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RANKING CATARINENSE DE ESCALADA ESPORTIVA 2019
COMISSÃO ORGANIZADORA
O Ranking Catarinense de Escalada Esportiva 2019 será realizado em parceria entre a
FEMESC e os ginásios de escalada, ACE CLIMB, JURAPÊ, BLOCS, BY WALL e com o apoio de
empresas parceiras.

ETAPAS
O Ranking Catarinense de Escalada Esportiva 2019 será realizado em 4 etapas
conforme as cidades e datas detalhados abaixo. Os endereços e horários serão anunciados
juntamente com o anúncio individual oficial de cada etapa no site da FEDERAÇÃO:
1 - Dia 10 de Agosto em Joinville Escalada de Dificuldade na Academia ACE CLIMB;
2 - Dia 07 de setembro em Joinville Boulder no Centro de escalada JURAPÊ;
3- Dia 19 de Outubro em Florianópolis Boulder na BLOCS Escalada Indoor;
4 - Dia 23 de Novembro em Itapema Escalada de Dificuldade na BY WALL Training Center.

FUNCIONAMENTO DO RANKING 2019
O Ranking Catarinense de Escalada Esportiva 2019 acontecerá nos formatos de Boulder
e Escalada de Dificuldade conforme regulamentos anexos 1 e 2, nas seguintes categorias:
1 - Infantil Masculino e Feminino, nascidos de 2007 em diante;
2 - Juvenil Masculino e Feminino, nascidos entre 2002 a 2006;
3 - Iniciante Masculino, nascidos até 2001 com até 2 anos de escalada;
4 - Amador Masculino e Feminino, nascidos até 2001 com 2 a 5 anos de escalada;
5 - Master Masculino e Feminino, mais de 5 anos de escalada;
6 - Sênior Masculino, nascidos até 1979.
OBS 1: Categoria Master Feminino e Masculino: Inscreve-se todo atleta ranqueado na Primeira
colocação da Categoria Amador, no Ranking Catarinense ou qualquer Ranking Estadual e no
Brasileiro ou qualquer atleta que já foi inscrito como Master em qualquer das competições
supracitadas nos últimos 5 anos. Assim como qualquer atleta que se sinta confortável em
competir nesta categoria.
OBS 2: Os competidores receberão uma camiseta para todo o Ranking, tendo que se apresentar
nas demais etapas com a mesma ou adquirir outra caso necessário. Caso o atleta tenha que
comprar mais uma camiseta pagará 30 reais e se for federado terá um desconto e pagará 25
reais.

Federação de Montanhismo e Escalada do Estado de Santa Catarina
Rua Mario Candido da Silva, S/N Abraão, Florianópolis, SC.
CNPJ 28.846.964/0001-74 www.femesc.org.br

OBS 3: Os competidores deverão usar a camiseta do evento em todas as etapas do Ranking
Catarinense de Escalada Esportiva, sob pena de desclassificação ou perda dos direitos de receber
premiação, exceto em casos específicos que deverão ser esclarecidos e decididos com a
organização. Caso o número de camisetas produzidas seja inferior ao número de atletas, outra
camiseta será autorizada pela comissão organizadora.
OBS 4: O atleta que tiver seu patrocinador e quiser, poderá anexar nas costas de sua camiseta a
logomarca que o representa em um tamanho máximo de 20x15 cm, desde que não sobreponha
nenhuma outra impressão.

PARTICIPANTES
1 - ATLETAS FEDERADOS: Atletas residentes em Santa Catarina inscritos e em dia com suas
obrigações estatutárias, em alguma das 5 associações participantes da Federação de
Montanhismo e escalada do Estado de Santa Catarina – FEMESC, entre elas ACEM, AJM,
ASSEPAVI, ASGEM e Pé na Agarra;
2- ATLETAS CATARINENSES NÃO FEDERADOS: Todo atleta residente em Santa Catarina que não
faz parte de associação filiada a FEMESC conforme item anterior. Atletas Catarinenses
participarão das ETAPAS concorrendo ao pódio e sendo premiados apenas nas etapas, mas
somente os atletas federados que participarão do Ranking Geral 2019 e da premiação final,
tendo estes até outubro de 2019 para se associarem se assim quiserem, lembrando que atletas
das categorias Infantil e Juvenil não precisam ser federados para ranquear.
3 - ATLETAS CONVIDADOS: Todo atleta proveniente de outro estado, federado ou não em sua
região. Este atleta pode participar apenas como experiência, não tendo direito a pontuação,
premiação e nem a participação de pódio.

