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1.- OBXECTIVOS 
 
a. Dar a coñecer e promover a escalada deportiva entre as persoas máis novas, de 

maneira saudable e segura. 
b. Mellorar o nivel deportivo dos/as escaladores/as. 
c. Fomentar á evolución da escalada deportiva de competición. 
d. Estimular a competición sa, baseada no respeto aos demáis competidores/as. 
e. Fomentar a amizade e a camaradería nos practicantes de deportes de montaña. 
f. Impulsar a igualdade de xénero nas competicións. 

 

2. ASPECTOS XERAIS DA COMPETICIÓN 

 2.1. Aspectos xerais 
2.1.2 Para participar nas competicións en idade escolar en Galicia os participantes 

(deportistas, adestradores, delegados de Club, árbitros, equipadores e 
aseguradores) teñen que estar en posesión da licencia federativa do ano en 
curso que cubra a escalada no territorio de Galicia. 

2.1.3 A inscrición realizarase a través do club de pertenza na páxina web da FGM, 
que habilitará un espazo adicado e elo. Os e as competidoras representarán 
aos clubs de pertenza durante as probas competitivas. 

2.1.4 O período de inscrición en cada proba remata 15 días antes do inicio da 
mesma. 

2.1.5 A FGM poderá establecer unha cota de inscrición a cada unha das probas que 
compoñen a Copa Galega de Escalada en Idade Escolar. 

2.1.6 A FGM poderá establecer un cupo máximo de participación nas probas da 
copa en función da capacidade da instalación onde celebrarase a proba. 

2.1.7 A inscrición supón a aceptación dás normas e regulamento que rexen a 
competición. 

2.1.8 A cada deportista asignaráselle un número de dorsal para cada proba, que se 
entregará o día da competición, ou ben, se lle fará chegar a través do club 

2.1.9 Os e as participantes estarán distribuídos nas categorías seguintes: 
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CATEGORÍA XÉNERO IDADE 

Alevín 

 

10 – 11 Anos 

Infantil 12 – 13 Anos 

Cadete 14 – 15 Anos 

Xuvenil 16 – 17 Anos 

 
Os deportistas teñen que cumprir a idade entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do 
ano no que se desenvolve a competición. Poderán inscribirse na categoría 
inmediatamente superior á que lles corresponde pola súa idade, aínda que neste caso 
estará obrigado/a a competir nela durante toda a tempada. 
2.1.10 Os e as competidor/as teñen que empregar obrigatoriamente material 

deportivo propio da disciplina de escalada deportiva, e obrigatoriamente 
deben de usar sempre vestimenta no torso onde deberá colgar 
obrigatoriamente o dorsal nas costas perfectamente estirado. 

2.1.11 Todas as probas disputaranse individualmente, e a clasificación final de cada 
proba farase pública nun taboeiro de anuncios no local do día da proba, e 
posteriormente a través da web e redes sociais da FGM. 

2.1.12 A clasificación farase individual e por Clubs. A clasificación por Clubs obterase 
sobre a base das puntuacións obtidas polos seus deportistas tendo en conta 
tanto os resultados na forma que se arbitre.  

2.1.13 O calendario de probas será establecido pola FGM, unha vez consultados os 
clubs organizadores, ao comezo de cada convocatoria anual de competicións. 
As probas desenvolveranse nunha soa xornada. 

2.1.11 As probas desenvolveranse en dúas roldas, a primeira rolda será clasificatoria 
e a segunda a final. 

2.1.12 No caso de que as circunstancias fixéseno necesario, poderá realizarse unha 
rolda única. 

 

2.2. Xuntanza técnica e organización das probas 
2.2.1. Ao comezo de cada proba celebrarase unha xuntanza técnica na cal estarán 
presentes o/a Presidente/a do Xurado, todos os Xuíces de Vía, o/a Equipador/a, e o/a 
Delegado – director da proba, e fixaranse os criterios para realizar as seguintes 
actuacións: 
- Recepción dos deportistas e comprobación das licencias federativas. 
- Publicación da orde de saída dos/as participantes e entrega de dorsais. Os dorsais 

poderán ser entregados con anterioridade ao desenvolvemento da proba 
enviándoos aos delegados dos clubs. 

