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FEDERACIÓ CATALANA D'ESPELEOLOGIA –
REGLAMENT DE COMPETICIÓ
INTRODUCCiÓ - OBJECTIUS
La realització de proves competitives basades en la utilització reglada dels mètodes i materials emprats en la
progressió dels avencs durant les exploracions espeleològiques, coneguts com Tècniques de Progressió Vertical té
entre altres els següents objectius:
Desenvolupar el que disposa la legislació vigent al respecte del necessari caràcter competitiu d'una activitat per
poder ser considerada com una especialitat esportiva.
Millorar el nivell d'aplicació de les tècniques de progressió vertical a l'empara dels Programes de Tecnificació
adequats que lògicament hauran de seguir els participants en les competicions per millorar els seus rendiments
esportius.
Potenciar la creació i desenvolupament de les Escoles Esportives d'Espeleologia que han de servir com a estructura
organitzativa per incorporar a la nostra activitat als més joves inculcantlos els conceptes d'equip, constància, esforç,
disciplina i mètode en l'entrenament diari, el coneixement de les tècniques i materials en la progressió vertical, així
com l'apropament al medi natural i els primers contactes amb el món subterrani.
De forma complementària, promoure el coneixement de l'espeleologia entre el públic en general mitjançant
campanyes de promoció i divulgació paral·leles a la celebració de les proves.
Aquest Reglament de Competició de la Federació Catalana d'Espeleologia pretén:
a).- Ser el marc legal de les Competicions Oficials de Tècniques de Progressió Vertical (TPV) a tot el territori
organitzades sota la disciplina d'aquesta Federació Catalana d'Espeleologia.
b).- Constituir-se en el patró de referència per al desenvolupament dels Reglaments de Competicions Oficials de
Tècniques de Progressió Vertical (TPV) pels diferents Clubs i associacions d'Espeleologia en el àmbit territorial
corresponent.
c).- Donar garantia i validesa als resultats esportius obtinguts en les proves que se celebrin en aquestes
competicions.
Malgrat discrepar sobre alguns aspectes, aquest Reglament es basa en el Reglamento de Competición de la
Federación Española de Espeleología
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CAPíTOL I - Competicions Oficials de la Federació Catalana d'Espeleologia
Art 1 .- Competències de la Federació Catalana d'Espeleologia.
a).- La Federació Catalana d'Espeleologia és la única competent en tot el territori català per a l'organització i control
de les seves competicions oficials, que formant part del seu Calendari de Competicions.
b).- La competència d'organització i control de les proves oficials l'exerceix la Federació Catalana d'Espeleologia a
través del seu vocal de Competicions, directament o a través dels Comitès Organitzadors en què aquell hagi delegat i
de les Taules que hagin estat designades.
Art 2 .- Són competicions oficials de la Federació Catalana d'Espeleologia:
a).- El Campionat de Catalunya de Tècniques de Progressió Vertical (TPV), en totes les seves proves i categories, ha
establir els corresponents Campions Catalans de la temporada. la seva denominació serà la del Campionat de
Catalunya de Tècniques de Progressió Vertical (TPV), precedida en la frase del número d'ordre que li correspongui
successivament pel que fa a l'edició anterior.
b).- La Copa de la Federació Catalana de d'Espeleologia de Tècniques de Progressió Vertical (TPV) en totes les seves
proves i categories, es composa per un mínim de tres Campionats els resultats del quals, juntament amb els del
Campionat de Catalunya, constituiran el resultat final anual de la Copa de la Federació Catalana d'Espeleologia amb
els guanyadors de la temporada. la seva denominació serà la de Copa de la Federació catalana d'Espeleologia de
Tècniques de Progressió Vertical (TPV).
c).- Als Campionats, Tornejos i altres proves o competicions Internacionals de Tècniques de Progressió Vertical (TPV)
de caràcter oficial que tinguin lloc a Catalunya, la denominació serà la marcada pels organismes internacionals que
tinguin atorgada la competència.
d).- Qualsevol altra competició i campionats que pugui establir l'Assemblea General o la Junta Directiva de la
Federació Catalana d'Espeleologia per a la seva inclusió en el Calendari.
