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El present reglament ha estat aprovat per la Comissió Delegada de la FBME en la reunió 

efectuada el 11 de Maig de 2022 

  

ESTRUCTURA DEL REGLAMENT: 
 

PART 1. GENERALITATS 
  

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS  

 

2. ORGANITZACIÓ  

2.1.  Delegats de la FBME, àrbitres i equipadors delegats o equipadores delegades 

2.1.1. President o presidenta del jurat  

2.1.2. Àrbitres de via  

2.1.3. Àrbitre de classificacions  

2.1.4. Equipador delegat o equipadora delegada  

2.1.5. Ajudant d’equipador o equipadora  

2.1.6. Delegat o delegada FEBME  

2.2. Personal d’organització 

  

 3. CATEGORIES  

3.1.  Categories Generals (per edats)  

 

 4. PARTICIPACIÓ I CLASSIFICACIONS  

4.1.  Participació en Proves Balears  

4.1.1.  Campionat de les Illes Balears  

4.2.  Classificacions i Puntuacions  

 

 5.  MODALITATS D’ESCALADA, FORMATS I TIPUS DE COMPETICIÓ  

5.1.  Modalitats d’escalada i formats de competició  

5.2.  Tipus de competicions  

5.2.1. Campionat de Balears d’Escalada en Bloc  

5.2.1.1.  Funcionament  

5.2.1.2.  Participació  

5.2.1.3.  Sistema de Classificació i Puntuació  
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PART 2. REGLAMENT TÈCNIC 
 

6.  MODALITAT DE BLOC  

6.1.  Format de Bloc: ROTACIÓ A VISTA  

6.1.1. Escalada en bloc  
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6.1.5. Reunió tècnica  
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6.1.8. Zona de trànsit i preparació prèvia a l’escalada  

6.1.9. Zona de Competició  

6.1.10.  Procediment d’escalada  

6.1.11.  Sistema de puntuació 

6.1.12.  Manteniment de les zones  

6.1.13.  Incidents tècnics  

6.1.14.  Classificació i quotes per cada ronda  

6.1.15.  Classificació final i superfinal  

6.2.  Format de Bloc: GRUP (REDPOINT)  

6.2.1. El reglament que regula aquest format serà el mateix que per la 

modalitat i format de bloc rotació a vista (punt 7.1.)  

6.2.2. Zona de trànsit i preparació prèvia a l’escalada  

6.2.3. Període d’observació  

6.2.4. Procediment d’escalada 
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REGLAMENT OFICIAL DE COMPETICIONS D’ESCALADA ESPORTIVA 

ÀREA DE TREBALL D’ESCALADA ESPORTIVA 

 

PART 1. GENERALITATS. 
 

1. OBJECTIUS 

 

La competició d’Escalada Esportiva té com a objectiu: 

 

 Reunir en competició els millors competidors i les millors competidores de la nostra 

federació. 

 Promoure l’escalada esportiva entre el jovent. 

 Millorar el nivell esportiu dels competidors i les competidores i ajudar a l’evolució de 

l’escalada esportiva de competició. 

 Servir de referència per a la selecció dels millors competidors i les millors competidores 

per representar la federació en competicions estatals i internacionals. 

 

 

2. ORGANITZACIÓ 

 

L’àrea de treball d'escalada esportiva integrada en l’estructura FBME és la responsable 

d’organitzar i coordinar amb les diferents entitats tots aquells aspectes relacionats amb 

l’escalada esportiva a nivell autonòmic, de conformitat amb les directrius emanades de 

l'Assemblea general i la Junta Directiva. 

 

L’Àrea de treball d'escalada esportiva té competència tècnica respecte a totes les competicions 

d’escalada esportiva a nivell autonòmic, organitzades o cedides per la FBME. 

 

L’àrea de treball d'escalada esportiva és la responsable de rebre i informar la Junta Directiva per 

tal de donar resposta a les sol·licituds dels clubs de muntanya i institucions per organitzar alguna 

competició homologada per la FBME. 
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Carrer de l’Uruguai, 1, 001.  

Velòdrom de les Illes Balears  

07010 – Palma de Mallorca 

+34 971 29 13 74  

info@fbmweb.com 

https://fbmweb.com/ 

 

2.1. Delegats de la FBME, àrbitres i equipadors delegats o equipadores delegades 

L’àrea de treball triarà el següent personal per controlar qualsevol competició. 

President o presidenta del jurat  

Àrbitres de via 

Àrbitre de Classificacions  

Equipador delegat o equipadora delegada 

Ajudant d’equipador  

Assistent de Vídeo o Ajudanta Assistenta de Vídeo 

 

2.1.1. El president o la presidenta del jurat. Representa l'autoritat màxima durant la competició. 

Presideix i controla a l'equip arbitral designat per arbitrar una determinada competició, ha de 

signar les actes dels resultats fetes per l'equip arbitral i presentar un informe detallat de la 

competició al responsable de l’Àrea de treball  d’Escalada esportiva. El president o la presidenta 

del jurat ha d’estar en possessió de la titulació d’àrbitre expedida per la FBME o altres 

federacions amb correspondència de titulacions i tenir la llicència federativa de la FBME o 

d'altres federacions de l’any en curs.  

 

2.1.2. Àrbitres de via. Han d’estar en possessió de la titulació expedida per la FBME o altres 

federacions amb correspondència de titulacions com a àrbitres d’escalada esportiva  i tenir la 

llicència federativa de la FBME o d'altres federacions de l’any en curs. La seva funció principal 

serà fer complir el present reglament durant la competició, sota la supervisió del president o de 

la presidenta del jurat. 

 

2.1.3. Àrbitre de Classificacions. Serà l’encarregat de confeccionar els llistats dels competidors i 

competidores, donar el número de dorsal correcte, establir el sorteig dels esportistes de la 

competició amb el president o la presidenta del jurat i fer les classificacions de les competicions. 

Aquesta funció és exercida per un àrbitre oficial, que ha d’estar com indica el punt 2.1.2 en 

possessió de la titulació expedida per la FBME o altres federacions amb correspondència de 
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titulacions com a àrbitres d’escalada esportiva i tenir la llicència federativa de la FBME o d'altres 

federacions de l’any en curs.  

 

2.1.4. Equipador delegat o equipadora delegada. Serà designat/da per l'organització de la 

competició i ha d'estar en possessió de la titulació expedida per la FBME o altres federacions 

amb correspondència de titulacions i de tenir la llicència federativa de la FBME o d'altres 

federacions de l’any en curs.  

 

És el responsable de verificar els requisits tècnics i la seguretat de cada bloc de competició i 

aconsellar al president o la presidenta del jurat en tots els aspectes tècnics dins de l’àrea de 

competició. L’equipador delegat o l’equipadora delegada ha de presentar un informe sobre la 

competició al president o la presidenta de l’Àrea de Treball d’Escalada Esportiva. 

 

Funcions de l’equipador delegat o l’equipadora delegada: 

1. Designar els blocs per cada ronda de competició i assegurar-se que les vies reuneixen tots els 

requisits apropiats i estan en concordança amb els requisits tècnics del present reglament. 

2. Si existeixen instal·lacions de blocs s’encarregarà de coordinar-los i assegurar- se que aquests 

disposin les mesures de seguretat necessàries. 

3. Supervisar les reparacions i netejar els blocs segons les instruccions dels àrbitres. 

4. Aconsellar als àrbitres o personal encarregat de prendre mides sobre els croquis del blocs. 

5. Supervisar i controlar la zona d’escalfament. 

6. Informar als àrbitres sobre la capacitat dels asseguradors. 

7. Aconsellar als àrbitres sobre el temps necessari per a realitzar cada bloc. 

 

2.1.5. L’ajudant o ajudanta d’equipador o d’equipadora serà designat/da per l'organització de 

la competició, ha d'estar en possessió de la titulació expedida per la FBME o altres federacions 

amb correspondència de titulacions i tenir la llicència federativa de la FBME o d'altres 

federacions de l’any en curs. Farà tasques d’auxiliar d’equipador o d’equipadora durant la 

competició i també en l’equipament dels itineraris. 

 

2.1.6. Delegat o Delegada de la FBME ha de ser present a totes les reunions i sessions de 

competició i presentar un informe detallat a la Direcció Tècnica de la FEDME. Supervisarà el 

lliurament de premis i especialment el protocol amb les autoritats presents, ordenant-les per 

raó de rang. Coordinarà amb l'organització i la resta d'agents implicats la gestió general de 

l'esdeveniment abans, durant i a la finalització de l'esdeveniment. Feu el seguiment de les 
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inscripcions a través de la plataforma i informarà a l'organització i l'equip arbitral de qualsevol 

novetat d'última hora. 

 

 

2.2.  Personal d’organització 

 

L’entitat o centre organitzador ha de cobrir les següents funcions, a través de qui ostenti la 

direcció de competició assignat/da: 

 

 El director de competició ha d’estar present en totes les reunions i sessions de competició, 

dirigir-les i presentar un informe detallat al president o la presidenta de l’Àrea de Treball 

d’escalada esportiva de la FBME. 

