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PARTECIPACIÓ: 
 
Per participar a les proves del Circuit d’Andorra d’Escalada Esportiva cal estar en possessió de la 
llicencia de la FAM de l’any en curs, tenir llicencia d’altres federacions equivalents, o/i tenir una 
assegurança que cobreixi la activitat especifica. 
 
A cada prova caldrà respectar el reglament específic establert per l’organitzador. 
 
 
CATEGORIES temporada 2021:Masculina i Femenina 
 

 Infantils:  de 10 a 11 anys complerts en l’any en curs (en politja, no poden de primer). 
 Juvenils:  de 12 a 14 anys complerts en l’any en curs. 
 Junior:   de 15 a 18 anys complerts en l’any en curs. 
 Sènior: de 19 a 39 anys complerts en l’any en curs.  
 Veterà:  a partir de 40 anys complerts en l’any en curs.  

 
Els escaladors, si ho desitgen, al moment de realitzar la inscripció de cada prova poden canviar de 
categoria com indicat a continuació.  
Per el Circuit d’Andorra només s’obtenen els punts enla categoria escollida a cada prova. 
 

 Els Infantils que ho desitgen, poden competir en categoria Juvenils. 
 Els Juvenils que ho desitgen, poden competir en categoria Junior o Sènior. 
 ElsJuniors que ho desitgen, poden competir en categoria Sènior. 
 Els Sèniors només podem competir en categoria Sènior. 
 Els Veterans que ho desitgen, poden competir en categoria Sènior. 

 
 
PUNTUACIÓ: 
 
A cada prova es concediran els següents punts: 
 
Posició Punts Posició Punts Posició Punts Posició Punts Posició Punts 

1 100 7 36 13 20 19 12 25 6 
2 80 8 32 14 18 20 11 26 5 
3 60 9 29 15 16 21 10 27 4 
4 50 10 26 16 15 22 9 28 3 
5 45 11 24 17 14 23 8 29 3 
6 40 12 22 18 13 24 7 30 3 

A partir de la posició 28, tots els corredors/es que han terminat la prova obtindran 3 punts. 
 
En cas de empat, el guanyador serà el que ha tingut millor puntuació en la ultima prova realitzada. 
 
PREMIS: 
 
Trofeu o medalla als primers tres classificats de cada categoria. 
Premis en material esportiu als tres primers classificats de cada categoria. 
El lliurament de premis del Circuit d’Escalada d’Andorra es realitzarà el dia de la ultima prova. 
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PROVES DEL CIRCUIT: 
 
L’organitzador de cada prova, pot escollir en dos formats de competició: 
1.- Proves de Dificultat. 
2.- Proves en format Marató. 
 
 

1.- Proves Dificultat(dues vies de classificació i una per la final) 
Seran les proves que es desenvoluparan en murs d’escalada. Tenint aquestes, una alçada mínima de 
6 metres.  
 

1.1.- Funcionament de les proves de dificultat 
 
De forma prèvia a la competició es donarà la informació següent: 

 Confirmació d’inscrits.  
 Sorteig de l’ordre de sortida. 
 Horaris de zona d’escalfament, zona d’aïllament, inici de competició, 
 Temps límit per via i temps de visualització. 

 

1.1.- Ordre de sortida 
 Es faran dues vies de classificació i una final. 
 L’ordre de sortida per la primera via és per sorteig: 1-2-3-4-5-6 
 Per la segona via es farà iniciant de la meitat dels competidors: 4-5-6-1-2-3 
 La FINAL serà per ordre invers al resultat de la classificació, si hi ha empat, es decidirà per 

sorteig l’ordre. 
 

1.2.- Zona d’aïllament 
 Només els competidors i persones autoritzades podran estar a la zona d’aïllament. 
 No es podrà fer servir el mòbil. 
 No es podrà comunicar amb gent aliena a la competició. 

 

1.3.- Classificatòria 
 Les dues vies de classificació es desenvoluparan amb format FLASH. 
 Es tenen en compte els TOP i les preses.  

Format FLASH 
 Els escaladors veuranl’ascensió de l’equipador de la via de classificació o bé el vídeo. També 

rebran informacions del mateix equipador. 
 

1.4.- Final 
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 A la prova final accedeixen un mínim de 4 i un màxim de 8 escaladors definit per 
l’organització. 

 La Final es farà a vista i cronometrada per evitar possibles empats. 
Format A VISTA per la final 

 Els escaladors tindran un temps definit per l’equipador per visualitzar la via. No rebran cap 
informació de com resoldre la via, només l’equipador podrà donar informacions per temes 
de seguretat. 

