
ÚLTIMA PROVA DO CIRCUITO FPME 
DE ESCALADA DE BLOCO 2017 

ESCALÃO SENIORES 

Soure, 16 de dezembro 2017  

Equipadores: 

Marco Jubes & Filipe Cardinal  

 

Resumo do Regulamento Geral 

1 – A última prova do circuito FPME de Escalada de Bloco para o escalão sénior de 2017 realiza-se no 

dia 16 de dezembro em Soure. 

2– O local da competição será o Pavilhão da Encosta do Sol, junto à Escola Básica de Soure (MAPA). 

3 – A competição integra o Circuito FPME de Escalada de Bloco 2017 e é aberta a todos os filiados na 

Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada interessados e possuidores de um seguro nível 3 da 

FPME ou equivalente. 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 – Aplica-se o Regulamento de Competições de Escalada Desportiva da Federação Portuguesa de 

Montanhismo e Escalada, ressalvando-se o seguinte: só poderão ir ao pódio os atletas com licença 

FPME válida para o ano em curso. 

 

6 -Taxa de inscrição: 

As inscrições serão efectuadas AQUI ou enviadas para o email nesoure@gmail.com, como os 

seguintes dados: nome, data de nascimento, clube e n.º de licença FPME.. 

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 14 de dezembro; 

15€-Federados FPME com licença anual nível 3 (ou atletas escolares federados FPME 

com licença nível 0) e que se inscrevam após as 17h00m do dia 14 de dezembro; 

17€ - Não Federados FPME ao qual acresce a taxa de 4€ 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 serão efectuados pagamentos no dia da prova. 

NIB 0010 0000 2249 4160 0019 3 

IBAN PT50 0010 0000 2249 4160 0019 3 

Enviar comprovativo de pagamento para nesoure@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. 

http://maps.google.pt/maps?f=d&source=s_d&saddr=40.065001,-8.626542&daddr=&geocode=&hl=pt-PT&mra=dme&mrcr=0&mrsp=0&sz=16&sll=40.064114,-8.622508&sspn=0.007948,0.019205&ie=UTF8&z=16
mailto:nesoure@gmail.com


 

IMPORTANTE: Atletas menores, não federados FPME que queiram participar na prova deverão ter 

uma autorização assinada pelo encarregado de educação. 

ATENÇÃO: A organização aceitará inscrições na prova até à hora prevista para início do Contest. 

7- A qualificação será em formato “contest” e terão acesso às finais, os seis melhores classificados no “contest”. 

As finais serão no sistema 4+. 

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

filiados na FPME 

9 – Haverá ainda uma cerimónia de pódio para a entrega do troféu aos vencedores do Circuito FPME 

de Escalada de Bloco 2017 e aos Campeões FPME 2017 de Escalada de Dificuldade. 

10 – No final da cerimónia haverá um jantar convívio. 

PROGRAMA HORÁRIO 

 

SÁBADO, 16 de dezembro 

09:00 Abertura do secretariado 

10:00 Encerramento do secretariado 

10:30 Início do Contest 

13:30-

15:00 
INTERVALO PARA ALMOÇO 

15:00 
Abertura da zona de isolamento para: 

Seniores Masculinos e Femininos; 

15:30 Encerramento da zona de isolamento 

16:00 
Início das Finais para: 

Seniores Masculinos e Femininos;  

18:00 Entrega de prémios 

18:30 
Encerramento e entrega de troféu  aos vencedores do circuito de 

bloco 2017 e aos campeões de dificuldade 2017 

 