INCRIÇÃO
1. As inscrições serão feitas online pelo site www.femesc.org.br ou no próprio local da
competição no dia do evento, observando-se os horários limites e valores diferenciados;
2. Os valores serão: R$ 50,00 para categorias infantil, juvenil e aos atletas que estiverem
associados ao sistema federativo da FEMESC e pagarem antecipadamente suas inscrições.
Atletas que se enquadram neste grupo e deixarem para pagar no dia do evento pagarão R$ 60,00
a inscrição. Os Demais atletas, convidados ou não federados pagarão R$ 60,00 antecipado e R$
70,00 no dia.
3. O pagamento das inscrições poderá ser feito em dinheiro ou cartão no dia do evento;
4. Atletas de outros estados se inscrevem na categoria que lhes competem, indicando ser
CONVIDADO na ficha;
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5- Atletas de outros estados poderão participar apenas como convidados, e não poderão
concorrer ao pódio.
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CRITÉRIOS DE DESEMPATE DO RANKING
1º critério: maior número de pontos somados nas etapas;
2º critério: maior numero de 1º colocado nas etapas;
3º critério: maior número de participação de etapas;
4º critério: melhor colocação na última etapa;

PREMIAÇÕES
1 - Ao término da última etapa do ano, o competidor, de cada categoria, que tiver acumulado o
maior número de pontos de acordo com as regras deverá receber o título de Campeão Estadual
de sua categoria.
2 – Os atletas Catarinenses que ficarem entre os três primeiros colocados de cada categoria
receberão troféu conforme sua classificação, todos os demais atletas receberão medalha ou
troféu de participação em cada etapa;
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3 - Os atletas convidados de qualquer categoria provenientes de outros estados, terão direito
somente à premiação em medalha de participação ou troféu e caso se classifique entre os três
primeiros, não receberão os pontos do Ranking Catarinense;
4 - A formação do pódio das etapas será por atletas Catarinenses;
5 - O mínimo de atletas por categoria para que a mesma aconteça, é de 4 atletas, em caso de
número menor o atleta poderá participar na categoria acima ou conforme decisão da
organização do Ranking;
6 – A PREMIAÇÃO GERAL do Ranking Catarinense de Escalada Esportiva 2019 será apenas para
atletas federados da FEMESC e para as categorias infantil e Juvenil residentes em Santa Catarina,
e além de Troféus aos três primeiros colocados receberão prêmios fornecidos pelos apoiadores
da competição.

Casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela diretoria da FEMESC presente
no evento e por um representante dos atletas, que pode ser o representante legal
eleito/instituído, ou um eleito pelos competidores caso o representante legal se abstenha por
motivo pessoal ou conflito de interesses.

Ricardo Garcia

Fernando Henrique

Presidente da FEMESC

Conselho Desportivo
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Anexo 1

1- BOULDER
1.1- As etapas de Boulder acontecerão no estilo Festival com exceção das categorias Master
masculino e feminino que terão uma final com isolamento;
1.2- Mínimo de 24 Boulders no total, de 04 ou mais níveis diferentes são oferecidos aos atletas
no formato de festival, em pelo menos 04 áreas;
1.3- A etapa de Boulder acontecerá das 9:00 as 19:00, sendo fixado no site da federação a ordem
e horários das categorias em cada etapa;
1.4- É necessário um juiz para cada área de escalada, então se houver 04 áreas de escalada por
exemplo, haverá 04 juízes, e 01(um) juiz extra para coordenar e substituir eventualmente algum
outro durante o evento;
1.5- A pontuação fica indicada na primeira agarra de cada Boulder de acordo com a ficha
individual de cada atleta, sendo que há a pontuação para “Top Flash” (caso o escalador complete
a escalada na 1ª tentativa), uma pontuação para “Top de 2ª tentativas”, e outra para 3ª tentativa
em diante (caso o escalador complete a escalada na 3ª ou mais tentativas);
1.6- Ao fim do período do “Festival” cada atleta soma seus 06 Boulders completados com
maiores pontuações, e entrega sua ficha ASSINADA e com o valor somado e anotado na área
destinada à pontuação total;
1.7- Caso algum atleta não some corretamente sua pontuação, ficando de fora do pódio (os 5
melhores atletas que terão os pontos conferidos pela organização), este não poderá recorrer ou
recontar seus pontos;

2- Regulamento Festival de Boulder
2.1- Os competidores deverão estar equipados com sapatilhas de escalada, não podendo escalar
descalços ou com calçado inadequado para a prática do esporte;
2.2- Os competidores 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;
2.3- Na fase final exclusiva das categorias Master masculino e feminino, os atletas não poderão
portar equipamentos de imagem e som ou fazer imagens dos boulders.