 Organització pre-competició: administració, construcció del mur d’escalada, equipaments 

associats i equipaments de la zona de competició. 

 L’entitat organitzadora ha de posar a disposició del tècnic muntador de l’estructura de 4 a 6 

persones pel muntatge i desmuntatge del bloc. 

 Rebre i registrar tot el personal acreditat per a la competició (escaladors, tècnics FBME, 

premsa...). 

 Registrar i controlar l’accés a la zona d’aïllament acatant les indicacions fetes pel director de 

competició. 

 Vetllar per la seguretat a tot el recinte de competició. 

 Acompanyar i assistir als competidors i les competidores que deixen la zona d’aïllament i 

que es dirigeixen a la zona de trànsit i, posteriorment, a la zona de competició. 

 Equipar i mantenir el mur sota les consignes de l’equipador delegat. 

 Oferir serveis per a la premsa i mitjans de comunicació. 

 Oferir serveis mèdics i altres equipaments pactats. 

 Organitzar les cerimònies d’obertura i clausura. 

 Oferir als àrbitres el material necessari. 

 Estarà absolutament prohibit fumar a qualsevol àrea designada per la competició i cuidarà 

tots els aspectes mediambientals. 
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3. CATEGORIES  

 

3.1. Categories Generals (per edats) 

 

 L’àrea de treball d’escalada esportiva de la FBME estableix les següents categories en 

que els participants estaran dividits a totes les proves oficials (descrites a l’apartat 4). 

Establim dues categories juvenils, a més de la categoria absoluta: 

 

Juvenil A sub-15 Masculí 

Femení 

Participants que compleixin 12, 13 i/o 14 

anys entre l'1 de gener i el 31 de 

desembre de l'any que es celebri la 

competició 

Premis per: 1er, 

2on i 3r 

Juvenil B sub-18 Masculí 

Femení 

Participants que compleixin 15, 16 i/o 17 

anys entre l'1 de gener i el 31 de 

desembre de l'any que es celebri la 

competició 

Premis per: 1er, 

2on i 3r 

Absolut  Masculí 

Femení 

Participants que compleixin com a mínim 

l'edat  de 16 anys entre l'1 de gener i el 

31 de desembre de l'any que es celebri la 

competició 

Premis per: 1er, 

2on i 3r 

 

 

 Així, s’estableix la següent taula orientativa: 

 

        Any de naixement         

         Juvenil A Juvenil B Absoluta 

Any de la competició: sub-15 sub-18          

2022 2010-2009-2008 2007-2006-2005 2004 y anterior 

2023 2011-2010-2009 2008-2007-2006 2005 y anterior 

2024 2012-2011-2010 2009-2008-2007 2006 y anterior 

2025 2013-2012-2011 2010-2009-2008 2007 y anterior 
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 Totes les proves (descrites a l’apartat 4) es disputaran individualment. Els participants 

d’edat inferior als 18 anys han de presentar una autorització (materna, paterna o del tutor 

legal) que anirà adjunta al full d’inscripció. 

 

 Tanmateix, els escaladors i les escaladores menors de 18 anys que desitgin participar a la 

categoria absoluta hauran de demanar-ho a l’Àrea de Treball d’Escalada Esportiva, que 

estudiarà el cas amb el consens dels pares, l'equipador delegat o l’equipadora delegada i 

el delegat o delegada FBME, sent la edat mínima per participar-hi de 16 anys. 

 

 En la categoria Juvenil A (sub-15), l'edat mínima per participar serà de 12 anys complerts 

entre l'1 de gener i 31 de desembre de l'any en que es celebra la competició. 

 

 Les categories tindran un mínim de 3 participants per categoria. En cas de no arribar a 

aquest mínim, els responsables de l’àrea de treball d’escalada esportiva i els organitzadors 

i les organitzadores acordaran la manera de procedir. 

 

 

4. PARTICIPACIÓ I CLASSIFICACIONS 

 

4.1. Participació en Proves Balears 

 

4.1.1. Campionat de Balears 

 

 Per a participar al Campionat de Balears, tots els participants balears tindran validada 

la llicència FBME de l’any en curs, 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, i hauran de mostrar-la 

físicament a l'equip arbitral de la prova o mitjançant l'aplicació mòbil homologada. 

 

 Els participants no federats hauran d'acreditar la contractació d'una assegurança de 

responsabilitat civil i una d'accidents que doni cobertura a tot el territori balear, 

equivalent a la vigent a l'estat segons RD 849/1993 de 4 de juny, expedida amb 

anterioritat al començament de la competició. 
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 Totes les proves es disputaran individualment. Els participants amb edat inferior als 

18 anys hauran de presentar una autorització paterna/materna (els organitzadors/res  

inclouran a la fulla d'inscripció un model d'autorització paterna/materna i la fotocopia 

del document d'identitat de qui fa l'autorització). No podran participar atletes: 

o Amb edat inferior als 12 anys complerts entre l’1 de gener i 31 de desembre de 

l’any de celebració del Campionat de Balears d'escalada en bloc. 

o Amb edat inferior a 16 anys complerts entre l’1 de gener i 31 de desembre de 

l’any de celebració del Campionat Balears d'escalada en bloc Absolut. 

 

 No podran participar al Campionat de Balear esportistes amb llicències temporals 

expedides per la FBME o altres federacions. 

 

 Després de finalitzar la competició s’editaran 2 classificacions, una amb tots els 

esportistes participants, que donarà lloc als premis de la prova que hagi decidit  el 

personal d'organització i una altra amb els esportistes participants federats a la FBME 

que donarà lloc al pòdium del Campionat de Balears. 

 

 

4.2. Classificacions i Puntuacions 

 

 A cada prova la classificació es realitzarà segons les posicions aconseguides per cada 

participant. 

 

 La classificació final s’establirà en funció del resultat obtingut pels esportistes. En cas 

d’empat, els esportistes obtindran per igual el número de punts que correspongui a 

aquesta plaça. Els escaladors i les escaladores classificats a continuació ocuparan la 

plaça que els correspongui en funció del número d’escaladors i escaladores 

anteriorment classificats, estiguin o no empatats. 
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5. MODALITATS D’ESCALADA, FORMATS I TIPUS DE COMPETICIÓ 

 

5.1. Modalitats d’escalada i formats de competició 

 

Es contemplaran les següents modalitats i formats de competició: 

 

Modalitats Formats 

Bloc - En grups (Redpoint) 

- Rotació a vista. 

 

El reglament específic de cada prova i format es detalla en l'apartat corresponent del 

present document. 

 

 

5.2. Tipus de Competicions 

 

L’àrea de treball d’escalada esportiva de la FBME te la competència per regular i autoritzar 

els següents tipus de competicions: 

• Campionat de Balears d’Escalada en Bloc 

• Qualsevol altre competició oficial d’àmbit balear 

 

A les següents figures es detallen els diferents formats de cada modalitat: 

 

Campionat de 

Balears 

   

2 fases: Semifinal Redpoint / A vista 5 blocs o mes* 

 Final A vista 4 blocs 

Competició realitzada preferentment en un únic dia. 

(*) d'acord entre FBME i Organització, prèviament anunciat. 
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5.2.1. Campionat Balears d’Escalada en Bloc 

5.2.1.1. Funcionament 

 

 L’àrea de treball d’escalada esportiva decidirà, d’acord amb l'entitat organitzadora, la 

data i lloc de celebració del Campionat. El campionat es realitza a una sola prova. 

 

 L'entitat organitzadora es compromet a seguir el present reglament i les normes 

tècniques vigents. Aquest compromís es podrà formalitzar amb un contracte entre la 

FBME i l’entitat organitzadora. 

 

 El Campionat es podrà desenvolupar en el format de rotació en grups (redpoint), a vista, 

o amb combinació de qualsevol d’elles. Tanmateix, es recomanen les següents fases: 

 

El campionat es desenvoluparà en 2 fases: 

 a) Primera fase de Classificació o Semifinals: 

  - Desenvolupada en format de rotació en grups (redpoint) o a vista. 

 b) Segona fase Final: 

- Desenvolupada en format a vista. 

Aquestes dues fases seguiran el reglament específic d'escalada de bloc de cada format.  

 

 La competició de la modalitat de bloc es desenvoluparà en  el format de grup 

(redpoint), rotació a vista, o amb combinació de qualsevol d’ells, i estarà subjecta al 

reglament específic de cada format. 

 

 

5.2.1.2. Participació 

 

 Per a participar al Campionat Balears, tots els participants hauran de seguir els criteris 

establerts a l’apartat 4.1.1 d’aquest reglament. 