- Anuncio da hora de inicio da competición e localización das zonas de quecemento, 
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illamento e tránsito. 
- Explicación dás puntualizacións ao regulamento: 

o Confirmación da modalidade e do sistema de desenvolvemento da proba. 
o Cotas de acceso á final. 

- Informar do tempo de realización das vías e complexidade técnica na modalidade 
de dificultade. 

2.2.2. Todos os/as competidor/a as participantes nunha rolda dunha proba deberán 
estar presentes na zona de competición, ou entrar na zona de illamento, non máis 
tarde da hora fixada para o comezo. Cando se inicie a proba, o competidor/a que non 
se atope presente nese momento, será sancionado perdendo 2 postos en rolda 
clasificatoria. 
2.2.3. Á zona de illamento só se permitirá entrar antes de iniciarse a competición a: 
- Xuíces da competición. 
- Organizadores da competición e técnicos dá FGM. 
- Competidores/as nesa rolda de competición, aos seus Delegados e/ou 

adestradores. 
- Unha vez comezada a competición, ninguén poderá entrar na zona de illamento 

salvo os xuíces ou persoas autorizadas polo Presidente do Xurado. A vulneración 
do illamento por parte dun competidor/a comporta a súa descualificación. 

2.2.4. Zona de tránsito: Ver artigo 4.6. 
2.2.5 A zona de competición é a zona inmediatamente anterior aos muros de escalada. 
Estará claramente delimitada. Retiraranse todos os obxectos que poidan comprometer 
a seguridade dos competidores/as ou estorbar o labor de xuíces e aseguradores. 
Só se permitirá entrar na zona de competición aos competidores/as que vaian 
competir, aos aseguradores, ao equipador/es, ao equipo arbitral e aos membros da 
organización cuxa presenza sexa autorizada polo Presidente do Xurado. 
 
2.3. Cotas para cada rolda 
2.3.1. En rolda clasificatoria entrarán todos as e os deportistas debidamente 
acreditados e presentes ao comezo da proba. 
2.3.2. Cotas para rolda final: na proba a existencia ou non de cotas para a alevín será 
decidida polo Presidente do xurado, oída a organización, en función do número de 
participantes, capacidade do rocódromo e modalidade da proba. A decisión farase 
pública ao comezo na reunión técnica, e os criterios serán: 
- Todos os competidores/as que realicen con éxito a vía de rolda clasificatoria 

pasarán á final. 
- Cando existise un número insuficiente de competidores/as que completasen con 

éxito a rolda clasificatoria, o número de prazas ata a cota de paso obteranse dos 
seguintes competidores/as mellor clasificados. 
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2.3.3. A “cota fixa” de competidores/as para a final será de 6 nas categorías alevín, 
infantil, cadete e xuvenil. O Presidente do xurado poderá establecer unha cota fixa 
excepcionalmente ata 8 competidores/as cando o número de competidores/as 
presentes na categoría sexa 7 ou 8. A decisión deberá comunicarse na reunión 
técnica. 
2.3.4. As “cotas flotantes” determinaranse do seguinte xeito: 
- Se o número de clasificados para rolda final excedese, como resultado de empates, 

a “cota fixa”, tomará o número máis próximo a esta (calculando por arriba e por 
abaixo), sabendo que non pode ser inferior a 6. Non se aplicará a “cota flotante” se 
a rolda previa realizouse sobre dúas ou máis rutas non idénticas. 

- Cando o número de clasificados para a rolda final exceda a “cota fixa”, como 
resultado de empates (calculando por arriba e por abaixo), sexa igual, ó número 
corresponderá á cota máis alta, excepto en circunstancias especiais (terminar fóra 
dás marxes de tempo establecidos, personalidades que veñen a entrega de 
premios, etc.) en que se tomará a cota máis pequena. 

