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1. PARTICIPANTS  
 

Podran participar en el Campionat Autonòmic d’Esport Universitari de la 
Comunitat Valenciana tots aquells i totes aquelles que acrediten ser estudiants 
de 1r, 2n o 3r cicle dels títols que tinguen caràcter oficial i validesa en tot el 
territori nacional als quals es refereix l’article 34.1/34.2 i els articles 36 i 37 de la 
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, que pertanyen a 
qualsevol universitat de la Comunitat Valenciana reconeguda i representada en 
el Comitè Espanyol d’Esport Universitari. 
 
De la mateixa manera, podran prendre part en el Campionat Autonòmic 
d’Esport Universitari de la Comunitat Valenciana tots aquells i totes aquelles 
que acrediten ser estudiants de qualsevol dels tres cicles (grau, màster i 
doctorat) dels títols que tinguen caràcter oficial i validesa en tot el territori 
nacional als quals es refereix l’article 37 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril 
de 2007, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, que pertanyen a qualsevol universitat de la Comunitat 
Valenciana reconeguda i representada en el Comitè Espanyol d’Esport 
Universitari. 

 
Cada universitat podrà inscriure-hi tants esportistes com desitge, sempre que 
acrediten un nivell mínim d’escalada.  

 
En aquesta modalitat podran participar-hi PAS i PDI de les diferents universitats 
de la Comunitat Valenciana i esportistes d’altres universitats sense dret a trofeus. 
 
1.1 Entrenador/delegat 
Cada universitat podrà disposar d’un entrenador/delegat, el qual serà l’únic 
interlocutor vàlid amb l’organització, l’encarregat de recollir tota la documentació 
subministrada per la secretaria tècnica i el responsable de l’acreditació dels 
competidors. 

 
2. NORMES TÈCNIQUES  

 
2.1 Inscripcions 
El termini d’inscripció serà tancat 7 dies naturals abans del dia d’inici de la 
competició. 

 
2.2 Instal·lació esportiva 
La competició tindrà lloc en un rocòdrom amb unes mesures mínimes d’acord 
amb el reglament de la Federació Espanyola d’Espots de Muntanya i Escalada. 
Sempre que siga possible s’intentarà que el rocòdrom siga cobert. 
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2.3 Vestimenta 
Els competidors dels equips que participen en el campionat estaran obligats a 
eixir a la zona de competició degudament uniformats i portaran a l’esquena i en 
un lloc visible el dorsal identificador. 

 
2.4 Material necessari 
Serà obligatori l’ús d’arnès d’escalada homologat, segons norma UNE- CE, i 
calçat específic per a la competició (peu de gat). El material d’ús personal 
(peus de gat, arnès, magnesi) serà portat pels participants. 

 
2.5 Sistema de competició 
La competició es disputarà en les categories individual femenina i individual 
masculina, en la modalitat d’escalada esportiva de dificultat a vista i a flaix.  
En la fase classificatòria es faran dues vies per categoria en la modalitat a flaix. 
Sobre cadascuna d’aquestes vies es marcaran de forma evident de 5 a 8 preses 
zona, que puntuaran quan el jutge-àrbitre considere que el competidor ha agafat 
la presa (no tocat). La classificació per a la final serà la suma total de punts de 
zona de cadascuna de les vies. 
Passaran a la final els 8 millors classificats, en les dues categories, segons el 
sistema de puntuació habitual en el reglament d’escalada esportiva de dificultat 
de la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada. Es farà la mitjana 
dels resultats de les dues vies. En cas d’empats serà utilitzada una quota flotant i 
serà triat el nombre més pròxim a 8 amb un mínim de 6 finalistes. Si en alguna 
categoria hi ha menys de 26 participants en la final només passaran 6 
esportistes.  
La final consistirà a escalar a vista. En cas d’empat entre els finalistes en la 
primera posició, seran tinguts en compte els resultats de la fase classificatòria. Si 
es manté l’empat hi haurà una súper final i serà mantingut l’ordre de la final.  