 

 Totes les proves es disputaran individualment. Els participants amb edat inferior als 18 

anys hauran de presentar una autorització paterna/materna (els organitzadors i les 

organitzadores inclouran a la fulla d’inscripció un model d’autorització paterna/materna 
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i la fotocopia del document d’identitat de qui fa l’autorització). No podran participar 

atletes: 

o Amb edat inferior als 12 anys complerts entre l’1 de gener i 31 de desembre de l’any 

de celebració de la prova del campionat de Balears d'escalada en bloc. 

o Amb edat inferior a 16 anys complerts entre l’1 de gener i 31 de desembre de l’any 

de celebració del campionat de Balears absolut d'escalada en bloc 

 

 Al Campionat de Balears els participants es distribuiran en las categories indicades a 

l’apartat 3.1, tant els participants del Campionat de Balears Juvenil com els participants 

al Campionat de Balears Absolut, amb un mínim de 3 participants per categoria. 

 

 

5.2.1.3. Sistema de Classificació i Puntuació 

 

 La classificació final pels finalistes  es confeccionarà segons l’apartat 6.1.14 (Modalitat 

de Bloc, apartat "Classificació i quotes per cada ronda"). 

 

 Després de finalitzar la competició s’editaran 2 classificacions, una amb tots els 

esportistes participants, que donarà lloc als premis de la prova que hagi decidit  el 

personal d'organització i una altra amb els esportistes participants federats a la FBME 

que donarà lloc al pòdium del Campionat de Balears. 

 

 D’acord amb la classificació de tots els esportistes, una vegada finalitzat el Campionat 

de Balears 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 Balears amb els esportistes 

balears millor classificats, on es proclamarà i procedirà a la entrega de trofeus als 

campions, subcampions i tercers classificats del Campionat de Balears en categories 

femenina i masculina. 
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PART 2. REGLAMENT TÈCNIC 
 

6. MODALITAT DE BLOC 

 

L’escalada en bloc consisteix en l’escalada d’itineraris de petita alçada i gran dificultat en les 

que l’escalador i l’escaladora progressa sense corda. 

 

6.1. FORMAT DE ROTACIÓ A VISTA 

 

6.1.1. Modalitat de bloc: rotació a vista 

 

 En la modalitat de bloc rotació a vista, la temptativa al problema de bloc es realitza sense 

tenir cap altre tipus d’informació sobre el bloc que la obtinguda durant el període 

d’observació que l’escalador i l’escaladora consideri oportú dins el període assignat per 

realitzar l’escalada i sense cap indicació externa durant la temptativa de l’escalador 

(vegeu el procediment d’escalada 6.1.11) 

  

6.1.2. Les zones d’escalada 

 

 Totes les competicions autoritzades per l’Àrea Esportiva d’Escalada es desenvoluparan 

amb un disseny aprovat per aquesta, les zones d’escalada o problemes de bloc tindran, 

o s’utilitzarà, una alçada màxima de 4 metres i disposaran de la suficient superfície hàbil 

per disposar de varies vies o problemes de bloc el suficientment distanciades entre elles 

per garantir la seguretat, i la no interferència entre elles. 

 

 La part de suport estructural de la construcció no es farà servir per escalar, només es 

podrà fer servir la part destinada per tal efecte, i dins d’aquesta no es podran fer servir 

per progressar, els elements destinats a la seguretat, ancoratges,..., ni els destinats a 

subjecció de les presses. 

 

 Els límits dret i esquerre de cada ruta estaran clarament delimitats amb una marca 

contínua. Si és necessari delimitar un bloc al mur d’escalada per separar-la clarament, la 

delimitació es realitzarà fent servir una marca contínua i clarament identificable. Les 
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vores del mur d’escalada, per ambdós costats o vora superior no es podran fer servir per 

progressar. 

 

 Cada bloc tindrà les preses de sortida per l'inici del bloc perfectament marcades. Així, 

hauran d'estar perfectament marcades les preses de ma per ambdues mans, així com les 

preses pels peus. 

 

 Cada bloc tindrà la presa de bonificació i la presa de final de via perfectament marcades 

amb la marca de ZONA i TOP respectivament (vegeu procediment d’escalada 6.1.11). 

 

 

6.1.3. Seguretat 

 

 Durant la competició s’hauran de prendre totes les mesures necessàries de seguretat. 

Cada bloc es dissenyarà evitant la possibilitat d’una caiguda que pugui lesionar a 

l’escalador. Tots els problemes estaran assegurats amb matalassos de protecció. 

L’àrbitre de bloc i l’equipador delegat o l’equipadora delegada han d’inspeccionar cada 

bloc abans de l’inici de cada ronda de competició amb la fi d’assegurar que s’han pres 

les mesures necessàries de seguretat. En particular, l’àrbitre del bloc i l’equipador 

delegat o l’equipadora delegada: 

o S’asseguraran que tot l’equip i les mesures estan d’acord amb els estàndards de la 

 UIAA/CE i/o IFSC i el reglament de l’Àrea de Treball. 

o S’asseguraran que les vies es realitzen en solitari, i s’asseguraran que el terra està 

suficientment protegit amb matalassos. 

o Vetllaran perquè els asseguradors de parada, si hi són, siguin competents. L’àrbitre 

del via té autoritat per demanar que es canviï qualsevol assegurador o altra 

persona que posi en perill la seguretat. 

 

 Abans de l’inici de cada ronda, l’àrbitre de via s’assegurarà que existeix un dispositiu 

mèdic adequat disponible per actuar en cas d’accident o lesió d’un escalador o d’una 

escaladora o de qualsevol altre oficial que treballi dins de l’àrea de competició. 

 

 Tot el material que es faci servir durant la competició ha de complir amb la normativa 

UIAA/CE i/o IFSC, llevat la indicació contrària de l’Àrea de Treball d’Escalada Esportiva. 
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Requisits generals: 

 Cada competidor és lliure d’utilitzar qualsevol marca de calçat d’escalada, bossa de 

magnesi i vestimenta que vulgui, sempre que sigui apropiada i utilitzada correctament. 

Si existeixen les samarretes de competició, proporcionades per l’organització (que ha de 

portar cada participant sense poder-la modificar), aquestes seran d’obligada utilització. 

 

 El dorsal es situarà a la part dorsal, en lloc clarament visible i fixat per no menys de 4 

punts de subjecció. 

 

 Els participants hauran de portar els cabells recollits. No podran dur penjolls, polseres, 

anells i altres objectes que posin en perill la seguretat de l’escalador o escaladora. 

 

 El president del jurat tindrà autoritat per sol·licitar que s’expulsi de la zona de competició 

a qualsevol persona que no observi les mesures de seguretat 

 

 

6.1.4. Inscripció per a la competició 

 

Per participar a la prova és necessari realitzar una inscripció que quedarà tancada quan ho 

determini l’organització. 

 

 

6.1.5. Reunió tècnica 

 

Abans de la competició, es celebrarà una reunió tècnica en la qual s’informarà: 

• Confirmació de les inscripcions. 

• Sorteig i ordre de pas dels participants. 

• Hora d’entrada i lloc de l’escalfament. 

• Hora d’inici de la competició. 

• Nombre de problemes i seqüència de pas per rondes. 

• Quotes d’accés a la final. 

• Puntualitzacions al reglament, en cas d’existir. 
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6.1.6. Ordre de sortida 

 

L’ordre de sortida de la primera fase (qualificació) serà establert per l’organització 

mitjançant un sorteig entre tots els participants inscrits. 

 

Per la ronda final, l’ordre de sortida serà la inversa que la de la classificació, obtinguda a la 

ronda de qualificació. Si hi ha competidors o competidores que estiguin empatats, l’ordre de 

sortida entre aquests es decidirà per sorteig. 

 

Si és necessari realitzar una superfinal, l’ordre de sortida serà la mateixa que la de la ronda 

final. 

 

L'ordre de sortida de cada ronda haurà de ser publicat en el tauló d'anuncis oficial i en altres 

possibles taulons informatius. 

 

 

6.1.7. Zona d’inscripció i aïllament 

 

Tots els escaladors i totes les escaladores triats per competir en una ronda d’una competició 

han de registrar-se i entrar a la zona d’aïllament no més tard de l’hora especificada per 

l’organització. Quan comenci la competició, la zona d’aïllament quedarà tancada i qualsevol 

escalador o escaladora que no hi estigui dins quedarà desqualificat. 

 

Només aquelles persones especificades podran entrar a la zona d’aïllament (necessitant una 

identificació prèvia, i amb el permís del president o de la presidenta del Jurat): 

o Àrbitres de la competició 

o Organitzadors de la competició 

o Asseguradors 

o Participants amb inscripció i elegits per competir en aquella ronda de competició. 

o Personal tècnic de la FBME  

o Premsa autoritzada pel president o la presidenta de la competició i el president o la 

presidenta del jurat, i altres persones que creguin oportunes. 

 

Ningú no podrà entrar en la zona d'aïllament durant la competició, a excepció de les i els 

esportistes que esperin el seu torn, l'equip arbitral o persones autoritzades pel President o 
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la Presidenta del Jurat. L'equip arbitral pot reduir, si ho creu oportú, el nombre de persones 

de la zona d'aïllament. 