 

2.4. Orde de saída 
2.4.1. A orde de saída establecerase do xeito seguinte: 
- Na rolda clasificatoria será establecido polos xuíces mediante sorteo entre todos 

os participantes presentes. 
- Na rolda final, a orde de comezo será o inverso ao da clasificación obtida na rolda 

previa. Se hai competidores/as que compartan prazas, a orde de comezo entre os 
competidores/as empatados será o inverso do de participación na rolda anterior. 

- Se é necesario realizar súper final, será o mesmo que o da rolda final. 
2.4.2. A orde de saída de cada rolda deberá ser feito público con anterioridade ao 
comezo da mesma. 

 
2.5. Requisitos de seguridade 
2.5.1. Durante a competición deberanse tomar todas as medidas necesarias para 
garantir a seguridade de todos os e as participantes na competición ou organización, e 
tomar todas as medidas para que non se obstrúa a práctica deportiva doutro 
competidor/a. 
2.5.2. O Presidente do Xurado terá a autoridade para solicitar que abandone a zona 
de competición a calquera persoa que incumpra as medidas de seguridade. 
2.5.3. O Xuíz de Vía, asesorado polo Equipador Delegado, poderá pedir ao Presidente 
do Xurado, que se substitúa a calquera asegurador, ou que abandone a zona de 
competición calquera outra persoa que poña en perigo a seguridade. 
2.5.4. Requisitos xerais na modalidade de escalada de dificultade: 
- Os competidores/as utilizarán unha corda homologada de uso en simple e en 
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perfecto estado, proporcionada pola Organización. O Xuíz de Vía, conxuntamente 
co Equipador Delegado, determinarán cando a corda reúne condicións ou debe ser 
substituída. 

- Nas reunións o mosquetón por onde pasa a corda (top rope) será de seguro e 
estará unido a dous puntos de ancoraxe. 

- A vía estará asegurada mediante cintas exprés homologadas para competición. 

- A distancia máxima entre mosquetóns por onde pase a corda será de metro e 
medio. 

- O Xuíz de Vía e o Equipador Delegado decidirán se a corda debe estar pasada polo 
primeiro punto de protección, ou por calquera outro, no caso de dificultade “a 
vista” en “cabeza de cordada”. 

- Durante a realización da vía, o competidor/a deberá levar obrigatoriamente un 
arnés de cintura, ou completo, homologado e axeitado á súa talla. 

- Así mesmo, durante a realización da vía é obrigatorio ou uso do casco homologado 
para a escalada que deberá portar correctamente axustado e suxeito. 

- Os competidores/as que efectúen a súa escalada como cabeza de cordada deberán 
encordarse usando obrigatoriamente o nó de dobre oito. 

- Aqueles que o fagan como segundo de cordada “top rope” deberán encordarse 
con dous mosquetóns de seguridade contrapeados, que se unen á corda por unha 
gaza en oito e péchanse nos aneis do arnés ou no anel de rappel segundo conveña. 
Non entanto poderá facerse uso do encordamento con nó de dobre oito ao arnés 
se o competidor/a ou o seu representante esíxeno. 

- Os aseguradores poderán utilizar calquera aparello homologado por UIAA para o 
aseguramento. 

- Xuíz de Vía e o Equipador Delegado velarán por que os aseguradores actúen de 
forma competente. 

- Se durante a escalada considerase o Xuíz de Vía que algúns dos elementos de 
seguridade persoais, arnés ou casco, non cumpre a súa función protectora 
axeitadamente, procederá a parar o cronómetro anotando a presa alcanzada, e 
indicar ao escalador que descenda ao chan. Tras corrixir o defecto, o competidor/a 
retoma a escalada dende o chan dispoñendo do tempo restante. 

2.5.5. O Xuíz de Vía e o Equipador Delegado deberán inspeccionar a vía antes do 
comezo de cada rolda de competición co fin de comprobar que as vías e as medidas 
de seguridade son acordes co referido nos puntos anteriores do regulamento. 