Art 3 .- Amb caràcter general d'aquest Reglament s'estableixen les següents categories per edat i sexe:
a).- Per l'any de compliment de l'edat en qüestió dins de la temporada esportiva:
1) Alevins: de 8 y 9 anys
2) Infantils: de 10 anys a 13 anys
3) Juvenils: de 14 anys a 17 anys
4) Majors: de 18 anys a 34 anys
5) Veterans A: de 35 anys a 44 anys
6) Veterans B: de 45 anys a 54 anys
7) Veterans C: de 55 anys en endavant.

Dins d'una mateixa temporada, els Veterans B i Veterans C només podran participar en una categoria que serà
aquella en la qual s'inscriguin per primera vegada en una prova del calendari
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anual, és a dir, no s'autoritzarà la participació d'un esportista en categories diferents dins d'una mateixa temporada.
b).- Pel sexe, les categories de l'apartat a) precedent es subdividiran a mes en:
- Masculina.
- Femenina.
Art 4 .- Amb caràcter general d'aquest Reglament, per temporada esportiva s'ha d'entendre el període de temps
comprès entre 1'1 de gener al 31 de desembre de cada any durant el qual tindran lloc les proves oficials de la
Federació Catalana d'Espeleologia, segons el següent detall:
a).- Els Campionats i Proves de la Copa Catalana es celebraran abans del Campionat de Catalunya.
b).- El Campionat de Catalunya serà l'últim de la temporada.
c).- Els Campionats i Tornejos internacionals tindran lloc en qualsevol data de la temporada esportiva.
CAPíTOL II .- la competició de Tècniques de Progressió Vertical (TPV). les proves i el seu desenvolupament.
Art 5 .- La competició de Tècniques de Progressió Vertical (TPV), comprendrà les següents proves:
a).- Velocitat: en un circuit de corda sense fi de 30 m de recorregut.
b).- Resistència: en un circuit de corda sense fi de 80 m de recorregut.
c).- Superació d'un circuit: de progressió vertical en paret en el menor temps possible, complint totes les
prescripcions tècniques i de seguretat.
En una mateixa competició es podran celebrar totes les proves. En aquest cas, l'organitzador haurà de adequar
l'horari de manera que qualsevol participant que ho desitgi pugui participar en totes elles.
Art 6 .- La competició es desenvoluparà indistintament a l'aire lliure o a cobert, en paret natural o artificial, complint
amb el requisit que les proves siguin clarament visibles tant per la Mesa i els jutges com pel públic assistent.
Art 7 .- Desenvolupament de la prova de velocitat.
a).- Consistirà en recórrer una distància de 30 m de corda en un circuit sense fi en el menor temps possible
b).- Desenvolupament de la prova:
1)S'utilitzarà una longitud de corda no inferior a 55 m instal·lada formant un triangle rectangle en el pla
vertical.
2) En el primer vèrtex (V1) d'aquest triangle, situat al voltant de 1 m sobre el nivell del sòl, la corda passarà
per un davallador de politges sense palanca de fre i per un mosquetó de fre de manera que no arrissi la corda , que
permeti retenir la corda i regular el pas d'aquesta per una politja que s'instal·larà a la vegada en el segon vèrtex (V2)
sobre un suport el més estàtic o rígid possible que impedeixi la seva rotació o desplaçament, situat entre 5-10 m
sobre el nivell del sòl. La corda arribarà d'aquesta manera fins al tercer vèrtex (V3) (veure gràfic), amb una distància
directa de separació entre V1 i la corda en plomada sobre V3 d'entre 3 i 6 m.