 
2.6 Classificacions 
S’establirà una classificació individual masculina i una altra femenina. També hi 
haurà una classificació per universitats amb la suma dels llocs dels 2 primers 
alumnes i 2 primeres alumnes de cada universitat.  
En el cas de tenir solament un esportista inscrit en una de les categories 
masculina o femenina, cada esportista que falte puntuarà com si haguera arribat 
un lloc per darrere de l’últim classificat. 
Si hi ha un empat entre universitats en algun dels tres primers llocs, el criteri que 
caldrà seguir serà:  
1r) Major nombre d’ors  
2n) Major nombre de plates  
3r) Major nombre de bronzes  
4t) Major nombre de participants 
A partir del quart lloc, tots els equips empatats quedaran classificats ex aequo. 
No puntuaran per equips les universitats que no tinguen participació dels dos 
sexes.  
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2.7 Desenvolupament de la competició 
La competició es farà d’acord amb les normes següents:  

 Hi haurà una zona d’escalfament adequada, accessible 30 minuts abans 
de la competició. La zona d’aïllament per als competidors de la final serà 
oberta 30 minuts abans de la final. Caldrà que tots els competidors 
classificats estiguen en aquesta zona abans del tancament (10 minuts 
abans de l’inici de la competició). 

 Ningú podrà entrar o eixir de la zona d’aïllament durant la celebració de 
la final, a excepció dels escaladors que esperen el seu torn per a 
competir, els jutges, equipadors o persones autoritzades pel president 
del jurat. 

 L’ordre d’eixida per a la fase classificatòria es farà per sorteig i serà 
tingut en compte el nivell acreditat per cada escalador, de manera que 
els que tinguen més nivell seran els primers a competir. Si no és indicat 
el nivell en la inscripció el sorteig serà pur. 

 L’ordre d’eixida per a la fase final serà l’invers als resultats de la fase 
classificatòria, amb sorteig en els casos d’empat.  

 El competidor haurà d’estar a peu de via 15 minuts abans de l’inici oficial 
de la competició i preparat. S’haurà d’encordar tres llocs abans de l’inici 
en la via. 

 Només es podran utilitzar les preses, tant per a mans com per a peus, 
indicades per l’organització. 

 Podran ser desqualificats els esportistes que cometen irregularitats, 
abans, durant o després de qualsevol fase del campionat. 

 Serà obligatori usar com a nus d’encordament el nus de vuit doble 
rematat.  

 Una vegada posats els dos peus en el mur es considera començada la 
via i no serà possible baixar-ne. 

 Serà obligatori mosquetonejar tots els asseguraments abans d’haver-los 
sobrepassat. Pot haver-hi diverses preses convenientment senyalitzades 
que no podran ser superades sense haver-hi mosquetonejat 
l’assegurament immediatament superior.  

 Les vies acabaran en una presa convenientment senyalitzada i quan 
s’assegure amb corda per dalt amb un únic mosquetó. 

 En cas que el competidor faça alguna maniobra perillosa, l’assegurador 
tindrà potestat per a paralitzar l’ascens a la via i el jutge de competició 
determinarà la continuïtat o no d’aquest participant en la competició.  

 En cas que es produïra alguna incidència tècnica (trencament de presa) 
en el desenvolupament de la competició, aquesta s’haurà de parar i 
l’escalador afectat podrà triar tornar a entrar en competició cinc llocs per 
darrere del seu o ser l’últim de la ronda de classificació. 

 La puntuació en la fase classificatòria es farà segons els punts 
aconseguits en agafar les preses de bonificació marcades per colors. En 
la final se seguirà el sistema de puntuació de la Federació Espanyola 
d’Esports de Muntanya i Escalada. 
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2.8 Arbitratges 
Com a mínim hi haurà un jutge principal i un jutge auxiliar per via. A més, hi 
haurà, com a mínim, tants asseguradors com vies.  
 
2.9 Reglament 
El desenvolupament de les proves es farà d’acord amb el que estableixen les 
normes generals i aquest reglament tècnic de competició. Per a allò que no 
està previst en aquesta normativa seran aplicables els reglaments de la 
Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada vigents en la data del 
campionat.  
 
2.10 Comitè de competició  
Estarà format per un representant de la universitat organitzadora i dos 
representants per sorteig entre les universitats que hi participen. 
 
3. TROFEUS  
 
Rebran medalla els tres primers alumnes del CAEU de la Comunitat Valenciana 
en categoria individual masculina i femenina, i les tres primeres universitats, tal 
com especifica el punt 2.6 d’aquest reglament. 
 
PROGRAMA I CALENDARI 
 

PRIMERA JORNADA (matí)  
09.00 h  Acreditació i control de participants 
09.45 h  Reunió tècnica 
10.00 h  Fase classificatòria  
 
SEGONA JORNADA (vesprada)  
16.00 h  Fase final i lliurament de trofeus 

 
Aquest calendari podria passar a una única jornada segons el nombre 
d’inscrits. 