 

2.6. Incidentes técnicos 
2.6.1. O Xuíz de Vía pode decretar incidente técnico se non transcurso dá proba: 
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- Unha presa rompe ou se move. 
- A tensión na corda axuda ou obstrúe a un o unha competidor/a. 
- Unha cinta exprés ou mosquetón están mal colocados. 
- Ocorre calquera outro acontecemento que supoña unha desvantaxe ou vantaxe 

para un competidor/a, non sendo resultado da acción do propio competidor/a. 
- Os problemas derivados do equipo persoal de seguridade que afecten á seguridade 

ou á posibilidade de avance a criterio do xuíz de vía resolverase detendo o 
cronómetro, facendo descender ao escalador e, resolto o problema, permitir ao 
escalador outro intento no tempo restante. 

2.6.2. O Xuíz de Vía pode declarar incidente técnico a petición do escalador/a se: 
- O competidor/a non se atopa en posición lexítima debido a unha incidencia e 

reclama ao Xuíz de Vía, quen da a razón ao competidor/a. No caso dunha presa 
que se moveu, e se existen dúbidas respecto diso, o xuíz debe pedir ao equipador 
que o verifique. 

- O competidor/a permanece en posición lexítima malia a incidencia pero reclama 
ao xuíz que se lle conceda incidente técnico. O competidor/a debe especificar 
concretamente o ocorrido e esperar a que o xuíz lle de a súa conformidade para 
abandonar o seu intento á vía. 

 

2.6.3. Calquera escalador suxeito a incidente técnico pero que continúe escalando 
porque se atopaba en posición lexítima, non pode en caso de caída posterior reclamar 
incidente técnico. 
2.6.4.- O competidor/a suxeito a incidente técnico: 
- Ten dereito a un período de recuperación na zona de illamento sen entrar en 

contacto con ningún outro competidor/a ou técnico se lle fose esixible pola súa 
categoría, ou tipo de proba. 

- Debe decidir inmediatamente cando desexa comezar o seu próximo intento á vía 
que deberá ser de inmediato ou, como máximo, antes do 5º competidor/a 
seguinte; se non quedasen tantos escaladores en competición ao competidor/a 
permitiráselle un tempo máximo de recuperación de 10 minutos antes de tentar á 
vía. 

- Clasificarase sempre acordo co mellor resultado dás súas tentativas á vía. 
 

 

 

3.- PROBAS DA COMPETICIÓN 
 

3.1.- Xeneralidades 
3.1.1. A competición da Copa Galega de Escalada en Idade Escolar desenvolverase na 
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modalidade de dificultade. 
Esta competición organizarase polo sistema de Copa, formada por un mínimo de 
tres e un máximo de catro probas. 

3.1.2. A Clasificación: 
- Aos primeiros 30 competidores/as de cada unha dás probas concederánselles os 

seguintes puntos: 

 

1: 100 puntos 11: 31 puntos 21: 10 puntos 
2: 80 puntos 12: 28 puntos 22: 9 puntos 
3: 65 puntos 13: 26 puntos 23: 8 puntos 
4: 55 puntos 14: 24 puntos 24: 7 puntos 
5: 51 puntos 15: 22 puntos 25: 6 puntos 
6: 47 puntos 16: 20 puntos 26: 5 puntos 
7: 43 puntos 17: 18 puntos 27: 4 puntos 
8: 40 puntos 18: 16 puntos 28: 3 puntos 
9: 37 puntos 19: 14 puntos 29: 2 puntos 
10: 34 puntos 20: 12 puntos 30: 1 punto 

 
Aos restantes asígnaselles 1 punto. 

- A clasificación final establecerase en función do resultado obtido polos 
competidores/as. En caso de empate, os competidores/as empatados nunha 
mesma praza obterán por un igual o número de puntos que corresponda a esa 
praza. Os competidores/as clasificados a continuación ocuparán a praza que lles 
corresponda en función do número de competidores/as anteriormente 
clasificados, estiveran ou non empatados. 