3- Para cada competidor em cada Boulder, o Juiz registrará:
3.1- O número de tentativas para completar o Boulder em questão (fazer TOP);
3.2- Para o registro da pontuação, uma “tentativa” será considerada toda vez que o atleta:
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3.2.1- Começar o Boulder, tirando os dois pés do chão e posicionando-os nas agarras de
Saída
3.2.2- Encostar em agarras que não são a (s) agarra (s) definidas como de “Saída” com
as mãos ou os pés.

4- Incidentes técnicos Boulder
4.1- É definido como um Incidente Técnico qualquer ocorrência que acarrete em desvantagem
ou vantagem para um competidor, mas que não é resultado de uma ação por parte do
competidor, a exemplo de uma agarra girar entre outros

5- Os Boulders
5.1- Cada Boulder deverá ter uma marcação de “Saída” e de “TOP” consistindo em;
5.2- Agarra (s) marcada (s) para as duas mãos na Saída;
5.3- Agarra (s) marcada (s) para os dois pés na Saída;
5.4- Em ocasiões excepcionais, as marcações de Saída poderão definir especificamente a agarra
para a mão esquerda e a agarra para a mão direita;
5.5-Cada Boulder deverá ter seu final (TOP) marcado com uma agarra final ou uma posição
definida no topo do Boulder;
5.6- Cada Boulder terá sua dificuldade designada por uma escala de cores e numeração
correspondente à ficha do atleta;
5.7- Cada Boulder deverá ser montado de forma que:
5.7.1- A parte mais baixa do corpo do atleta nunca ultrapasse a altura de (3) metros
acima do colchão;
5.7.2- Evite que os atletas se lesionem ou caiam uns sobre os outros;
5.7.3- Sem nenhum pulo para baixo (bote para uma segunda agarra abaixo da altura da
primeira agarra);
5.7.4- Os Boulders designados mais fáceis para a categoria Infantil, devem terminar em
uma altura máxima de 3,5 metros do colchão;
5.7.5- É de responsabilidade do Route-Setter definir o posicionamento dos colchões
disponibilizados e adaptar o número e a rota dos Boulders para garantir a segurança dos atletas
durante o evento. Se o colchão for formado por partes separadas, as emendas deverão ser
cobertas para evitar que os atletas caiam entre os colchões e se machuquem.

6- Critério de Classificação do Boulder festival:
6.1- Maior soma de pontos nos 6 melhores Boulder pontuados;
6.2- Maior número de Tops em 1ª tentativa nos 6 melhores Boulders pontuados;
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6.3- Aquele que obtiver top no Boulder de maior pontuação marcado com menor
número de tentativas estará ranqueado em colocação superior, caso persista o empate considerar os
demais em ordem decrescente;
6.4 Maior número de tops de todo o festival em 1ª tentativa;
6.5 Maior número de tops em geral;
6.6 Maior número de pontos geral.

7- FASE FINAL exclusiva as categorias Master Masculino e Feminino.
7.1- A fase final será exclusiva das categorias Master Masculino e Feminino e contará com 3 ou
4 boulder conforme disponibilidade e com níveis de dificuldade diferentes;
7.2 – Passam para a fase final os 6 melhores atletas classificados na fase de festival que
obtiverem um mínimo de 70% da pontuação do melhor colocado;
7.3- A fase Final deverá ser precedida por um período coletivo de observação de dois (2) minutos
por Boulder que:
7.3.1- Durante esse período os competidores poderão tocar somente as agarras
marcadas de saída e é proibido utilizar qualquer equipamento de gravação;
7.3.2- Em nenhum momento os atletas poderão tocar as demais agarras sem que esteja
em tentativa;
7.4- Ao final do período de observação os competidores deverão retornar para a Zona de
Isolamento ou para uma Zona de Trânsito segundo o direcionamento dos juízes;
7.5- Para a fase Final o atleta terá quatro (4) minutos por Boulder podendo tentar quantas
investidas julgar necessário dentro deste tempo;
7.6- Cada Boulder da FINAL deverá ter uma AGARRA BONUS marcada, onde sua função será
separar os atletas com diferentes desempenhos.
8- Critério Desempate da FASE FINAL:
8.1- Maior número de TOPs a vista;
8.2- Maior número de TOPs (nas demais tentativas);
8.3- Top do Boulder mais difícil em menor número de tentativas;
8.4- Maior número de AGARRA BONUS a vista;
8.5- Maior número de AGARRA BONUS;
8.6- Maior número de TOPs sem utilizar AGARRA BONUS;
8.7- Menor número de tentativas nos TOPs em todos os bolders;
8.8- Melhor classificação na fase de festival.
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Anexo 2