3)La corda estarà degudament marcada al principi i al final del recorregut de 30 m. Amb tinta de colors
diferents per a cada marca (negre en els extrems i vermell al centre, o combinant aquests dos colors en el centre per
evitar confusions en cas d'una mateixa corda per categories diferents) deixant un marge mínim de 5 m al principi i 20
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m al final. Així mateix, haurà de tenir al final un nus de final de corda que impedeixi que escapament accidentalment
del davallador de retenció situat a V1. El mesurament de la corda es farà estesa en repòs, sense càrrega de cap tipus
sobre ella i sobre una línia recta de 15 m. a terra.
4)Les marques a les cordes hauran de ser realitzades amb pintura o tinta per tèxtil, i mai amb cinta adhesiva
o qualsevol altre element superposat que pel seu gruix i / o deteriorament progressiu dificulti o incomodi el pas per
les politges o els bloquejadors.
5) Cada esportista podrà triar lliurement el seu material de progressió vertical i de seguretat entre els que es
troben disponibles en el mercat i compten amb certificació CE si existeixen per a aquests elements, o es trobin
legalment comercialitzats prohibint l'ús de prototips i adaptacions. La tècnica de pujada serà el sistema Ded,
utilitzant com a elements de progressió vertical únicament bloquejador ventral i bloquejador de mà, havent d'estar
aquest últim enllaçat al Maillon de l'arnès per una baga d'assegurança o cap d'ancoratge i pot estar dotat d'un o dos
pedals. L'ús del casc serà obligatori durant la prova i l’us de pantin també estarà permes.
6) El casc ha de cobrir la part superior del cap del competidor, si durant el transcurs de la prova se li
desplacés seria amonestat pel jutge, i en cas que el competidor no rectifiqués la seva posició seria desqualificat.
7) La posició de sortida serà la següent: Un auxiliar es situarà a V1 i verificarà la correcta retenció de la corda
en davallador allà instal·lat. El competidor es situarà penjant dels seus bloquejadors a la corda, entre V2 i V3, amb el
bloquejador de mà col·locat per sota de la marca d'inici del recorregut de 30 m. Començarà a comptar el temps a
partir del moment en que el jutge doni la sortida.

8) El jutge, abans de donar la sortida, preguntarà al competidor si està preparat, i la confirmació de
l'esportista pronunciarà la paraula "llestos" i tot seguit la paraula "ja", a partir d'aquest moment començarà a
cronometrar el temps de realització de la prova.
9) Si es produïssin tres sortides nul·les imputables al competidor, aquest serà desqualificat.
10) Un cop donada la sortida, l'auxiliar situat a V1 començarà a donar corda de manera uniforme, mentre el
competidor puja.
11) En cas que l'auxiliar de V1 no donés uniformement la corda fent estrabades, rebra fins a dos
amonestacions dels jutges, i en cas de reincidència una tercera, en aquest moment el competidor serà desqualificat.
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12) Per agilitzar el desenvolupament de la prova, serà el competidor el responsable de posar-se d'acord amb
els auxiliars que estimi convenient abans que arribi el seu torn de competir. En cas que el competidor arribés sòl a la
competició, sense poder aportar auxiliar, haurà d'advertir a la mesa en el moment de retirar el seu dorsal, per tal
que aquesta s'encarregui de proporcionar-li. Si el competidor no hagués comunicat aquesta circumstància i es
presentés per qualsevol motiu sense els auxiliar en l'entrada a pista quan se li requerís per a la seva participació, se li
concediran cinc minuts per aconseguir-los, quedant desqualificat en cas de no resoldre la situació en aquest temps
13) Tots els competidors de cada categoria, utilitzaran la mateixa corda i la mateixa via per al
desenvolupament de la prova. Excepte en el Campionat de Catalunya, la organització de cada prova o campionat
podrà optar per realitzar proves en paral·lel sempre que hi hagi un mínim de tres vies simultànies instal·lades i ho
comuniqui a la Vocalia de Competició de la FCE amb un mínim de 7 dies d'antelació a la realització de la prova.