3.1.3. Ao finalizar cada unha das probas proclamaranse aos campións e as campioas en 
cada unha das categorías e farase entrega dos trofeos correspondentes aos 
campións/campioas, subcampións/subcampioas e terceiros/as clasificados/as 
nas categorías alevín, infantil, cadete e xuvenil. 

3.1.4. Ao finalizar a última proba da Copa Galega de Escalada ne Idade Escolar da 
tempada proclamaranse os Campións e Campioas de Galicia de Escalada en 
Idade Escolar pola suma dos puntos obtidos nas tres mellores participación de 
cada deportista, en cada unha das categorías e farase entrega dos trofeos 
correspondentes aos campións/campioas, subcampións/campioas e terceiros 
clasificados/as nas categorías alevín, infantil, cadete e xuvenil. 

3.1.5. Clasificación por Clubs; outorgaranse trofeo ao mellor resultado, primeiro, 
segundo e terceiro. 

- Premio ao Club con mellor resultados: para cada club sumaranse os puntos que 
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obteñan os seus deportistas nos podios das diferentes probas (100 o 1º, 80 o 2º e 
65 o 3º). En caso de empate, considerarase o número de podios conseguidos polo 
club durante as diferentes probas. 
 

4. MODALIDADE DE ESCALADA DE DIFICULTADE 

4.1. Definicións 
4.1.1 As competicións de escalada que utilizan a modalidade de dificultade, defínense 

como aquelas competicións onde o competidor/a ascende desde o chan, 
progresando sobre as presas que lle permita o muro, realizando a vía para 
alcanzar a última presa. 

4.1.2 O intento á vía pode facerse: 
- “A vista” cando o intento á vía se realiza logo dun período autorizado de 

observación. O competidor/a permanece en zona de illamento ata ou seu 
intento e non ten ningún outro tipo de información sobre a vía que a obtida 
durante este período. 

- ”Ao flash”, tras ver como a realiza outra persoa. O intento é posterior a un 
período de observación, durante o cal o aperturista da vía, normalmente o 
Equipador Delegado ou outros competidores/as, realiza a vía. O competidor/a 
pode así mesmo ver os intentos doutros escaladores. 

4.1.3. O intento á vía pode facerse: 
- De “segundo de cordada” coa corda por arriba, de maneira que o escalador en 

caso de caída sempre quedará colgando da corda sen que se produza voo ou  
salto. 

- De “cabeza de cordada” o competidor/a ascende encordado desde o chan e vai 
mosquetoneando sucesivamente cada cinta exprés. 

 
4.2. O muro de escalada 
4.2.1. A totalidade da superficie do muro de escalada será apto para escalar. 
4.2.2. Os bordes laterais da estrutura e o da cima non poderán ser usados para 

progresar na escalada. Tampouco poderán ser utilizados os elementos de 
seguro ou aquelas partes claramente delimitadas ao efecto. 

4.2.3. Se é necesario delimitar unha vía no muro para separala claramente doutra, a 
delimitación realizarase usando unha marca continua e claramente 
identificable. 

4.2.4. A liña de saída para o comezo do intento das vías deberá marcarse claramente. 
4.2.5. A última presa da vía será claramente distinguible. 
4.2.6. O descolgue e as cintas exprés deberán verse claramente. 
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4.2.7. Recoméndase que o muro onde se leva a cabo a competición, debe ter 
únicamente as presas correspondentes a vía de competición por categoría e 
sexo. 

 
4.3. Modalidades de escalada segundo categorías 
4.3.1. A categoría de Alevín realizará os intentos das vías “ao flash” e como “segundo 

de cordada”. 
4.3.2. As categorías Infantil, Cadete e Xuvenil realizarán os intentos ás vías “a vista”, e 

sempre como “cabeza de cordada”. 
4.3.3. Intentos de execución durante o tempo establecido 

- As categorías, alevín e infantil na rolda clasificatoria, poderán facer dous 
intentos no tempo dispoñible para realizar a vía, puntuando so o mellor dos 
intentos. As categorías cadete e xuvenil so terán un intento por vía na rolda 
clasificatoria. 