1-ESCALADA DE DIFICULDADE
1.1- A Escalada de Diﬁculdade será realizado em vias que exigem que o escalador clipe suas
proteções na medida que sobe, sempre guiando, salvo nas categorias INFANTIL, JUVENIL,
INICIANTE e AMADOR FEMININO que serão com corda de cima (top rope).
1.2- As etapas de Escalada de Dificuldade ocorrerão em duas fases, CLASSIFICATÓRIA e FINAL.

2- FASE CLASSIFICATÓRIA
2.1 - Composta por uma ou duas vias que serão escaladas à vista (com isolamento) para todas
as categorias, exceto infantil que será em ﬂash (sem isolamento, podendo assistir outros
competidores);
2.2 - A ordem de entrada será de acordo com a inscrição;
2.3 - Competidores terão 5 minutos de leitura das vias;
2.4- Tempo limite para ﬁnalizar a via de 6 minutos, em tentativa única, salvo casos de Incidentes
Técnicos comprovados pela Organização;
2.5 - Na fase Classificatória, soma simples de pontos das agarras;
2.5.1 - Em caso de empate no 10 lugar da fase Classificatória, todos os atletas empatados
passam para a Final.

3- FASE FINAL
3.1 - Composta por uma ou duas vias que serão escaladas à vista (com isolamento) para todas
as categorias, exceto infantil que será em ﬂash (sem isolamento, podendo assistir outros
competidores) e corda de cima;
3.2 - A ordem de entrada será o inverso da ordem de classificação, sendo por último o melhor
colocado da fase Classificatória;
3.3 - Competidores terão 5 minutos de leitura;
3.4 - Tempo limite para ﬁnalizar a via de 6 minutos, em tentativa única, salvo casos de Incidentes
Técnicos comprovados pela Organização.
3.5 - Na fase Final, soma simples dos pontos das agarras. Sinalizações (+) (-) serão contabilizadas
e usadas na soma da pontuação.

4- REGRAS GERAIS ESCALADA DE DIFICULDADE
4.1 - Na escalada, somente devem ser utilizadas as agarras ou estruturas indicadas pelo Route
Setter e identiﬁcadas com ﬁtas;
4.2 - No período de leitura de via, todos os competidores, exceto categoria Infantil, deverão
faze-lo sem acompanhamento de terceiros;
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4.3 - Os escaladores estão autorizados a tocar apenas nas agarras marcadas como Saída durante
sua leitura, sem tirar os dois pés do chão;
4.4 - Após período de leitura, exceto categoria Infantil, todos competidores devem retornar a
área de isolamento e deverão estar prontos quando forem chamados;
4.5 - Será garantido aos competidores saberem antecipadamente a ordem de chamada para se
prepararem;
4.6 - O competidor obrigatoriamente deverá comparecer a área de escalada na sua vez,
devidamente equipado, calçando sapatilha e encordado (apenas nó oito);
4.7 - O competidor deve clipar as costuras em sequência. Caso necessário o competidor pode
desclipar a costura para clipa-la novamente;
4.8 - Caso o competidor faça backclip, o Juiz deve imediatamente noticiar o atleta, este deverá
desclipar e costurar novamente, podendo ter sua tentativa encerrada se não o ﬁzer;
4.9 - Caso o competidor faça “Z” clip, o Juiz deverá noticiar imediatamente o atleta para que
desça, encerrando sua tentativa. Pontuação será até o ponto de encerramento;
4.10 - Os competidores não devem ultrapassar as costuras de corpo inteiro sem clipa-las, caso
ocorra, sua tentativa será encerrada pelo Juiz e a pontuação será até o ponto de encerramento;
4.11 - Todos os competidores devem utilizar cadeirinha em boas condições, conferidas pelo Juiz,
podendo este impedir que um atleta escale com equipamentos que pareçam inseguros;
4.12 - Uma vez estabelecida a hora de fechamento do Isolamento, competidores e seus técnicos
devem permanecer nele até que seja permitida saída;
4.13 - É de responsabilidade dos competidores e seus técnicos, tirarem as dúvidas sobre as vias
antes do período de isolamento;
4.14 - Os competidores que já terminaram sua tentativa, não poderão compartilhar informação
com atletas que ainda não escalaram a via em questão, correndo o risco de ser desclassiﬁcado;
4.15 - O atleta pode perguntar quanto tempo falta para o ﬁm de sua tentativa. Caso o tempo
termine antes do competidor ﬁnalizar a via, será instruído a descer e a pontuação será até o
ponto do encerramento do tempo;

