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Temporada 2013-2014 

 
 
Objectius 
 
La Lliga de Bloc Interclubs agrupa diferents objectius: 
 

 Reunir escaladors de diferents entitats junts per promoure l’escalada. 
 Ajudar a l’evolució de l’escalada, motivant als participants a assumir nous reptes i a 

resoldre els problemes de búlder creats. 
 Gaudir d’una forma divertida de vies de búlder creades per l’ocasió. 
 Vetllar per complir el present reglament, el qual es fonamenta en uns requeriments 

mínims dels reglaments federatius (FEEC). 
 Vetllar pel compliment d’un codi de conducta apropiat durant l’activitat basat en els 

codis ètics suggerits per estaments oficials com la FEEC o la IFSC. 
 
 
Organització 
 
La organització de la Lliga de Bloc Interclubs recau en les entitats que actuen com seu a cada 
prova. Cada entitat és l’encarregada d’organitzar la prova a la seva seu, i d’aquesta forma cada 
entitat té un Delegat de la Lliga de Bloc Interclubs, el qual serà el responsable de l’activitat a la 
seva seu, a més de diferents ajudants. 
 
Cada mes una de les entitats  inscrites a la Lliga de Bloc Interclubs organitza una prova. Al mes 
següent serà una altra entitat l’encarregada de realitzar la següent prova, i així fins acabar el 
calendari prèviament establert i publicat. 
 
Hi ha dues categories, masculina i femenina. A banda d’aquesta classificació individual de la 
Lliga de Bloc Interclubs  s’establirà una classificació per entitats de la Lliga. 
 
Qualsevol dubte podrà ser consultat durant els horaris establerts per cada prova o prèviament 
a través de: 
Blog: http://lligablocinterclubs.wordpress.com 
Email: lligablocinterclubs@gmail.com 
 
Desprès de cada prova, la Lliga de Bloc Interclubs publicarà al seu blog la classificació de la 
prova i la classificació general (acumulada). 
 
Desprès de disputar-se l’última prova la Lliga de Bloc Interclubs es procedirà a la cloenda i 
entrega de premis. 
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Funcionament de cada prova 
 
Cada prova es convocada en un mínim de tres dies i un màxim de set dies, per tal de permetre 
a cada participant escollir un dia per realitzar l’activitat. D’aquesta forma es dóna més 
disponibilitat als participants.  
 
Així doncs, els escaladors s’han de presentar qualsevol dels dies convocats per realitzar la 
prova i obtenir la corresponent puntuació. 
 
Cadascun dels dies assignats per l’entitat corresponent per disputar la prova, els participants 
disposaran d’un temps fixat per cada entitat per completar els problemes suggerits. 
 
Realitzada la inscripció us entregarem una targeta d’anotació amb el vostre número 
d’inscripció i ja podreu començar a escalar. 
 
Durant el temps disponible un Delegat de la Lliga de Bloc Interclubs i varis ajudants controlaran 
l’activitat: 
 

 Respecteu el vostre torn per començar un bloc. Només un escalador estarà al plafó si les 
vies no ho permeten. La resta anirà fent cua fins que li torni a tocar el torn. 

 Serà indiferent l’ordre amb que es provi cada via. Si una via resulta no acabada, 
l’escalador pot provar una altra i tornar a l’anterior via posteriorment, sempre dins de 
l’interval de temps assignat. 

 Les vies estaran perfectament marcades en el seu inici i final, així com tot el seu 
recorregut. 

 El delegat indicarà als participants el recorregut de la via i cadascuna de les preses 
assignades, així com la graduació aproximada de cada una de les vies proposades. 

 Cada recorregut tindrà unes preses anomenades Bonus que donaran puntuació al vostre 
intent. També es tindrà en compte el nombre d’intents emprats. 

 
S’estableixen 15 recorreguts de diferent dificultat en cada prova.  
 
Els equipadors corresponents de cada prova establiran un grau orientatiu per cada recorregut.  
 
Els graus podran variar entre 4/+ i 7a+/7b. 
 
La puntuació de cada prova seguirà els següents criteris: 
 

 Número de Tops realitzats (posant les dues mans a la presa Top), intents a top, preses 
bonus agafades (no val només tocar-la), i intents a les preses bonus realitzats seran el 
paràmetres que es comptabilitzaran, segons el criteri de l’equipador i la organització. 

 Una vegada finalitzat el temps i comptabilitzats tots els punts de cada participant 
s’elaborarà la classificació de la prova. 

 En cas d’empats de punts s’estableix el desempat en funció de qui hagi realitzat menys 
intents a tots el recorreguts. 
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Les puntuacions acumulades segueixen els següents criteris: 
 

 Segons la classificació obtinguda en una prova, l’organització establirà una classificació 
general assignant punts en ordre decreixent. Es segueix el criteri de puntuació de les 
proves oficials de la Copa Catalana o Copa d’Espanya. 
 

Posició Punts  Posició Punts  Posició Punts 
1r 100  11è 31  21è 10 
2n 80  12è 28  22è 9 
3r 65  13è 26  23è 8 
4t 55  14è 24  24è 7 
5è 51  15è 22  25è 6 
6è 47  16è 20  26è 5 
7è 43  17è 18  27è 4 
8è 40  18è 16  28è 3 
9è 37  19è 14  29è 2 

10è 34  20è 12  30è 
i següents 1       

 
Les puntuacions seran sumades i publicades al blog de la Lliga de Bloc Interclubs mensualment, 
tant de cada prova com l’acumulada. 
 
Després de l’última prova es convocarà a tots els participants a un dia de cloenda on es farà el 
repartiment de premis i guanyadors de la Lliga de Bloc Interclubs. 
 