- As categorías alevín, infantil, cadete e xuvenil so realizarán un intento na rolda 
final. 

 
4.4. Tempo para facer a vía 

 

4.4.1. O tempo para realizar a vía será fixado polos xuíces baixo o consello dos 
equipadores e será sinalado aos escaladores na reunión técnica. 

4.4.2. O escalador pode pedir que se lle informe sobre o tempo durante a súa 
escalada, o Xuíz de Vía deberá dicirlle os minutos e segundos que faltan para 
que o tempo se esgote. 

4.4.3. Nas categorías alevín e infantil, o tempo do reintento de escalada non supón a 
parada da cronometraxe. 

 
4.5. Período de observación 
4.5.1. O competidor/a disporá dun período de observación anterior ao comezo de 

cada rolda de competición, durante o cal poderá facer un estudo da vía, agás 
que os xuíces especifiquen o contrario. 

4.5.2. O período de observación será decidido polo Presidente do Xurado oído o 
Equipador Delegado e non poderá exceder os 5 minutos. 

4.5.3. Os competidores/as deberán permanecer na zona designada como área de 
observación e non se lles permitirá tocar a parede nin comunicarse con persoas 
situadas fóra do área de observación. 

4.5.4. Unicamente os adestradores poderán acompañar aos competidores/as durante 
o período de observación. 

4.5.5. Ao final do período de observación, os competidores/as abandonarán 
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inmediatamente a zona de competición. 
4.5.6. No caso de que se produza superfinal, o Presidente do Xurado poderá decidir se 

existe ou non, período de observación. 
4.5.7. Nas categorías que realicen a vía “ao flash”, o Equipador Delegado, ou na súa 

falta alguén debidamente capacitado, realizará durante este período a vía en 
presenza dos competidores/as. 

 

4.6. Zona de tránsito 
4.6.1. A zona de tránsito dispoñerase adxacente á zona de escalada. 
4.6.2. Antes de empezar ou seu intento á vía, os competidores/as que se atopen en 

illamento serán acompañados por un árbitro ou persoal autorizado polo 
presidente de árbitros á zona de tránsito. Non se lle permitirá nin observar a 
superficie do muro, nin a ningún outro competidor/a en proceso de tentar a vía 
e nin a compañía doutras persoas no caso de escaladores provenientes da zona 
de illamento. 

4.6.3. Os compoñentes das categorías exentas de período de illamento serán avisados 
polos seus Delegados ou Adestradores autorizados para que se dirixan á zona 
de tránsito con antelación ao seu intento á vía. 

4.6.4. O escalador chegará á zona de tránsito co arnés e casco perfectamente postos, 
e alí deberá calzarse e realizar todos os preparativos finais para ou seu intento á 
vía. 

4.6.5. O arnés, o nó e o casco usados polo competidor/a deberán ser inspeccionados e 
aprobados polo xuíz de vía antes de que o competidor/a poida escalar. A súa 
vez, todo o material utilizado na competición estará homologado por la 
UIAA/CE e da tallaxe axeitada. 

4.6.6. Cada competidor/a deberá estar listo para deixar a zona de tránsito e entrar na 
zona de competición cando se lle den instrucións para así facelo. 

 
4.7. Procedemento de escalada 
4.7.1. Cada competidor/a dispón de 40 segundos de observación antes de comezar o 

intento á vía, avisando o árbitro os dez últimos segundos. O tempo para realizar 
a vía inclúe os 40 segundos de preparación descritos no apartado anterior. 

4.7.2. Darase por empezado o intento á vía por parte dun competidor/a cando os 
dous pés deste abandonen o chan. 

4.7.3. Especificacións especiais para escalada a vista en “cabeza de cordada”: 
- Cada competidor/a asegurarase ás cintas exprés en secuencia. 
- Cada cinta exprés deberá ser utilizada antes de que a parte máis baixa do 

corpo do competidor/a móvase por enriba do mosquetón máis baixo da 
cinta. 
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- Se o competidor/a deixa de mosquetonear unha cinta, o Xuíz de Vía poderá 
requirirlle retroceder a calquera punto do seu intento á vía ou volver ao 
chan. 

