Normativa d’ús de les instal·lacions esportives

ROCÒDROM I BLOC
NORMATIVA GENERAL
És obligatori
• Presentar la llicència federativa corresponent d’esports de muntanya i
escalada en vigor.
• Utilitzar la instal·lació amb el material i la indumentària adequada (magnesi,
peus de gat, corda dinàmica, arnés d’escalada, autobloquejant, cinta exprés
i roba esportiva).
Està prohibit
• Superar la línia de seguretat per a l’accés a les vies d’escalada, excepte amb
reserva i autorització del Servei d’Esports.
• Modificar les preses i els volums del rocòdrom i del bloc.
• Desplaçar els matalassos de protecció.
Altres
• L’escalada en travessia o sense corda, es troba estrictament limitada a les
preses situades sota la línia de seguretat i en els blocs.
• El material ha d’estar homologat, ha de complir amb la certificació CE i UIAA,
estar en perfectes condicions d’ús, i utilitzar-se d’acord amb les instruccions
del fabricant.
• L’ús del rocòdrom és incompatible amb la disputa de partits oficials o
esdeveniments que determine el Servei d’Esports.
NORMATIVA ESPECÍFICA - ÚS VIES DEL ROCÒDROM
És obligatori
• Utilitzar tots els punts de seguretat i mosquetonejar totes les assegurances,
sense evitar-ne cap.
• Encordar-se amb el nus de vuit doble directament a l’arnés.
• Usar grigri com a dispositiu d’assegurament, fixat a l’arnés amb un mosquetó
amb tancament de seguretat.
Està prohibit
• Descendir en tècnica de ràpel.
• Superar l’altura de les reunions fixes del rocòdrom.
Altres
• La persona asseguradora ha de romandre pegada a la paret i pròxima a
l’escaladora durant les quatre primeres assegurances; després, no es pot
separar més de 2 m de la base de la paret. No es permet assegurar assegut
o asseguda o gitat o gitada.
• Si s’escala en vies top rope o sistema corriola, s’ha de mantenir una
assegurança addicional a més de la reunió.
• Es recomana arribar a la reunió per a descendir la via. Si no és possible,
sempre s’ha de descendir amb la corda passada per dues assegurances
contigües.
• Solament es podran fer travessies en la base del rocòdrom quan les vies
situades a sota estiguen sense escaladors o escaladores i, en cap cas,
superar la línia de seguretat.
• Es recomana l’ús de casc homologat per a l’escalada, tant per a la persona
que escala com per a la que fa tasques d’asseguradora.
• Com a màxim es poden simultaniejar en les vies d’escalada 4 cordades (8
persones).
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