Campeonato Regional de Escalada Velocidade
Parque Desportivo de Água de Pena
Programa
16 Novembro 2017
18h30 - Registo dos escaladores para prova
19h10 – Sorteio da ordem de escalada - Qualificação
19h20 - Início da prova
22h00 – Fim
REGULAMENTO DA PROVA
1. Organização
A organização do Campeonato Regional de Escalada Velocidade 2017 é uma organização do
Clube Aventura da Madeira, sob a tutela da Federação de Campismo e Montanhismo de
Portugal
2. Local
As provas integradas nesta competição decorrerão nas Estruturas Artificiais de Escalada
instaladas no Parque Desportivo de Água de Pena.
Esta competição está aberta à participação de todos os(as) escaladores, federados(as) na
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.
Os escaladores não federados podem participar extra competição nos seguintes moldes:
Velocidade – Ronda de qualificação e eliminatórias entre eventuais participantes não federados
– Aberto a todas as idades. Inscrição prévia, até às 15h de 16 Novembro, enviando nome
completo e data de nascimento – aventuramadeira@gmail.com
4. Inscrições
São gratuitas para atletas federados na FCMP, que podem inscrever-se até ao início da prova
(sorteio da ordem de escalada). Os atletas menores só poderão participar se apresentarem uma
autorização ou estarem acompanhados do seu encarregado de educação.
Os não federados interessados em participar pagam uma taxa de 2Euros.
As inscrições devem ser endereçadas para: aventuramadeira@gmail.com
5. Alimentação
Os participantes são responsáveis pela sua alimentação e hidratação.
6.Regras
É adotado o Regulamento de Escalada de Competição da Federação de Campismo e
Montanhismo de Portugal em vigor, com as adaptações ao contexto do Campeonato da
Madeira de Escalada.
Qualquer atraso por parte de um(a) atleta implicará a sua desclassificação da competição.

7. Escalões etários
Designação
Idades

Ano de Nascimento

Para o Campeonato Regional Escalada Velocidade 2017, serão considerados unicamente os
escalões Iniciados, Juvenis e Seniores, em ambas as categorias (Masculinos e Femininos).
8. Segurança
A segurança será feita em molinete (Top-rope). Será obrigatória a utilização do capacete para
todos os atletas menores. A organização providenciará o empréstimo do capacete e/ou arnês
aos concorrentes que não possuírem este material.
9. Competição de Velocidade
A competição será realizada de acordo com o esquema de eliminação directa entre os(as)
diversos(as) competidores(as), descrito no Regulamento de Competições.
10. Classificações
Todos(as) os(as) atletas devidamente inscritos(as) serão ordenados de acordo com a
classificação geral obtida.
12. Direitos de Imagem
A participação na prova implica a cedência à organização dos direitos de imagem, no âmbito do
evento.
13. Prémios
Serão atribuídas distinções aos primeiros três classificados de cada escalão, em cada género.
14. Casos omissos
Os casos omissos a este regulamento de prova serão resolvidos pelo Júri de competição.

