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REGULAMENTO
1. REGRAS GERAIS
1.1 O Desafio Olímpico V10/2017 terá seis categorias: Masculino Juvenil (até 17 anos); Masculino
Adulto Amador (acima de 18 anos); Masculino Adulto Elite (acima de 18 anos); Masculino Sênior (acima de
40 anos); Feminino Juvenil (até 17 anos); Feminino Adulto (acima de 18 anos).
1.2 Os escaladores deverão competir em três modalidades: Escalada de Velocidade; Escalada de Dificuldade e Boulder.
1.3 O Ranking consiste na soma da pontuação das três modalidades.
1.4 O Desafio será em etapa única, com os seguintes horários:
		
Entrega de material: 8h às 9h
		
Prova Velocidade: 9h às 12h
		
Prova Dificuldade: 14h às 18h
		
Prova Boulder: 18h às 20h
2. MODALIDADE VELOCIDADE
2.1 Os atletas de cada categoria irão competir em duplas previamente sorteadas. Todos deverão competir uma vez com cada integrante de sua categoria.
2.2 Ao sinal de partida, o atleta deverá escalar a via o mais rápido possível. O primeiro a chegar ao topo
ganha 100 pontos. Em caso de empate, cada competidor recebe 50 pontos.
pontos.

2.3 Se o atleta queimar a largada, automaticamente perde a corrida e o adversário ganhará os 100
2.4 A prova será em Top Rope.
2.5 Haverá juízes de prova controlando a largada e a chegada dos atletas.

3. MODALIDADE DIFICULDADE
3.1 O atleta deverá escalar uma única via, na qual serão pontuadas as agarras de mão.
3.2 Esta modalidade exige que o escalador clipe suas proteções na medida que sobe, sempre guiando.
A sua progressão na via determina a colocação do atleta na etapa
3.3 O valor de cada agarra “dominada” é de 10 pontos. Haverá um bônus no meio da via com o valor
de 200 pontos e outro no final que valerá mais 500 pontos.
3.4 Em caso de queda antes do término da via, deve-se considerar a agarra de mão mais alta dominada
ou utilizada. Considera-se que uma agarra foi “dominada” quando o escalador segurou-a e manteve-se estabilizado na posição. Neste caso o escalador conquista a pontuação referente ao número da agarra dominada.
3.5 Haverá somente uma tentativa por competidor para atingir o maior número de pontos. (Uma tentativa será considerada quando todas as partes do corpo do atleta tiverem saído do chão)
3.6 Durante o Período de Observação os atletas estão autorizados a tocar somente a(s) agarra(s)
marcada(s) de saída, e não poderão tirar os dois pés do chão, sob risco de penalização.

3.7 Os competidores não devem ultrapassar as costuras com o corpo inteiro sem clipá-las. Caso isso
aconteça, sua escalada deverá ser encerrada pelo Juiz e o competidor deverá ser baixado até o solo. Sua pontuação será contada até o momento em que foi impedido de continuar
3.8 Um competidor obtém sucesso quando chega à última agarra e à ancoragem final, obtendo a pontuação máxima da via.
3.9 Um competidor não obtém sucesso quando:
		
3.9.1 Sofrer uma queda.
		
3.9.2 Utilizar qualquer parte do muro, agarras, buracos ou outras estruturas proibidas.
		
3.9.3 Utilizar as laterais ou topo do muro para progressão quando estes são proibidos.
		
3.9.4 Utilizar o equipamento de proteção para progressão, incluindo cordas, mosquetões, costuras, maillons, fitas, etc.
		
3.9.5 Tocar no chão com qualquer parte de seu corpo depois de ter iniciado sua tentativa
4. MODALIDADE BOULDER
4.1 A modalidade de Boulder deverá ocorrer em vias curtas de escalada, realizada sem cordas, com
colchões para aparar quedas e montados em paredes específicas para a prática.
4.2 Será em formato de Festival, sem isolamento, em que todas as categorias escalam juntas. Duração
de 2 horas.
4.3 Serão oferecidos 11 Boulders iniciando com a graduação V0 até V10.
		
4.3.1 Valores:
			
V0
50 pontos
			
V1
100 pontos
			
V2
200 pontos
			
V3
300 pontos
			
V4
400 pontos
			
V5
500 pontos
			
V6
600 pontos
			
V7
700 pontos
			
V8
800 pontos
			
V9
900 pontos
			
V10 1000 pontos
		

4.3.2 Todos os boulders valerão o dobro se realizados na primeira tentativa (Top Flash)

		
cada atleta.

4.3.3 A pontuação fica sinalizada na primeira agarra de cada boulder ou na ficha individual de

4.4 Cada boulder deverá ter uma marcação de “Saída” e de “TOP” consistindo em:
		
4.4.1 Agarra(s) marcada(s) para as duas mãos na Saída;
		
4.4.2 Agarras(s) marcada(s) para os dois pés na Saída.
		
4.4.3 Em ocasiões excepcionais, as marcações de saída poderão definir especificamente a agarra para a mão esquerda e a agarra para a mão direita.
4.5 Cada boulder deverá ter seu final (TOP) marcado com uma agarra final ou uma posição definida
no topo do boulder.
5. SEGURANÇA
5.1 Cada boulder deverá ser montado de forma que:

		
colchão;
		
		
agarra).
		
		

5.1.1 A parte mais baixa do corpo do atleta nunca ultrapasse a altura de (3) metros acima do
5.1.2 Evite que os atletas se lesionem ou caiam uns sobre os outros;
5.1.3 Sem nenhum pulo para baixo (bote para uma segunda agarra abaixo da altura da primeira
5.1.4 Colchões deverão ser posicionados para aparar a queda dos atletas.
5.1.5 Todo equipamento deve seguir as normas da UIAA e recomendações da ACM.

5.2 Cada via deve ser concebida:
		
5.2.1 Para evitar o perigo de queda ou obstrução de um competidor sobre outro competidor ou
terceiros.
		
5.2.2 Sem qualquer salto para baixo.
		
5.2.3 O nó que deverá ser usado no Desafio deverá ser o nó oito duplo.
		
5.2.4 Um membro da V10 fiscalizará e verificará a cadeirinha e nós de todos os atletas antes das
saídas.
		
5.2.5 Somente darão segurança montanhistas indicados pelo V10 Ginásio de Escalada.
		
5.2.6 O equipamento usando para segurança será o grigri.
5.3 Pontos de Proteção
		
5.3.1 Cada ponto de proteção (incluindo o último ponto) em uma via deve ser equipado com
um costura, constituída de: malha rápida devidamente fechada de 8 mm ou 10 mm espessura; uma fita costurada de comprimento adequado (tal como determinado pelo chefe Route Setter); um mosquetão para o competidor clipar a corda ao escalar. A orientação do mosquetão deve ser de forma a minimizar a possibilidade de
carregamento transversal.
5.4 É proibido:
		
5.4.1 Encurtamento ou qualquer ajustamento do comprimento de uma fita, por meio de nós.
		
5.4.2 Qualquer uso de anéis de corda ou fita fechados por nós.
6. EQUIPAMENTO PESSOAL
6.1 Os atletas poderão utilizar sapatilhas de escalada ou pés descalços.
6.2 Os atletas poderão levar sapatilha, saco de magnésio e magnésio líquido para a área de escalada,
qualquer outro objeto como garrafa de água, toalha, etc deverá ser deixado fora dos colchões.
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