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Resumo do Regulamento Geral 

1– Esta prova Urban Climbing é para o escalão sénior e juniores  (menores de 18 anos, só 

podem participar com autorização assinada pelo Encarregado de Educação), e irá realizar-se 

no dia 24 de fevereiro de 2018 em Braga, Cidade Europeia do Desporto. 

2– O local da competição será o centro da cidade de Braga 

3 – Esta competição é organizada pela ADEB – Associação Desportiva de Escaladores de 

Braga com o apoio da Câmara Municipal de Braga e Federação Portuguesa de Montanhismo e 

Escalada e é aberta a todos os escaladores nacionais e estrangeiros interessados e 

possuidores de um seguro nível 3 da FPME ou outro equivalente. Se não tiverem seguro 

poderão fazer um seguro temporário no dia da prova. Poderão inscrever-se atletas não 

filiados na FPME. 

4 – É da responsabilidade de cada atleta/treinador informar-se de todos os procedimentos, 

normas e horários, antes ou durante a sua acreditação, no local da prova. 

5 - O horário do Urban Climbing, Braga Cidade Europeia do Desporto é das 12.00h às 

16.30h; 

6 - No Urban Climbing Braga Cidade Europeia do Desporto, cada atleta terá 25 problemas a 

resolver; 

7 - Cada problema terá como objectivo chegar ao Bónus e depois ao TOP;  

8 - Cada problema terá o seu traçado devidamente sinalizado; 

9 - Os problemas poderão ter, ou não, presa de Bónus; 

10 - Os problemas têm todos presas de “arranque”. 

11 - Será considerado “Bónus” quando o atleta agarrar a presa indicada e a “dominar”; 

12 - Será considerado “TOP” quando o atleta juntar as duas mãos na presa indicada e a 

“dominar”; 

13 - As presas de “Bónus”  e “TOP” estarão devidamente identificadas com dísticos 

específicos; 

14 - Aplica-se o Regulamento de Competições de Escalada Desportiva da Federação 

Portuguesa de Montanhismo e Escalada de Boulder. 

15 – Em igualdade de pontuação ganhará o atleta que fizer a prova em menos tempo. 

 

ATLETAS 

16 - No Urban Climbing, Braga Cidade Europeia do Desporto, 2018, estão disponíveis 4 

escalões: Seniores masculinos, Seniores femininos e Juniores masculinos e femininos (todos 

os atletas que tenham menos de 18 anos até ao dia 24 de Fevereiro, devem entregar á 

organização uma autorização assinada pelo Encarregado de Educação);  

17 - Será fornecido a cada atleta, um cartão de controlo, que o deverá acompanhar em todo 

o desenrolar da prova; 

18 - O extravio ou provocação de danos no cartão controlo implica a desclassificação do 

atleta de toda a prova;  

19 - Será fornecido ao atleta, um mapa da cidade, identificando geograficamente os 25 

problemas da prova, com a informação das suas pontuações. 



20 - Os atletas poderão levar um crash pad para segurança adicional; 

21 - Cada atleta terá de se fazer acompanhar de um binómio, que apoie a sua segurança, 

que poderá ser outro atleta; 

 

TENTATIVAS 

22 - Cada atleta terá 4 tentativas para resolver cada problema que poderão ser esgotadas de 

forma seguida ou intercalada; 

A tentativa do atleta considera-se terminada, se: 

. Cai; 

. Toca em alguma parte da superfície marcada como proibida; 

. Toca no chão com qualquer parte do corpo; 

. Usa qualquer tipo de ajuda artificial; 

. Realiza qualquer acção ilegal ou passível de desqualificação. 

 

CLASSIFICAÇÕES 

23 - Os resultados serão definidos em função do Regulamento de Competições de Escalada 

Desportiva da Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada de Boulder, contest. 

 

PRÉMIOS 

. Os primeiros classificados dos escalões sénior masculino e feminino recebem um prémio 

monetário de €100.00; 

. Os segundos classificados dos escalões sénior masculino e feminino recebem um prémio 

monetário de €80.00; 

. Os terceiros classificados dos escalões sénior masculino e feminino recebem um prémio 

monetário de €60.00; 

. Os quartos classificados dos escalões sénior masculino e feminino recebem um prémio 

monetário de €45.00; 

. Os quintos classificados dos escalões sénior masculino e feminino recebem um prémio 

monetário de €35.00; 

. Os sextos classificados dos escalões sénior masculino e feminino recebem um prémio 

monetário de €25.00; 

. Os sétimos classificados dos escalões sénior masculino e feminino recebem um prémio 

monetário de €15.00; 

. Os primeiros, segundos e terceiros classificados dos escalões Juniores masculinos e 

feminino recebem prémios em material de escalada. 

 

CASOS OMISSOS 

Os casos omissos neste regulamento de prova serão decididos pelo júri da competição. 

 

 



24 -Taxa de inscrição: 

As inscrições serão efectuadas  para o email adebbraga@gmail.com, com os seguintes 

dados: nome, data de nascimento, clube e n.º de licença FPME ou outro seguro equivalente, 

ou se requer um seguro temporário. 

12€-Federados FPME com licença anual nível 3 (ou atletas escolares federados FPME com 

licença nível 0) e que se inscrevam até às 17h00m do dia 21 de fevereiro; 

12€- Sem seguro ao qual acresce a taxa de 3€ para requisição do seguro que deverá ser 

adquirido no dia da prova, junto da organização. 

A activação do seguro adquirido no dia será efectuada até 10 minutos antes do início da 

prova. 

Todos os pagamentos deverão ser efectuados por transferência bancária para o NIB/IBAN 

anexo. Excepcionalmente poderão ser efectuados pagamentos no dia da prova. 

IBAN PT50 0035 0823 00011119 930 65 

Enviar comprovativo de pagamento para adebbraga@gmail.com 

Para a confirmação ou inscrição no dia, será obrigatório a verificação dos dados dos atletas 

assim como a apresentação da confirmação do pagamento. 

Os atletas FPME deverão ser portadores da sua licença federativa. 

ATENÇÃO: A organização aceitará inscrições na prova até à hora prevista para início da 

mesma. 

25- A qualificação e finais será em formato “contest”  

26 - No final da competição haverá uma cerimónia de entrega de prémios aos primeiros 

classificados nos dois escalões/sexo. 

27 – No final da cerimónia haverá um jantar convívio. 

 

PROGRAMA HORÁRIO 

  

SÁBADO, 24 de fevereiro  

10:00 Abertura do secretariado 

11:45 Encerramento do secretariado 

12:00 Início da prova Urban Climbing, Braga Cidade Europeia do Desporto 

16.30 Final da prova Urban Climbing, Braga Cidade Europeia do Desporto 

17:00 Entrega dos prémios  aos vencedores do Urban climbing 2018.  

18:30 Secção de Encerramento  

 

    ORGANIZAÇÃO             Apoio 
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