 

No es permetrà l’entrada de cap animal de companyia a la zona de competició, encara que 

pertanyin a les persones autoritzades en aquesta zona. Restarà absolutament prohibit 

fumar o ingerir begudes alcohòliques a la zona d’aïllament 

 

No estarà permesa l’entrada i la utilització de telèfons mòbils dins de la zona d’aïllament ni 

de qualsevol aparell electrònic amb capacitat de connexió amb l’exterior telefònicament o 

per internet. Aquests aparells podran ser custodiats pels àrbitres durant el període que 

duri la competició. 

 

Zona d'aïllament estarà composada de 2 zones, una de descans i relaxació i una 

d’escalfament, que inclourà una zona d'escalada que tindrà un plafó (recomanat 3x10) 

escalables amb un desplom de 10 a 30 graus de pendent negativa. Hi haurà, com a mínim, 

10 preses variades per cada m2. Estarà totalment equipada amb matalassos per protegir 

qualsevol caiguda en qualsevol de les parts escalables. Es recomana una superfície mínima 

que respecti una proporció de 2 m2/competidor. 

 

 

6.1.8. Zona de trànsit i preparació prèvia a l’escalada 

 

Abans de començar el seu intent al bloc, cada escalador i cada escaladora serà acompanyat 

per l’oficial autoritzat des de la zona d’aïllament a la zona de trànsit immediatament adjacent 

al primer problema de bloc. A l’escalador o escaladora no se li permetrà observar des de la 

zona de trànsit cap bloc o situació d’aquestes, la superfície del mur, ni cap altre escalador o 

escaladora en procés d’intentar el bloc, ni podrà rebre cap tipus d’informació externa sobre 

els problemes de bloc. 

 

A la zona de trànsit, als escaladors i escaladores no se’ls permetrà la companyia de cap 

persona i tampoc podran comunicar-se amb qualsevol persona situada en aquesta àrea. 

 

En arribar a la zona de trànsit, cada escalador o escaladora s'haurà de calçar i realitzar tots 

els preparatius finals per al seu intent al bloc. 
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Tot l’equip d’escalada ha de ser inspeccionat i aprovat per un oficial autoritzat abans que 

l’escalador o l’escaladora pugui escalar. L’ús d’un equip no autoritzat o qualsevol canvi a la 

samarreta oficial (si fos el cas) provocarà la immediata desqualificació del participant. 

 

Cada escalador o escaladora ha d’estar a punt per deixar la zona de trànsit i entrar a la zona 

de competició quan se li donin les instruccions pertinents. Qualsevol retard pot comportar 

targeta groga i donar com a resultat la desqualificació immediata si persisteix, segons el 

Reglament Disciplinari (apartat 8). 

 

 

6.1.9. Zona de Competició 

 

Dins de la zona de competició només podran ser-hi aquelles persones especificades a la 

següent llista (necessitant una identificació prèvia, i amb el permís del president o la 

presidenta del jurat): 

o Àrbitres de la competició. 

o Organitzadors i organitzadores de la competició. 

o Asseguradors 

o Participants elegits per competir. 

o Personal tècnic de la FBME. 

o Premsa autoritzada pel president o la presidenta de la competició i el president o la 

presidenta del jurat 

 

No es permetrà l’entrada de cap animal de companyia a la zona de competició, encara que 

pertanyin a les persones autoritzades en aquesta zona. Restarà absolutament prohibit fumar 

o ingerir begudes alcohòliques a la zona de competició. 

 

 

6.1.10  Període d'Observació. 

 

El període d’observació (a la ronda de classificació) per a cada problema de bloc estarà inclòs 

en el període d’escalada. Cada zona inclourà una àrea marcada clarament des d’on el 

competidor o la competidora pot veure la ruta. Aquesta àrea no ha d’interferir les zones 

adjacents. L’escalador o l’escaladora abans de començar un intent, nomes podrà tocar la, o 

les presses de sortida, el fet de tocar de manera intencionada, a criteri de l’àrbitre, 
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l’estructura o les altres presses comportarà la puntuació d’un intent, i la seva persistència 

pot derivar en una acció disciplinaria. En cap cas l’escalador o l’escaladora podrà rebre cap 

indicació externa que li doni informació sobre els problemes de bloc. 

 

En el cas d'existir un període d'observació previ en la ronda final, el període d'observació 

s'estableix per a tot el grup, que prèviament s'haurà situat en la zona de competició. Aquest 

període consistirà en un temps de 2 minuts per bloc. L’Equipador Delegat juntament amb el 

President del Jurat mostrarà a tots els escaladors i totes les escaladores del grup el 

recorregut de cada bloc, tot indicant clarament a tots els participants les posicions de sortida, 

de top, així com qualsevol particularitat que pugui haver en cada bloc. Tanmateix es seguiran 

els mateixos requisits que el període d’observació de la ronda anterior on només es podran 

tocar les preses de sortida i en cap cas l’escalador o l’escaladora podrà rebre cap indicació 

externa que li doni informació sobre els problemes de bloc. Una vegada acabat el període 

d’observació col·lectiu, tots els atletes tornaran a la zona d’aïllament per tal de començar 

immediatament la ronda Final. 

 

 

6.1.11.  Procediment d’escalada 

 

A cada ronda de competició, els escaladors o escaladores intentaran un nombre de rutes en 

seqüència (4 com a mínim). 

 

Qui competeix abans de començar un intent, nomes podrà tocar la, o les presses de sortida, 

el fet de tocar de manera intencionada, a criteri de l’àrbitre, l’estructura o les altres presses 

comportarà la puntuació d’un intent, i la seva persistència pot derivar en una acció 

disciplinaria. En cap cas l’escalador o l’escaladora podrà rebre cap indicació externa que li 

doni informació sobre els problemes de bloc. 

 

El nombre de blocs de la fase Classificatòria o Semifinals i de la fase Final serà determinat 

per l'Equipador Delegat o l'Equipadora Delegada d'acord amb el President o la Presidenta 

del Jurat, i segons allò establert en el present reglament. 

 

Cada problema de bloc tindrà un temps màxim assignat per poder ser resolt, que serà el 

mateix per a tots els problemes de la mateixa ronda. El començament (i final) d’un període 

de rotació o ronda s’ha d’anunciar amb una senyal sonora clara i alta. Quan falti un minut 
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pel final del període de rotació, aquest s’ha d’anunciar amb una senyal sonora diferent a la 

d’inici o final.  

 

Hi distingirem dues situacions en funció si la ronda és la de classificació o la ronda final: 

a) Ronda classificatòria: Quan finalitza el període de temps assignat per la realització del 

bloc, l’escalador o l’escaladora deixarà d’escalar immediatament (sense poder acabar el 

seu intent). S’estableix un temps de 5 minuts per bloc. 

 

b) Ronda final: La Presidenta o el President del Jurat explicarà en la reunió tècnica quin serà 

el format de temps a utilitzar en la ronda final. Es defineixen els dos seguents formats 

per la ronda final: 

 b.1) Quan finalitza el període de temps assignat per la realització del bloc, l’escalador 

 o l’escaladora deixarà d’escalar immediatament (sense poder acabar el seu intent). 

 S’estableix un temps de 5 minuts per bloc  

 b.2) Quan finalitza el període de temps assignat per la realització del bloc, l’escalador 

 o l’escaladora deixarà d’escalar immediatament (sense poder acabar el seu intent). 

 S’estableix un temps de 4 minuts per bloc, però amb previ període d’observació 

 col·lectiu de 2 minuts per bloc de forma conjunta per part de les persones finalistes. 

 

A l’entrar a cada zona se li demanarà a l'escalador o l’escaladora que es situï a la línia oficial 

de sortida; en aquest moment, l’escalador o l’escaladora pot iniciar l’atac al bloc o continuar 

l’observació. Al final del període per realitzar el bloc, l’escalador o l’escaladora deixarà 

d’escalar immediatament i estarà preparat per anar a la propera zona. Si l’escalador o 

l’escaladora no en fes cas, quedaria desqualificat. 

 

Cada problema de bloc tindrà assignada una posició inicial que consistirà en 4 punts marcats 

de forma clara com sortida o START, les preses inicials no es marcaran amb posicions 

específiques per les mans. 

 

Una combinació de preses poden ser marcades i considerades com una sola presa de sortida. 

 

 Respecte a les preses de sortida dels blocs: 

o Els competidors i les competidores podran tocar les preses marcades com sortida 

abans de fer un moviment d’escalada i per situar-se en la posició de sortida. 
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o Si un competidor o una competidora no arriba a les preses de sortida des del terra se 

li permetrà saltar per tal d’arribar a les preses de sortida. 

 

 Un intent a un problema de bloc es donarà per iniciat quan: 

Des de la posició de sortida l’escalador o l’escaladora resti suspès de l’estructura, a criteri de 

l’àrbitre. 

o Toqui amb les mans altres preses que no siguin les d’inici. 

o Afegeixi marques a l’estructura o a les preses 

 

L’escalador o l’escaladora pot preguntar a l’àrbitre en qualsevol moment quant de temps li 

resta. A més, l’àrbitre informarà a cada escalador o escaladora quan li restin 60 segons del 

temps concedit per bloc. L'àrbitre indicarà els 60 segons restants i el final del temps amb una 

senyal clarament audible. 

