Regulamento Geral
1 – O Campeonato FPME de Escalada de Dificuldade – Guarda - 2018, realiza-se nos
dias 20 e 21 de outubro de 2018, na cidade da Guarda.
2 – O local da competição será o Pavilhão Municipal de São Miguel, junto à Escola EB
2, 3 de São Miguel (MAPA).
3 – A competição integra o Circuito FPME de Escalada de Dificuldade 2018 e é aberta
a todos os filiados na Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada,
interessados e possuidores de um seguro nível 3 da FPME ou equivalente. Poderão
inscrever-se atletas não filiados na FPME, contudo não faram parte do Ranking FPME
nem da cerimónia de pódio
4 – É da responsabilidade de cada atleta informar-se de todos os procedimentos,
normas e horários, antes ou durante a sua acreditação, no local da prova.
5 – Aplica-se o Regulamento de Competições de Escalada Desportiva da Federação
Portuguesa de Montanhismo e Escalada, ressalvando-se o seguinte: os seis primeiros
classificados nas eliminatórias poderão ir às finais, no entanto só poderão ir ao pódio
os atletas com licença FPME válida para o ano em curso.
6– O Campeonato FPME de Escalada de Dificuldade Guarda 2018 terá como
equipadores da prova, Nelson Cunha e Miguel Loureiro.
7 - Inscrição e Taxa de inscrição:
As inscrições serão efetuadas AQUI.
Excecionalmente poderão ser enviadas para o email clube@montanhismo-guarda.pt ,
com os dados: nome completo, data de nascimento, clube e n.º de licença da FPME;
10€ - Federados FPME com licença anual nível 3 (ou atletas escolares federados
FPME com licença nível 0) e que se inscrevam até às 17h00m do dia 19 de outubro;
12€ - Federados FPME com licença anual nível 3 (ou atletas escolares federados
FPME com licença nível 0) e que se inscrevam após as 17h00m do dia 19 de outubro;
15€ - Não Federados FPME ao qual acresce a taxa de 4€ para requisição do seguro
que deverá ser adquirido no dia da prova, junto da organização.

Todos os pagamentos deverão ser efetuados por transferência bancária para:
NIB 0035 0360 0003 3879 4311 7
IBAN PT50 0035 0360 0003 3879 4311 7
Excecionalmente poderão ser efetuados pagamentos no dia da prova.
A ativação do seguro adquirido no dia será efetuada até 10 minutos antes do início da
prova.
Para a confirmação ou inscrição no dia, será obrigatório a verificação dos dados dos
atletas assim como a apresentação da confirmação do pagamento. Os atletas FPME
deverão ser portadores da sua licença federativa.
IMPORTANTE: Os atletas menores, não federados FPME deverão ter uma
autorização assinada pelo encarregado de educação (documento de autorização).
8 – Na prova dos escalões jovens, não haverá eliminação direta. O modelo da
competição será no formato “contest”, com o número total de quatro vias para cada
escalão, com a duração máxima de 6 minutos para cada via. Pelo que neste modelo
não haverá zona de isolamento.
Na prova dos escalões seniores, existirá uma eliminatória “em flash” de 3 vias, sendo
apurados os 6 melhores classificados para uma final com isolamento.
𝑅

9 – A classificação obter-se-á através do resultado da formula: √𝑅1𝑥𝑅2𝑥 … 𝑥𝑅𝑛 em
que R representa o resultado de cada via e o N o número de vias. Quanto mais baixo
o resultado, melhor a classificação.
Exemplos:
2

2

2

2

2º na via 1 e 8º na via 2: √2𝑥8 = √16 = 4
4º na via 1e 1º na via 2:

√4𝑥1 = √4 = 2
3

3

1º na via 1, 3º na via 2 e 4º na via 3: √1𝑥3𝑥4 = √12 = 2,3
10 – Para os escalões Minis e Infantis, masculinos e femininos, a escalada será com
corda por cima (em “TOP ROPE”).

Os restantes escalões, masculinos e femininos a escalada será “à frente” ou “a abrir”.
11 – A zona de prova, é o local, exclusivamente destinado à competição. Esta zona
será vedada e só é permitida a presença de atletas e dos treinadores acompanhantes,
assim como à organização devidamente identificados. Existirá uma zona de
aquecimento, onde os atletas terão que permanecer e aguardar a sua vez, para entrar
na zona de prova. A chamada para a zona de prova é feita 15 minutos antes do inicio
da competição.
12 – No final da competição, haverá uma cerimónia de entrega de prémios, aos
primeiros três classificados de cada escalão. Haverá depois, uma cerimónia de pódio,
para entrega de medalhas, para os três melhores classificados de cada escalão
filiados na FPME.
13 – Direito e imagem e publicidade, ao aceitação o presente regulamento implica
obrigatoriamente que o participante encarregado de educação ou tutor autorizam os
organizadores da prova a gravação total ou parcial da sua participação na mesma,
pressupõe também a sua concordância para que a organização possa utilizar a
imagem do atleta para a promoção e difusão da prova em todas as suas formas (
radio, imprensa escrita, vídeo, fotografia, internet, cartazes, meios de comunicação
social, etc.).

Programa/Horário
Sábado dia 20 de outubro
09h00
10h00
15h00
19h00

Abertura do secretariado.
Inicio da competição escalões, minis e infantis
Inicio da competição escalões iniciados e juvenis
Entrega de prémios

Domingo dia 21 de outubro
09h00
10h00
15h00
15h30
16h00
18h00

Abertura do secretariado.
Inicio da qualificação escalões juniores e seniores
Abertura da zona de isolamento escalões juniores e seniores
Enceramento da zona de isolamento
Início das finais
Entrega de prémios e encerramento

