i el 
possible efecte de pluja amb vent, si fos el cas, ampliant 
els metres de cobertura superior i lateral si calgués 
 

Fricció: uniforme i de rang mitjà 
 

Plafons: alineació entre panells que mostri un perfil pla i sense 
espai visible (tolerància màxima d’1 mm) 
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3.2. MURS DE BLOC 
Aquestes són els requisits IFSC per les World Cups, i en negreta, els mínims exigibles en 
competicions FEEC. 
 

Alçada: 4,5 metres màxim (des del matalàs fins al 
top), límit màxim de configuració de 
rutes en termes de seguretat d’acord 
amb EN. La paret pot ser més alta fins a 5 
m si l’espai extra està destinat a imatge de 
l’esdeveniment. 
 
Para l’esportista ha  de ser segur acabar el 
bloc, permetent-los tenir una posició 
estable d’acord amb el reglament de bloc, 
i ser capaços de baixar manera segura (per 
exemple, escales o preses de baixada). 
 
La plataforma superior també serà 
accessible per als/les operadors/es de 
televisió i fotògrafs/es per col·locar una 
càmera remota. 
 

Amplada: 30 metres lineals (o totals) per al disseny 
de 10 vies diferents, tenint cadascuna 
d’elles una amplada mínima de 3 m 
cadascuna, de forma que es pugui escalar 
simultàniament sense problemes 
 

Enlairament i perfil: 4-5 perfils diferents amb diferents 
inclinacions des de -5° fins a 45° 
 

Orientació (si és a l’exterior): En funció de l’època de l’any, però s’han 
d’evitar els extrems (hivern cara nord i 
estiu cara sud), recomanable nord o nord-
est per l’adherència de les mans. 

Coberta (si és a l’exterior): La estructura ha d’estar protegida contra 
la pluja i el possible efecte de pluja amb 
vent, si fos el cas, ampliant els metres de 
cobertura superior, si calgués.  S’ha 
d’evitar totalment l’exposició al sol 
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Fricció: uniforme i de rang baix 
 

Plafons: alineació entre panells que mostri un 
perfil pla i sense espai visible (tolerància 
màxima d’1 mm) 
Han de complir amb la norma EN 12572-2 
 

Matalassos: Gruix: mitjana 40cm 
- Continuació: mín. 1,5 m en totes les 

direccions des del punt més avançat de 
la paret 

- Ha de complir amb la Norma EN 12572-2 
- Coberta: S’ha de protegir de la calor i la 

pluja amb el sostre per sobre de 
l’estructura. 

- Es proporcionarà una coberta de lona 
separada per protegir la superfície quan 
no estigui en ús 

 
Escenari (en què es disposa l’estructura,

si s'escau):
- Alçada: 0,5m a 1,5m 
- Amplada: Espai extra respecte les 

matalassos de mínim 0,5m al voltant d’ 
aquestes 

 
Especificacions de l’ estructura d’ escalada: 

- Els panells de perfil vertical i positius no haurien de tenir aranyes en els forats, 
sobretot en els perfils positius o de slab.  Acceptable en panells desplomats. 

- El recobriment dels panells no ha de contenir sorra. 
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3.3. MURS DE VELOCITAT 
Totes les competicions autoritzades per la FEEC es desenvoluparan en el mur específic per a la 
prova de velocitat dissenyada per la IFSC de 15 metres. El mur estarà construït d’acord amb la 
normativa UNE EN 12572.  

En competicions FEEC en el cas dels murs de velocitat han de complir amb els mateixos 
requisits que els murs de IFSC per les World Cups. Així: 

Mesures: 15 m d’alçada  
(La paret comença a 20 cm del terra. L’alçada del sostre és 
de 16,7 m amb el punt de protecció superior) 
 

Desplom: El mur ha de tenir 5° d’inclinació negativa 
Desplom total de 1,3 m 
 

Amplada: 6 metres (dues línies d’ascens de 3m d’ample cadascuna) 
 

Demarcacions: Si cal delimitar una via al mur per separar-la clarament de 
l’ altra via, la delimitació es realitzarà amb una marca 
contínua i clarament identificable 
 

Orientació (si és exterior): En aquest cas, evitant els extrems, és a dir el fred a 
l’hivern i la calor a l’estiu. 
S’ ha d’evitar totalment l’exposició al sol. 
 

Fricció: uniforme i de rang baix 
 

Plafons: alineació entre panells que mostri un perfil pla i sense 
espai visible (tolerància màxima d’1 mm) 
Han de complir amb la norma EN 12572-1 
 

Especificacions: IFSC homologarà tota la instal·lació com a mur Oficial en el 
qual es poden realitzar temps rècords si passa la inspecció 
del /la Delegat/a Tècnic/a d’IFSC i compleix a més amb els 
següents requisits: 

 
- El fabricant del mur ha de ser certificat IFSC com a 

constructor de murs de velocitat 
- Les preses de velocitat són oficials i certificades 
- El sistema d’auto-belay o auto asseguradors és l’oficial i 

certificat per IFSC 
- El sistema de cronometratge és oficial i certificat IFSC 

per registrar temps rècords 
 
El mur de velocitat tindrà com a referència els materials habituals utilitzats en proves oficials de 
la IFSC. 
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ANNEX 4. EMPARELLAMENTS EN VELOCITAT (CARRERA/VIA) 
 

Quadre de 16 FINALISTES 
 

 
Quadre de 8 FINALISTES 
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Quadre de 4 FINALISTES 
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ANNEX 5. BLOC I DIFICULTAT 
Valors de puntuació de la ruta de Dificultat 
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ANNEX 6. CATEGORIES 

6.1. Categories GENERALS 
Categories i distribució per anys de naixement 
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6.2. Categories de PARAESCALADA (Paraclimbing) 
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ANNEX 7. PUNTS PER A RÀNQUING GENERAL 
 

 
 

 



 

 
FEEC - Reglament Oficial de Competicions d’Escalada Esportiva 102

 
 

ANNEX 8. PUNTS PER A CLASSIFICACIÓ FASE FINAL PROVA COMBINADA 
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