 

1.5.- Puntuació 
 Es marcarà amb un esquema de la via amb les preses que l’equipador consideri que puntuen 

(els peus no puntuaran). 
 Cada presa, estarà numerada al llarg del full de ruta que l’equipador desenvoluparà i un cop 

definit explicarà als àrbitres. 
 Pel que fa els volums, nomes és consideraran les parts útils indicades a l’esquema. 

Controlada: 
 Quan l’escalador ha fet ús de la presa per estabilitzar-se. La puntuació és el número 

d’aquesta presa. 
Usada:  
Quan s’aconsegueixi tocar la següent però no es controli, en aquest cas es puntuarà amb un (+) la 
última presa controlada. 
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2.- Proves en format MARATÓ 
 La competició Marató pot estar composada per un numero indeterminat de vies, un numero 

indeterminat de Bloc o bé de la combinada de vies i blocs. 
 La competició tindrà un temps màxim determinat per l’organització. 
 Cada via i cada bloc tindran la puntuacióindicada a la fitxa del competidor. 
 A la fitxa del competidor, s’anotaran, les vies, els blocs i els bonus realitzats. Els bonus 

només computaran si no s’assoleix la via o el bloc. 
 L’organització podrà definir un màxim de intents per cada via o bloc, i estaran indicats a la 

fitxa. 
 L’ordre de fer les vies, formarà part de l’estratègia de cada escalador. L’escalador es posar a 

la cua dels escaladors presents a la via o bloc. 
 A la fitxa del competidor, es marcaran amb claredat els intents realitzats i els punts 

realitzats. 
 Hi ha determinats blocs que seran amb supervisió d’un àrbitre (o responsable definit per 

l’organització)  i necessitaran la seva signatura. 
 Nos’anotaran el INTENTS als blocs o vies on NO hi ha la presencia de l’àrbitre. 
 Només es compten els INTENTS si successivament s’assoleix el bonus o el Top. 
 L’àrbitre, donar la sortida i tindrà l’autoritat per aturar l’ atleta en qualsevol moment si: 

o No realitzar una sortida reglamentària. 
o Fregar o tocar el matalàs durant l’ascensió. 
o Agafar preses de blocs diferents. 
o Sortir de la zona delimitada. 
o Si l’escalador ha rebut ajuda externa (aturant-li una “porta”). 

 

2.1.- Format per parelles (Opcional) 
 Poden ser mixtes o del mateix sexe.  
 Es compten els punts de les targes i es sumen. 

 

2.2.- Preses de Bonus 
 En totes les vies i blocs hi podran haver una o dos preses de BONUS. 
 Estaran col·locades a criteri de l’equipador i indicades a la fitxa. 
 El bonus només s’aplica si no s’ encadena la via però s’arriba al bonus.  
 La idea d’aquest sistema es poder disgregar les vies en varies zones i d’aquesta manera tenir 

una puntuació tot i no haver assolit el top. 
 

2.3.- La ascensió d’un atleta acabarà en el moment de: 
 Caiguda. 
 Excedir el temps establert. 
 Tocar parts extralimitades de les vies. 
 Tocar el terra amb qualsevol part del cos un cop hagi començat l’ascensió. 
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 Progressió artificial. 
 No atendre al requeriment de l’ àrbitre 

 

2.4.- Sistema de puntuació i colors. 
 Per les vies i per els blocs, es proposen 4 nivell amb diferents puntuacions: 
COLOR VIA BLOC BONUS 1 BONUS 2 TOP 
VERT 4 -> 6a  25 50 100 
VERT  4 -> 5B 25 50 100 
GROC 6a+ -> 6b+  125 250 500 
GROC  5C -> 6A+ 125 250 500 

VERMELL 6c -> 7a+  250 500 1000 
VERMELL  6B -> 6C 250 500 1000 

NEGRE 7b ->  500 1000 2000 
NEGRE  6C+ -> 500 1000 2000 

 La suma dels punts (puntuació total), determina la classificació. 
 En cas de tenir els mateixos punts, els intents determinen la posició.Guanya el que te menys 

intents. 
 En cas de tenir els mateixos punts i els mateixos intents, el millor resultat en les proves de 

nivell NEGRE determinarà el guanyador. 
 

2.5.- Annex 
Proves Dificultat:  

 Classificació per categories  
Proves format Marató  

 Fitxa atleta amb intents i punts de cada Bloc o Via. 
 Classificació per categories  

 
 
 
 
 
 
 