 

L’escalador o l’escaladora pot retrocedir en qualsevol punt del bloc, mantenint el seu intent 

sempre que no toqui el terra. 

 

Un intent es considera acabat quan s’agafa la presa final o Top (clarament marcada) amb les 

dues mans i l’àrbitre ho dona per bo amb la veu d’OK i aixecarà una de les mans per indicar-

li el "OK". 

 

 El Top del bloc ha de estar clarament marcat i/o delimitat: 

o Presa final o TOP 

o Àrea clarament marcada i delimitada. Es considerarà el bloc finalitzat si el participant 

està en una clara posició final controlada i estable i tocant ambdues mans l’àrea TOP, 

a criteri de l’àrbitre de bloc. 

 

 Un intent es considera fallat en cas de: 

o Caiguda 

o Tocar a terra 

o Excedir els límits de la ruta 

o No arrancar en la posició correcta d'inici de mans i peus indicada per l'àrbitre 

o Exhaurit el temps sense haver completat el problema 
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Finalitzat l’intent de la ruta amb èxit o fracàs, l’escalador  o l’escaladora ha de tornar 

immediatament al terra. I, si vol iniciar un nou intent, ha de tornar al punt d’inici sense tocar 

per res l’estructura. 

 

Un escalador o escaladora pot intentar un problema tantes vegades com vulgui, dins dels 

temps màxims concedits. 

  

Si un escalador o escaladora completa la ruta amb èxit dins del temps concedit per a la zona, 

ha de romandre dins de la zona d’escalada d’aquella ruta fins que el temps s’acabi i li sigui 

ordenat el pas a la zona següent. 

 

Després de cada ruta, la o el esportista disposarà d'un període de repòs igual al temps 

assignat d'escalada, si es considera oportú per part de l'equip arbitral i l'organització. A la 

següent zona l’escalador o l’escaladora romandrà en el període de descans en la seva cadira 

sense parlar amb cap persona de dins ni fora de la zona de competició i sense poder 

visualitzar a cap dels escaladors o escaladores que en aquell moment estiguin realitzant les 

seves temptatives a les seves vies. L’escalador o l’escaladora que està en aquest període de 

descans estarà preparat per quan l’àrbitre de bloc li indiqui que pot iniciar el seu intent al 

bloc de la nova zona. 

 

Una presa es considera dominada segons el criteri de l’àrbitre. Una presa es considerarà com 

"controlada", quan un competidor ha fet ús de la presa per aconseguir una posició estable o 

controlada. 

 

Els escaladors o les escaladores poden fer servir raspalls per netejar les preses a les que 

arribin des de terra. Els raspalls metàl·lics estan prohibits. 

 

L’ús de resina de pi està prohibit. 
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6.1.12.  Sistema de puntuació 

 

La classificació després de cada ronda se realitzarà segons el següent criteri: 

 Primer, en ordre decreixent, el número de problemes resolts amb èxit (Tops). 

 Segon, en   ordre   decreixent,   el número   total   de   preses   Zones 

 aconseguides (controlades). 

 Tercer, en ordre creixent, el número total d’intents realitzats per a completar els 

problemes resolts amb èxit. 

 Quart, en ordre creixent, el número total d’intents realitzats per a controlar les preses 

Zones amb èxit. 

 

Preses Zones: en totes les rutes existirà una presa considerada com ZONA o de bonificació 

(clarament marcada mitjançant un color diferent a les de sortida i top, i a la resta de preses), 

situada segons el criteri de l’equipador o l’equipadora. Si el competidor o la competidora 

arriba a agafar aquesta/es presa/es aconseguirà aquests punts de bonificació de Zones. Un 

problema resolt amb èxit se li contarà la presa ZONA de bonificació encara que no havent 

tocat la presa, a l’intent l’escalador o l’escaladora ha aconseguit el top. 

 

 

6.1.13.  Manteniment de les zones 

 

Els àrbitres i l’equipador delegat o l’equipadora delegada han de procurar que a cada ronda 

de competició es mantinguin de forma eficient les zones d’escalada. 

 

Si durant la competició es romp o es mou alguna presa, seguint les instruccions de l’àrbitre, 

l’equipador o l’equipadora realitzarà o revisarà qualsevol treball de reparació i posarà al 

corrent al president o a la presidenta del jurat. Si el resultat de la reparació suposa un 

avantatge o desavantatge per als escaladors o les escaladores següents, el president o la 

presidenta del jurat pot prendre la decisió de continuar fent aquesta zona en la mateixa 

ronda o eliminant-la i no considerar la puntuació obtinguda en aquesta per cap participant. 

Si no existís cap altra zona disponible i la ronda només disputava 4 zones, el president o la 

presidenta del jurat, de forma excepcional, pot donar validesa a la ronda disputant només 3 

zones. 
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 La neteja de preses: la freqüència i el mètode de neteja de les preses a les zones 

d’escalada els decidirà l’àrbitre (consultant a l’equipador delegat o l’equipadora 

delegada) abans que comenci cada ronda de competició. 

 

6.1.14.  Incidents tècnics 

 

L’àrbitre de competició pot decretar incident tècnic si: 

 Una presa està rompuda o amollada. 

 Qualsevol altre tipus d’acció que suposi un avantatge o desavantatge per a un escalador 

o escaladora, no sent resultat de cap acció del propi escalador o escaladora. 

 

L’àrbitre de competició ha de decretar incident tècnic sempre que s’hagi produït qualsevol 

aspecte que deixi en avantatge a un participant a causa d’ajudes externes. 

 

L’àrbitre de via pot declarar incident tècnic a petició de l’escalador o l’escaladora si: 

 Aquest no es troba en posició legítima a causa de l’incident tècnic i reclama a l’àrbitre, 

el qual donarà la raó a l’escalador o l’escaladora. En el cas que una presa s’hagi mogut i 

existís dubtes al respecte, l’àrbitre ha de demanar a l’equipador delegat o l’equipadora 

delegada que pugi a verificar-ho. 

 

 L’escalador o l’escaladora ha quedat en posició legítima tot i haver un incident tècnic i 

reclama a l’àrbitre que li concedeixi incident tècnic. L’escalador o l’escaladora ha 

d’especificar concretant el que li ha passat i esperar que l’àrbitre li doni conformitat per 

abandonar el seu intent. 

 

 Qualsevol escalador o escaladora subjecte a un incident tècnic i que continuï escalant 

perquè es trobava en posició legítima, en cas de caiguda, no pot posteriorment reclamar 

incident tècnic en aquest intent, encara que sí podrà fer-ho si ha de tornar a intentar la 

mateixa zona i aquesta ha quedat danyada. 

 

 L’escalador o l’escaladora subjecte a l’incident tècnic (que ha afectat a la ruta i li reclama 

a l’àrbitre) ha de deixar la ruta en qüestió i esperar dins l’àrea d’escalada marcada fins 

que finalitzi el temps i se li ordeni desplaçar-se a la zona següent. La reparació de la ruta 

començarà de seguida que se li notifiqui a l’equipador o l’equipadora. 
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 Si la reparació de la ruta no finalitza abans del temps de rotació, es portarà als 

participants afectats (els que hagin d’escalar en aquesta zona) a la zona d’aïllament, 

controlant que no hi hagi contacte amb ningú fins que hagi finalitzat la reparació. Llavors, 

els escaladors i les escaladores tornaran a la ruta següent de l’incident tècnic perquè, 

quan acabi la seva ronda, tornar a la ruta reparada com es detalla al punt següent. 

 

 L’escalador (escaladors) o l’escaladora (escaladores), afectats per una reparació 

continuaran la seva ronda per les zones següents fins que finalitzi la ronda, llavors, 

l’escalador (escaladors) o l’escaladora (escaladores) tornaran a la zona no realitzada a 

causa de l’incident tècnic per tornar a intentar el bloc. El temps permès per tornar a 

intentar el bloc serà el temps que li restava per finalitzar el seu intent (en el moment que 

l’incident tècnic va ser comunicat als àrbitres), més un mínim de 60 segons, temps que 

com a mínim ha de ser de 2 minuts. 

 

 Quan s’hagi de fer una reparació o un participant estigui pendent d’un altre intent, 

l’escalador o l’escaladora que està esperant a la zona de trànsit ha tornar a la zona 

d’aïllament tantes vegades com sigui necessari. 

 

 Si el temps per reparar una zona s’allargués més d’una rotació, el president o la 

presidenta del jurat pot eliminar aquesta ruta en aquesta ronda o deixar que els 

escaladors o les escaladores continuïn i declarar incident tècnic cada vegada que 

accedeixin a la zona. 

  

 Si a causa de l’incident tècnic la ronda sencera fos aturada, els escaladors o les 

escaladores que estiguin escalant han de ser portats a la zona d’aïllament, controlant 

que no mantinguin contacte amb ningú fins que l’incident sigui reparat. 