5- INCIDENTES TÉCNICOS
Um incidente técnico é deﬁnido como qualquer ocorrência que resulte em uma
desvantagem ou injusta vantagem para um competidor e que não foi causada pelo próprio
competidor, incluindo:
5.1 - Agarra solta ou quebrada;
5.2 - Costura ou mosquetão com posição inadequada;
5.3 - Uma corda justa o suﬁciente que auxilie ou atrapalhe o competidor;
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5.4 - Os Incidentes Técnicos deverão ser conﬁrmados imediatamente pelo Route Setter Chefe
ou Juiz Chefe;
5.5 - No caso em que o competidor NÃO está em uma posição legitima devido a um Incidente
Técnico, o mesmo deverá terminar sua tentativa imediatamente. O Juiz deverá decidir, de
imediato, se o Incidente Técnico permite que o competidor faça nova tentativa;
5.6 - No caso de Incidente Técnico em que o competidor ainda está em uma posição legítima na
escalada, ele pode escolher continuar ou terminar sua tentativa. Caso o competidor opte com
continuar sua tentativa, não serão aceitos recursos relacionados a este Incidente Técnico;
5.7 - Se o competidor anunciar um Incidente Técnico, ele deve descrever a sua natureza e, em
acordo com o Juiz, decidir continuar ou encerrar sua tentativa. Caso o competidor opte com
continuar sua tentativa, não serão aceitos recursos relacionados a este Incidente Técnico;
5.8 - Em caso de queda em que o competidor alegue ter sido provocada diretamente por um
Incidente Técnico, esse atleta deve ser levado a área de isolamento para esperar a investigação.
É proibida comunicação com pessoas que não sejam os Organizadores ou Juiz durante esse
período;
5.9 - Caso seja conﬁrmado o Incidente Técnico do item acima, o competidor terá outra tentativa
na via, seguindo um tempo de recuperação estipulado pelo Juiz em concordância com Route
Setter;
5.10 - Apenas serão reconhecidas apelações de Incidentes Técnicos os que forem reclamados
no imediato momento da escalado do competidor em questão;
5.11 - Reclames em relação a pontuação ﬁnal devem ser feitas até o momento do anuncio dos
resultados ﬁnais. Caso haja algum erro na pontuação, deverá ser corrigido de imediato e
anunciado as colocações corretas.

6- PONTUAÇÃO
6.1 - O atleta que chegar ao topo e dominar com as DUAS mãos a última agarra da via, sem
cometer infrações obtém pontuação máxima da via;
6.2 - Em caso de queda antes do ﬁm da via, será considerada a agarra de mão mais alta dominada
ou tocada, com diferença para pontuação;
6.3 - Agarra dominada: quando o escalador a segurou e manteve-se estabilizado na posição, a
critério do Juiz, assinala-se ponto inteiro;
6.4 - Agarra tocada: Quando o escalador tocar a próxima agarra, mas não a dominar nem manter
posição, marca-se o número da agarra com o sinal de menos (-) deduzindo 0,25 ao número da
agarra tocada, mas não dominada.
6.5 - Quando o escalador tentar e não tocar a próxima agarra marca-se o número da última
agarra dominada com a sinalização mais (+) somando 0,5 ao número da agarra dominada.
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7- CRITÉRIO DESEMPATE
7.1 Atleta com maior pontuação da Fase Final;
7.2 Somatório simples da Fase Classificatória mais a Fase Final;
7.3 Atleta com menor tempo de escalada da via da Fase Final.

