
REGULAMENTO 
Festival de Boulder V10/2019

1. REGRAs GERAis
 
 1.1 O Festival de Boulder V10/2019 terá quatro categorias: Masculino Adulto (acima de 18 anos); 
Feminino Adulto (acima de 18 anos); Juvenil Masculino (até 17 anos) e Juvenil Feminino (até 17 anos).

 1.2 Os escaladores irão competir em formato de festival: todos escalam juntos e a pontuação será 
registrada pelos fiscais de cada setor.
      
 1.3 O Ranking consiste na soma da pontuação dos boulders realizados.

 1.4 O Festival será em etapa única, com os seguintes horários: 
  Entrega de material: 13h às 14h
  Festival: 14h às 18h
  Premiações: 18h30min

4. REGRAs pARA O 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 4 horas.

 4.3 Serão oferecidos 15 Boulders com diferents graduações.
  4.3.1      Valor      Bônus (10% do valor do boulder)
   Boulder 1 100 pontos  10 pontos
   Boulder 2 200 pontos  20 pontos
   Boulder 3 300 pontos  30 pontos
   Boulder 4 400 pontos  40 pontos
   Boulder 5 500 pontos  50 pontos
   Boulder 6 600 pontos  60 pontos
   Boulder 7 700 pontos  70 pontos  
   Boulder 8 800 pontos  80 pontos
   Boulder 9 900 pontos  90 pontos
   Boulder 10 1000 pontos  100 pontos
   Boulder 11 1100 pontos  110 pontos
   Boulder 12 1200 pontos  120 pontos
   Boulder 13 1300 pontos  130 pontos
   Boulder 14 1400 pontos  140 pontos
   Boulder 15 1500 pontos  150 pontos
    
  4.3.2 Se o Boulder for realizado na primeira tentativa (Top Flash) o competidor ganhará mais 
10% do valor do boulder.  Cada tentativa será anotada na ficha para critério de desempate.  

  4.3.3 A pontuação fica sinalizada na primeira agarra de cada boulder e na ficha individual de 
cada atleta.

  4.3.4 O Bônus será pontuado se o competidor realizar o Boulder sem tocar na agarra marcada 
como “atalho”.



 4.4 O 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 agar-
ra 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.

 4.6 O critério de desempate será a pontuação considerando o número de tentativas para realizar o 
boulder e as pontuações bônus.  

5. sEGURANçA

 5.1 Cada boulder deverá ser montado de forma que:
  5.1.1 A parte mais baixa do corpo do atleta nunca ultrapasse a altura de (3) metros acima do 
colchão; 
  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 
agarra).
  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.
 

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.

       V10 Ginásio de Escalada, 15 de Setembro de 2019.