O Xuíz de Vía indicará ao competidor/a en calquera momento que se axuste a estas 
normas de seguridade, se malia iso o competidor/a persiste en violar a norma, o xuíz 
dará por terminado o intento neste punto, valorando a última presa obtida en 
posición legal. 
4.7.4. O intento dun competidor/a á vía detense cando: 

- O competidor/a cae. 
- Excede o tempo permitido para a vía. 
- Avanza, a xuízo do xuíz de vía, facendo uso dalgunha parte do muro ou 

presa máis aló dos límites marcados da vía, dos puntos de seguridade ou 
descolgue, dos bordes laterais ou da cima do muro. 

- Toca o chan con algunha parte do corpo. 
- Recibe indicacións para o avance dadas polo público ou delegados, explícitas 

a xuízo do xuíz de vía. 
- Deixa de asegurarse ou non atende aos requirimentos dos xuíces. 
- Cando se procedeu calquera circunstancia que deixe en vantaxe ao 

competidor/a debido a axudas externas, entre estas inclúense indicacións 
para o avance ou axudas á progresión. 

4.7.5. Cando o tempo expire o xuíz debe pedir ao competidor/a que pare e puntuarase 
sobre a última presa alcanzada cando o tempo esgotouse. 

4.7.6. Ao finalizar a participación dun competidor/a, este será baixado inmediatamente 
ao chan e abandonará a zona de competición. 

 
4.8. Sistema de puntuación  
4.8.1. A un competidor/a permitiráselle retroceder durante o tempo que dure o seu 

intento á vía considerando válida, se este caese, a presa máis alta collida con 
anterioridade. 

4.8.2. Ao deter o intento dun competidor/a a unha vía, a medición da altura conseguida 
por este competidor/a será feita ata a presa máis alta colleita. No caso de 
travesía ou teito considerarase a presa máis afastada colleita seguindo a liña de  
progresión. 

4.8.3. Considerarase unha presa como colleita a criterio do árbitro. Só consideraranse 
as presas collidas coas mans para a medición. 

4.8.4. Se a presa máis alta á que chegou un competidor/a considerouse como collida 
mantendo a súa posición nela, recibirá a altura desa presa sen sufixo. 
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4.8.5. Se a presa máis alta á que chegou un competidor/a considerouse como collida e 
conseguíu realizar un movemento significativo dirixido a alcanzar á seguinte 
presa, recibirá a altura desa presa cun sufixo (+). 

4.8.6. Se un competidor/a toca un punto desprovisto de presas, este punto non 
incluirase en ningunha medición de máxima altura ou maior distancia 
conseguida. 

4.8.7. Un competidor/a será acredor da altura máxima nunha vía ou cima “top” se 
consegue: 
o Escalando como “segundo de cordada” ao coller a última presa do muro de 

escalada con ambas mans. 
o Escalando como “cabeza de cordada” mosquetonear a cadea e coller a 

última presa do muro de escalada sen importar a orde. Se antes agarrase a 
cadea, puntuaríaselle a última presa do muro collida cun sufixo (+). 

4.8.8. Para a rolda de clasificación terase en conta, a presa máis alta á que chegou o 
competidor/a, e despois o intento que chegou a esa presa. Ver punto 4.3.3 esto 
sobra salvo para alevines que van en top. 

4.8.9. Para a rolda final terase en conta, a presa máis alta á que chegou o      
competidor/a e o tempo empregado para chegar a ela. 

 
4.9. Clasificación 
4.9.1.  Logo de cada rolda de competición, situarase aos competidores/as na 

clasificación de acordo coa altura máxima obtida e o tempo empregado en 
acadala na rolda final. No caso de seccións transversais, a maior distancia ao 
longo do eixe da vía determina a clasificación do competidor/a na rolda de 
competición. 