 

 

 

6.1.15.  Classificació i quotes per cada ronda 

 

Després de cada ronda de competició, els escaladors i les escaladores se situaran a la 

classificació d’acord amb la puntuació obtinguda per Tops, Zones, intents a Top i Intents a 

Zones, segons especifica l’apartat 6.1.11. 

 



 

 

REGLAMENT DE LES COMPETICIONS D’ESCALADA ESPORTIVA 

 

28 

En cas de places empatades es farà servir la classificació de la ronda de qualificació. Si, així i 

tot, l’empat a la primera plaça continués, podria disputar-se una superfinal, segons el criteri 

del president o la presidenta del jurat, consultant amb el director de competició. Si un cop 

realitzada la superfinal persistís l’empat, es considerarà als escaladors i les escaladores 

empatats al primer lloc. 

 

La classificació final s’establirà en funció del resultat obtingut pels escaladors i les 

escaladores. En cas d’empat, els escaladors i les escaladores empatats en una plaça tindran 

per un igual de nombre de punts que correspongui a aquesta plaça; els escaladors i les 

escaladores classificats a continuació ocuparan la plaça que correspongui en funció del 

nombre d’escaladors i escaladores anteriorment classificats, estiguin o no empatats. 

 

La quota fixada per la ronda final serà anunciada pels organitzadors abans de començar la 

competició. Aquesta quota ha de ser de 6 escaladors i escaladores. 

 

En una mateixa categoria, sempre hi haurà un temps mínim de 20 minuts des de l'últim 

escalador i l’última escaladora de les rondes classificatòries fins el primer escalador i la 

primera escaladora de la ronda final. 

 

L'ordre de sortida de les persones finalistes serà l'invers a la ronda de classificació. Així, el 

primer escalador o primera escaladora en la ronda classificatòria serà l'últim o la última en 

l'ordre de sortida de la ronda final. 

 

Qualsevol escalador o escaladora que realitzi tota la ronda de qualificació amb la puntuació 

màxima passarà directament a la final. Si no hi hagués prou escaladors o escaladores que 

hagin obtingut la puntuació màxima per cobrir la quota de la final, es farà servir la qualificació 

per cobrir aquesta quota; si existís empats a les places d’accés, s’actuarà com s’especifica a 

continuació: 

 Si l’empat entre participants provoca un excés d’escaladors i d’escaladores a les places 

que donen accés a la ronda final, s’escollirà sempre el nombre més petit d’escaladors i 

d’escaladores, sense sobrepassar el mínim reglamentari. Aquesta última norma podria 

ser modificada pel president del jurat. 
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6.1.16.  Classificació final i Superfinal 

 

Si, després de la ronda final, i tenint en compte el resultat de la ronda prèvia, hi hagués 

empats a la primera posició, es faria la superfinal. 

 

La superfinal es farà en un únic problema i en un únic intent. Existirà un temps prefixat per 

a la realització del problema, i el participant haurà de començar la seva escalada abans de 

40 segons. 

 

Per a la classificació se seguiran els reglaments d’escalada de bloc a vista (apartats 6.1.14; 

Classificació i quotes per cada ronda). Si diversos escaladors i escaladores aconsegueixen la 

mateixa puntuació, aquests es consideraran empatats al primer lloc, i els escaladors i 

escaladores faran un altre intent seguint el mateix procediment fins a un màxim de 6 intents. 

Si continua l’empat, els escaladors i les escaladores es consideraran empatats. 

 

 

 

6.2. FORMAT DE BLOC EN GRUP (REDPOINT) 

 

Es defineix la modalitat de bloc en grup com aquella escalada que realitzen tots els 

participants a la vegada (en grup) amb la possibilitat d’escalar tots els blocs en el mateix 

període de temps (també anomenat sistema americà). Els escaladors i les escaladores poden 

visualitzar els altres participants en les seves temptatives així com intercanviar informació 

(terme anglès de “redpoint”) entre ells, però sense rebre cap indicació externa durant el seu 

intent. 

 

Entre les temptatives dels escaladors i de les escaladores, aquests podran intercanviar 

indicacions, però en tot cas ningú (escaladors, escaladores, entrenadors, entrenadores o 

públic) podrà donar indicacions a un escalador o escaladora durant la seva temptativa. 

 

En el període de temps assignat per completar la ronda, cada escalador i escaladora 

s’administrarà el temps com desitgi. 
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Tanmateix, cada escalador i escaladora podrà fer un número d'intents màxims determinats 

pel president o la presidenta del jurat per a cada categoria, amb l'ordre dels blocs desitjat 

per cada escalador o escaladora i aplicant l’estratègia que cadascú cregui oportuna. 

 

 

6.2.1. El reglament que regula aquesta modalitat serà el mateix que pel de bloc: rotació a 

vista (punt 7.1.). 

 

A continuació definim els punts diferencials respecte el reglament definit pel de bloc: rotació 

a vista. 

 

 

6.2.2. Les zones d’escalada 

 

Totes les competicions autoritzades per l’Àrea Esportiva d’Escalada es desenvoluparan amb 

un disseny aprovat per aquesta, les zones d’escalada o problemes de bloc tindran, o 

s’utilitzarà, una alçada màxima de 4 metres i disposaran de la suficient superfície hàbil per 

disposar de varies vies o problemes de bloc el suficientment distanciades entre elles per 

garantir la seguretat, i la no interferència entre elles. 

 

La part de suport estructural de la construcció no es farà servir per escalar, només es podrà 

fer servir la part destinada per tal efecte, i dins d’aquesta no es podran fer servir per 

progressar, els elements destinats a la seguretat, ancoratges,..., ni els destinats a subjecció 

de les presses. 

 

Els límits dret i esquerre de cada ruta estaran clarament delimitats amb una marca contínua. 

Si és necessari delimitar un bloc al mur d’escalada per separar-la clarament, la delimitació es 

realitzarà fent servir una marca contínua i clarament identificable. Les vores del mur 

d’escalada, per ambdós costats o vora superior no es podran fer servir per progressar. 

 

Cada bloc tindrà les preses de sortida per l'inici del bloc perfectament marcades. Així, hauran 

d'estar perfectament marcades les preses de ma per ambdues mans, així com les preses pels 

peus. 
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Cada bloc tindrà preses negatives marcades i la presa de final de via perfectament marcada 

amb la marca de TOP. El competidor o competidora podrà resoldre el bloc sense la utilització 

de les preses negatives, obtenint la màxima puntuació. Es comptaran les preses negatives 

utilitzades les quals restaran punts a la via en cas de ser resolta. 

 

 

6.2.3. Zona de trànsit i preparació prèvia a l’escalada 

 

Es procedirà com marca el punt 6.1.11 de l’actual reglament, però el trànsit des de la zona 

d’aïllament a la zona de competició es realitzarà conjuntament amb el grup d’escaladors i 

d’escaladores que, de la mateixa o diferent categoria, participen sobre les mateixes vies, tots 

junts. 

 

 

6.2.4. Període d’observació 

 

A diferencia del que marca el punt 7.1.12 respecte el procediment d’escalada, el període 

d’observació s’estableix per tot el grup, que prèviament s’hauran situat a la zona competició. 

És llavors quan l’equipador delegat o l’equipadora delegada juntament amb el president o la 

presidenta del jurat mostrarà a tots els escaladors i a totes les escaladores del grup el 

recorregut de cada bloc, tot indicant clarament a tots els participants les posicions de sortida, 

de top, així com qualsevol particularitat que pugui haver en cada bloc. Una vegada mostrats 

tots els blocs, el president o la presidenta del jurat informarà a tots els participants que en 

aquell moment comença el temps assignat per la ronda. 

 

 

6.2.5. Procediment d’escalada 

 

A cada ronda de competició, els escaladors i les escaladores intentaran un nombre de rutes 

(4 com a mínim). 

 

El número d’escaladors i d’escaladores que competeixen en el mateix grup i que pertanyen 

a la mateixa categoria i ronda de competició pot variar en funció del número de participants 

inscrits a la prova. 
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El temps concedit per la realització de tots els blocs per part dels escaladors i de les 

escaladores serà assignat per el president o la presidenta del jurat, d’acord amb l’equipador 

delegat o l’equipadora delegada de la prova. 

 

Cada escalador i escaladora demanarà clarament l’àrbitre de bloc torn per realitzar el seu 

intent, en cas d’haver escaladors i escaladores realitzant el bloc en aquell moment o 

esperant pel seu intent. 

 

Cada problema de bloc tindrà assignada una posició inicial que estarà formada per una 

posició de sortida. Aquesta posició inicial estarà clarament marcada. 

 

Un intent a un problema de bloc es donarà per iniciat quan des de la posició de sortida 

l’escalador o l’escaladora resti suspès de l’estructura, a criteri de l’àrbitre. 

 

L’escalador o l’escaladora pot preguntar a l’àrbitre en qualsevol moment quant de temps li 

resta. A més, l’àrbitre informarà a cada escalador o escaladora quan restin 5 i 1 minuts del 

temps concedit per la ronda. 