4.9.2. A clasificación definitiva obterase para os finalistas co resultado na final, en caso 
de empate, valorarase o tempo empregado en acadar a última presa ou o 
empregado na realización do itinerario durante a final. Se persiste o empate 
considerarase aos competidores/as empatados na praza máis alta onde iníciase o 
empate, tendo en conta que finalizados os competidores/as empatados, o 
seguinte escalador terá a praza posterior ao número de competidores/as que 
leva por diante, estean estes empatados ou non. 

4.9.3. Se a rolda previa, en escalada de dificultade, realizouse sobre 2 ou máis vías non  
idénticas, esta non se terá en conta para os desempates da rolda final. 

4.9.4. A clasificación definitiva para os escaladores que non pasaron á final farase tendo 
en conta unicamente o resultado da clasificatoria. En caso de empates, 
considerarase aos competidores/as empatados na praza máis alta e ao seguinte 
competidor/a na praza posterior ao número de competidores/as que leva por 
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diante. 
4.9.5. Se unha vez realizada a rolda final na última proba da copa, persiste un empate 

na primeira praza da clasificación, non resoluble mediante o resultado obtido na 
clasificatoria, debería celebrarse outra rolda de competición entre os escaladores 
empatados, a superfinal. 
 

5. REGULAMENTO DISCIPLINARIO E CONDUTA DEPORTIVA 

5.1. Normas xerais 

5.1.1. Serán de aplicación as normas de disciplina da Federación Galega de 
Montañismo. 

5.1.2. O Presidente do Xurado ten a máxima autoridade en toma de decisións que 
afecten á competición dentro do área sinalada para iso (zonas de competición, 
illamento, tránsito e inscrición). 

 
5.2. Infraccións ao Regulamento 
5.1.3. Se un competidor/a rexeita seguir as instrucións do Xuíz de Vía en materias de 

seguridade (equipamento e accións ou omisións durante o intento á vía) 
ditaminarase a descualificación do/a competidor/a. 

5.1.4. Son consideradas infraccións ao regulamento que poden ser penalizadas 
segundo a súa gravidade cunha amoestación ou a descualificación: 
o Un atraso inxustificado ou intencionado: 

• Para abandonar a zona de observación. 
• Para entrar na zona de competición desde a zona de tránsito. 
• Na zona de competición antes de iniciar a vía. 

o Abandonar a zona de illamento sen permiso do Presidente do Xurado, ou 
comunicarse con alguén do exterior para acadar información sobre as vías 
fora do período de observación (incluso usando o teléfono móbil). 

o As sinaladas como tales nos capítulos antecedentes. 
5.1.5 Será motivo de descualificación non presentarse ao podio ou á recollida de 

premios sen motivo xustificado. Ao competidor/a suporalle a perda da posición 
acadada e os puntos asociados a dita posición.  

 
5.2 Reclamacións 

5.2.1 Contra unha decisión arbitral nunha rolda de competición, dirixirase, antes de 
facer públicas as clasificacións correspondentes a dita rolda, ao Presidente do 
Xurado, quen solicitará a información necesaria para a súa rápida resolución. 

5.2.2 Contra a clasificación tras finalizar a rolda de competición, dirixirase ao 
Presidente do Xurado, quen resolverá oídos o Xuíz de Vía, o competidor/a e as 
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persoas da organización que poidan ao seu xuízo informarlle. 
o En rolda clasificatoria antes de dar comezo a rolda final da súa categoría. 
o En rolda final antes de que se fagan públicas as clasificacións dá competición. 
o En ambos os casos o Presidente do Xurado comunicará a resolución ao 

competidor/a ou persoa que o represente. 
5.2.3 Reclamacións e recursos posteriores á finalización do evento deportivo 

levaranse a cabo conforme ao sinalado nas “Normas de disciplina da Federación 
Galega de Montañismo”. 

5.2.4 As reclamacións deberán presentarse por escrito para a súa admisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