 

L’escalador o l’escaladora pot retrocedir en qualsevol punt de la via, mantenint el seu intent 

sempre que no toqui el terra. 

 

Un intent es considera acabat quan s’agafa la presa final o Top (clarament marcada) amb les 

dues mans i l’àrbitre ho dona per bo amb la veu d’OK. 

 

Un intent es considera fallat en cas de: 

 Caiguda. 

 Tocar a terra. 

 Excedir els límits de la ruta. 

 Exhaurir el temps sense haver completat el problema. 

 

Finalitzat l’intent de la ruta amb èxit o fracàs, l’escalador i l’escaladora ha de tornar 

immediatament al terra. I, si vol iniciar un nou intent, ha de tornar al punt d’inici sense tocar 

per res l’estructura, o guardar el seu torn per un nou intent. 
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Un escalador o una escaladora pot intentar un problema tantes vegades com vulgui, dins 

dels temps màxim concedit. 

 

L’àrbitre de bloc pot requerir la presència del president del jurat si observa qualsevol 

conducta antiesportiva per part d’un dels escaladors o de les escaladores, com ara estar-hi 

un temps excessiu a un bloc o realitzar múltiples temptatives a un mateix bloc sempre que 

estigui perjudicant la dinàmica d’altres escaladors o d’altres escaladores del grup. 

Tanmateix, entre les temptatives dels escaladors o les escaladores, aquests podran 

intercanviar indicacions, però en tot cas ningú (escaladors, escaladores, entrenadors, 

entrenadores o públic) podrà donar indicacions a un escalador o una escaladora durant la 

seva temptativa. 

 

Una presa es considera dominada segons el criteri de l’àrbitre. Una presa es considerarà com 

"controlada", quan un competidor ha fet ús de la presa per aconseguir una posició estable o 

controlada. 

 

Els escaladors i les escaladores poden fer servir raspalls per netejar les preses a les que 

arribin des de terra. Els raspalls metàl·lics estan prohibits. 

 

L’ús de resina de pi està prohibit. 

 

Si un escalador o una escaladora completa tots els blocs amb èxit dins del temps concedit 

per la ronda, haurà d’abandonar la zona de competició, entregant la seva targeta d’anotació 

a l’àrbitre de l’últim bloc on ha completat la seva participació. 

 

Cada vegada que un escalador o una escaladora completa un bloc o considera que no tornarà 

a realitzar cap altra temptativa, signarà la targeta d’anotació a l’àrbitre corresponent del 

bloc. 

 

Una vegada exhaurit el temps atorgat al grup per la realització dels blocs, cada participant 

haurà de signar la targeta d’anotació i entregar-la a l’àrbitre del bloc on estava realitzant 

l’últim intent. 
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6.2.6. Sistema de puntuació 

 

La classificació després de cada ronda se realitzarà segons el següent criteri: 

 L'equip arbitral decidirà prèviament una puntuació per cadascun dels problemes resolts 

amb èxit (TOPS), així com els punts que descompten cada presa negativa marcada. 

 Els blocs disposaran de preses negatives marcades. 

 El competidor o la competidora podrà resoldre el bloc sense la utilització de les preses 

negatives, obtenint la màxima puntuació. 

 Es comptaran les preses negatives utilitzades les quals restaran punts a la via en cas de 

ser resolta. 

 La classificació s'obtindrà sumant tots els punts obtinguts de cada competidor o 

competidora en ordre decreixent. 

 En cas d'empat es decidirà l'ordre de sortida en la fase final per sorteig. 

 

 

6.2.7. Manteniment de les zones 

 

És manté l’especificat a punt 6.1.13 del present reglament. 

 

 

6.2.8. Incidents tècnics 

 

Tal i com estableix el punt 6.1.14, l’àrbitre de competició pot decretar incident tècnic si: 

 Una presa està rompuda o amollada. 

 Qualsevol altre tipus d’acció que suposi un avantatge o desavantatge per a un escalador 

o escaladora, no sent resultat de cap acció del propi escalador o escaladora. 

 

L’àrbitre de bloc ha de decretar incident tècnic sempre que s’hagi produït qualsevol aspecte 

que deixi en avantatge a un participant a causa d’ajudes externes. 

 

En aquest cas, es procedirà tal i com marca el punt 6.1.14, amb la particularitat que 

l’afectació serà pel grup sencer. D’aquesta forma, serà el president o la presidenta del jurat 

el que determinarà el temps total que s’afegirà al temps concedit per la ronda, des d’un 

mínim de 60 segons fins un màxim basat en el temps que l’incident tècnic afecta als 

participants, sempre que la reparació del bloc no excedeixi dels 2 minuts. 
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A criteri de l’escalador o l’escaladora, aquest acceptarà continuar el seu intent al bloc en cas 

d’incident tècnic o aturarà la seva temptativa per tal de procedir a la reparació, no comptant 

aquest intent a la targeta d’anotació en cas d’aturar l’escalada. 

 

 

6.2.9. Classificació i quotes per cada ronda 

 

És manté l’especificat a punt 6.1.15 del present reglament. 

 

 

 

 

PART 3. DOPATGE, DISCIPLINA I ANNEXES 
 

7. DOPATGE 

 

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

augmentar artificialment les capacitats físiques dels esportistes. 

 

La FBME serà l’encarregada d’establir l’organització i planificació dels controls de dopatge i 

competicions on es realitzaran, així com el nombre de mostres a prendre en cada una 

d’aquestes, d’acord amb l’equip mèdic corresponent. 

 

Si el resultat d’una prova donés positiu, la FBME informarà a l’Àrea de Competició i Disciplina 

Esportiva de la FBME. 
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8. REGLAMENT DISCIPLINARI I CONDUCTA ESPORTIVA 

 

8.1. Introducció. 

 

El president o la presidenta del jurat té la màxima autoritat per a totes les activitats i 

decisions que afectin a la competició dins l’àrea delimitada per això, com ara, l’àrea 

d’inscripció, les zones d’aïllament i trànsit, la zona de competició immediatament enfront 

del mur d’escalada. 

 

8.2. Els escaladors i les escaladores 

 

El president o la presidenta del jurat i els àrbitres de bloc estaran autoritzats a prendre les 

següents accions, especificades més abaix, respecte a les infraccions del reglament de 

competició i conductes indisciplinades d’algun escalador o d’alguna escaladora dins l’àrea 

de competició: 

 Informal, avís verbal. 

 Avís oficial, acompanyat d’una targeta groga. 

 Desqualificació de la competició, acompanyada d’una targeta vermella. 

 El president o la presidenta del jurat serà l’únic autoritzat a prendre aquesta decisió. 

 

Es pot mostrar una targeta groga a causa de les següents infraccions: 

 Endarrerir-se en retornar a la zona d’aïllament seguint les instruccions del president 

o la presidenta del jurat o de l’àrbitre de bloc. Un major retard pot provocar la 

desqualificació. 

 No començar d’acord amb les instruccions de l‘àrbitre de bloc. 

 No obeir les instruccions de l’àrbitre de bloc o del president o la presidenta del jurat. 

 Ús d’un llenguatge obscè o abusiu, o un comportament violent. 

 Comportament antiesportiu. 

 Les apel·lacions contra aquestes decisions hauran de seguir el tràmit especificat a 

l’apartat 11. 

 

La mostra d’una segona targeta groga durant una temporada suposarà la desqualificació del 

competidor o la competidora per tota la temporada. 
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Desqualificació sense unes altres sancions: les següents infraccions del reglament suposaran 

una targeta vermella i la immediata desqualificació del competidor de la competició sense 

que hi hagi cap altra sanció: 

 Arribar a la zona d’aïllament després de l’hora de tancament establerta. 

 Observar les rutes fora de l’àrea d’observació permesa. 

 Sortir de la zona d’aïllament sense respectar el torn de competició. 

 No anar correctament equipat al començament de la ruta. 

 Utilitzar material no homologat. 

 Modificar i/o no portar la roba oficial i/o el dorsal proporcionat per l’organització. 

 Ús de sistemes de comunicació no autoritzats a la zona d’aïllament o a una altra àrea 

restringida. 

 No començar el bloc segons el que hi ha disposat als apartats de reglament tècnic 

modalitat en bloc. 

 Les apel·lacions contra aquestes decisions hauran de seguir el tràmit especificat a 

l’apartat 9. 

 

•Desqualificació amb immediata referència als òrgans jurisdiccionals de disciplina esportiva 

de la FBME: les següents infraccions del reglament suposaran una targeta vermella i la 

immediata desqualificació de l’escalador o de l’escaladora de la competició amb referència 

als òrgans jurisdiccionals de disciplina esportiva de la FBME, seguint la conseqüent sanció de 

suspensió per a la següent prova de la competició oficial FBME. 

 

a) Infraccions del reglament comeses a l’àrea de competició, zona de trànsit i aïllament, i 

zona de competició: 

o Obtenir informació de la ruta que es va a realitzar per mitjans no permesos pel 

reglament. 

o Transmetre informació a altres competidors o competidores més enllà del que està 

permès pel reglament. 

o Distreure o interferir a qualsevol escalador o escaladora que s’estigui preparant o en 

procés d’intent a una ruta. 

o No complir les instruccions dels àrbitres i/o oficials de l’organització. 

o No participar a les cerimònies oficials o altres esdeveniments oficials. 

o Incomplir les regulacions sobre la indumentària del competidor. 

o Comportament antiesportiu o disturbis greus a la competició. 
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o Comportament antiesportiu o disturbis greus i/o ús de paraules abusives, ofensives, 

paraules violentes o comportament inadequat envers els organitzadors i les 

organitzadores, àrbitres, mànagers, altres participants i públic en general. 

 

b) Infraccions comeses fora de l’àrea de competició però dins de la zona de públic. 

o Comportament antiesportiu i disturbis greus a la competició. 

o Comportament antiesportiu i disturbis greus i/o ús de paraules abusives, ofensives, 

paraules violentes o comportament inadequat envers els organitzadors, àrbitres, 

mànagers, altres participants i públic en general. 

 

En el temps més breu possible, després de mostrar una targeta groga o una de vermella, el 

president o la presidenta del jurat (sota el seu criteri o consultant amb l’àrbitre de bloc 

responsable) farà: 

o Remetre un escrit a l’escalador o a l’escaladora (o, en absència d’aquest, al seu 

mànager), indicant la infracció i la conseqüent acció disciplinària d’acord amb els 

reglament. 

o El president o la presidenta del jurat haurà de remetre una còpia d’aquest escrit, amb 

un informe detallat dels fets i evidències de la infracció als òrgans jurisdiccionals de 

disciplina esportiva de la FBME. 

  

 

8.3. Equip oficial 

 

L’equip oficial (entrenadors i entrenadores, mànagers, metges, fisioterapeutes, 

massatgistes…) serà sancionat i tractat de la mateixa manera que els escaladors i les 

escaladores. 

 

 

 

9. RECLAMACIONS I SISTEMA D’APEL·LACIÓ 

 

9.1. Generalitats i taxes de reclamació 

 

L’Àrea de Treball d’Escalada Esportiva podrà fixar, d'acord amb la normativa de la FBME, les 

corresponents taxes de reclamació. 
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En cas d'estar fixades les esmentades taxes, només s’acceptarà una reclamació si està 

acompanyada de la corresponent taxa oficial. 

 

Si una reclamació es resol favorablement, la taxa serà retornada. No obstant, si és negativa, 

la taxa d’apel·lació no serà retornada. 

 

 

9.2. Jurat d’apel·lació 

 

En cas que existís alguna reclamació escrita, o oral en el cas 9.4. ap. 2, el president o la 

presidenta del jurat formarà un jurat d’apel·lació compost pel president o la presidenta del 

jurat, el delegat de la FBME i l’àrbitre de bloc no involucrat en l’incident. La reclamació es 

resoldrà tan ràpidament com ho permetin les circumstàncies. En el cas d’una reclamació per 

escrit, la decisió del jurat d’apel·lació ha de realitzar-se per escrit i ser donada en mà pel 

president o la presidenta del jurat a la persona que la va realitzar o, en el cas d’una 

reclamació del cas del punt 9.4 ap. 2, el mànager o l’esportista en seran informats. 

 

La decisió del jurat d’apel·lació respecte el punt 9.4. d’aquests reglaments serà definitiva i 

no es podran realitzar més reclamacions al respecte. 

 

 

9.3. Reclamació contra una decisió oficial durant una ronda de competició 

 

En el cas que l’àrbitre de bloc consideri oportú examinar el vídeo de l’intent a la ruta per part 

d’un esportista abans de prendre una decisió, l’àrbitre de bloc permetrà a l’escalador o a 

l’escaladora que completi el seu intent a la ruta d’acord amb les normes de competició. Un 

cop finalitzat l’intent, l’escalador o l’escaladora serà immediatament informat per l’àrbitre 

de bloc que el seu rànquing a aquesta ronda dependrà de la confirmació de l’examen, al final 

de la ronda, del vídeo de la competició. 

 

El vídeo de la competició només podrà ser l’oficial, i serà utilitzat pel president o la 

presidenta del jurat i els àrbitres de bloc per a les reclamacions existents. 
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La projecció del vídeo de la competició estarà restringida i només hi podran assistir el 

president o la presidenta del jurat, els àrbitres de bloc, l’equipador delegat o l’equipadora 

delegada i el delegat o delegada de la FBME. 

 

Un cop el jurat hagi pres la decisió aquesta serà comunicada a l’esportista, que tindrà dret a 

veure, si així ho desitja, la projecció del vídeo. 

  

 

9.4. Reclamacions contra una decisió oficial després d’una ronda de 

competició 

 

Una reclamació contra la classificació oficial després d’haver finalitzat una ronda de 

competició i després que hagin estat publicats els resultats oficials ha de realitzar- se no més 

tard de 10 minuts després de la publicació dels resultats. La reclamació ha de ser feta 

seguidament a la publicació dels resultats al final de cada ronda de la competició. La 

reclamació haurà de ser feta per escrit al president o la presidenta del jurat pel mànager o 

per l’esportista. 

 

Les reclamacions contra decisions del president o la presidenta del jurat s’hauran de 

presentar mitjançant un escrit dirigit al president o la presidenta de l’Àrea de Treball 

d’Escalada Esportiva en un termini màxim de 7 dies des del dia següent de la publicació dels 

resultats. El president o la presidenta de l’Àrea de Treball ho resoldrà en un termini màxim 

de 30 dies a partir de la data de presentació de la reclamació. Un cop esgotades les vies de 

reclamació administratives previstes en aquest Reglament, es podrà recórrer als òrgans 

jurisdiccionals de disciplina esportiva de la FBME o al Tribunal Balear de l’Esport. 

 

 

9.5. Reclamacions als òrgans jurisdiccionals de disciplina esportiva de la 

FBME 

 

Els casos on el president o la presidenta del jurat cregui que una infracció del reglament ha 

de ser considerada pels òrgans jurisdiccionals de disciplina esportiva de la FBME, formularà 

denúncia davant el Secretari General de la FBME, interessant la incoació d’expedient 

disciplinari davant el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FBME, juntament amb 

un informe per part del president o la presidenta del jurat, còpies de les comunicacions fetes 
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per escrit entre el president o la presidenta del jurat i el mànager / esportista, i evidències 

rellevants. 

 

Les reclamacions contra decisions del president o la presidenta del jurat s’hauran de 

presentar mitjançant un escrit dirigit al president o la presidenta de l’Àrea de Treball 

d’Escalada Esportiva en un termini màxim de 7 dies des del dia següent de la publicació dels 

resultats. El responsable de l’Àrea Esportiva d’Escalada ho resoldrà en un termini màxim de 

30 dies a partir de la data de presentació de la reclamació. 

 

Els recursos contra les decisions de l’Àrea de Treball d’Escalada Esportiva s’interposaran 

davant els òrgans jurisdiccionals de disciplina esportiva de la FBME o al Tribunal Balear de 

l’Esport en el termini dels 30 dies següents a la recepció de la decisió de la primera Àrea. 

 

 

10. ANNEX 

10.1. Model de reclamació: 

 

L’Àrea de Treball d’Escalada Esportiva posa a disposició de tots els mànagers i/o esportistes 

el següent model oficial de reclamació. Tots els apartats d’aquest full han d’omplir-se i han 

d’estar signats per la persona que demana la reclamació i pel president o la presidenta del 

jurat. Tanmateix, el rebut de la taxa de reclamació haurà d’estar signat pel delegat FBME, el 

qual rebrà la taxa per part de la persona que demana l reclamació. S’haurà d’entregar una 

còpia o fotocòpia de la reclamació a la persona afectada. 

 

 

 

Trobareu el model en la següent pàgina. 
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FULL DE RECLAMACIÓ OFICIAL 

 

 

Explicació de la decisió del Jurat: 

Signatura dels membres del Jurat d’Apel·lació 

                    President/a del Jurat                                            Delegat FBME 

Competició 
 

Data i hora:  
 

Categoria i Ronda:  
 

Reclamació feta per  

(Nom/Club o Federació/Rol):

  

 

Descripció de les raons de la reclamació (incloure nom escalador/escaladora i dorsal): 

Signat: 

La reclamació ha estat: 
Acceptada 

 
 

Rebutjada 
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RESGUARD DE PAGAMENT 

 

 

La FBME ha rebut la quantitat de: #50€# Euros (seixanta) 

 

del Sr/a. .................................................................................................................. 

 

en concepte de: 

 

Dipòsit de reclamació número.......... del dia ........./............................../............ 

 

 

Aquesta quantitat serà retornada si la reclamació es resol a favor. 

 

En la localitat de ................................................, 

 

 

A ..................... de ................................................. de .............. 

 

 

Delegat de la FBME  

 

Signat 
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