14) L'ordre de participació dels competidors serà per ordre invers al de la classificació de la Copa de la
Federació Catalana d'Espeleologia. L'ordre de participació en la primera competició puntuable de la temporada serà
per sorteig, i per a les següents la classificació actualitzada de cada prova i categoria de la Copa de la temporada. Els
esportistes que no figurin en la classificació de la Copa o que no tinguin puntuació, seran els primers en sortir i si n'hi
hagués més d'un en la categoria, es farà un sorteig entre ells.
15) El temps es comptabilitzarà fins al que el competidor superi amb el bloquejador de mà la marca que
indica el final del recorregut de 30 m.
16) Per no endarrerir innecessàriament el desenvolupament de la prova, els competidors que superin els
temps que es detallen a continuació, d'acord a la seva categoria, quedaran desqualificats automàticament, per la
qual cosa es procedirà llavors a baixar-los del circuit sense fi.
17) La classificació de la prova s'establirà en funció dels temps obtinguts pels participants de menor a major.
Si hi ha empat a temps, els esportistes empatats ocuparan la mateixa plaça en la classificació de la prova, quedant
deserta la posició inferior següent (en cas de empat en un primer lloc, quedaria desert el segon i continuaria la
classificació amb el tercer, o si empatés a un segon lloc, la classificació tindria un primer lloc, dos segons llocs, el
tercer quedaria desert, i continuaria la classificació amb el quart lloc).
18) En el cas dels alevins, la prova de velocitat es desenvoluparà en una distància de 10m.
19) En el cas dels infantils i els veterans B, la prova de velocitat es desenvoluparà en una distància de 15 m.

Art 8.- Desenvolupament de la prova de resistència.
1. Consistirà en recórrer una distància de 80 m de corda en un circuit sense fi en el menor temps possible.
Categoria
Alevins
Infantils
Juvenils
Majors
Veterans A
Veterans B
Veterans C

Masculina
4'
4'
4'
4'
4'
4'
4'

Femenina
6'
6'
6'
6'
6'
6'
6'

2. Desenvolupament de la prova:
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1) S'utilitzarà una longitud de corda no inferior a 145 m instal·lada formant un triangle rectangle en el pla
vertical.
2) En el primer vèrtex (V1) d'aquest triangle, situat al voltant de 1 m sobre el nivell del sòl, la corda passarà
per un davallador de politges sense palanca de fre i per un mosquetó de fre de manera que no arrissi la corda, que
permeti retenir la corda i regular el pas d'aquesta per una politja que s'instal·larà a la vegada en el segon vèrtex (V2)
sobre un suport el més estàtic o rígid possible que impedeixi la seva rotació o desplaçament, situat entre 5-10 m
sobre el nivell del sòl. La corda arribarà d'aquesta manera fins al tercer vèrtex (V3) (veure gràfic), amb una distància
directa de separació entre V1 i la corda en plomada sobre V3 d'entre 3 i 6 m.
3) La corda estarà degudament marcada al principi i al final del recorregut de 80 m. amb tinta de colors
diferents per a cada marca (negre en els extrems i vermell al centre, o combinant aquests dos colors en el centre per
evitar confusions en cas d'una mateixa corda per categories diferents) deixant un marge mínim de 5 m al principi i 20
m al final. Així mateix, haurà de tenir al final un nus de cap de corda que impedeixi que escapament accidentalment
del davallador de retenció situat a V1. El mesurament de la corda es farà estesa en repòs, sense càrrega de cap tipus
sobre ella i sobre una línia recta de 15 m. a terra.
4) Les marques a les cordes hauran de ser realitzades amb pintura o tinta per tèxtil, i mai amb cinta adhesiva
o qualsevol altre element superposat que pel seu gruix i / o deteriorament progressiu dificulti o incomodi el pas per
les politges o els bloquejadors.
5) Cada esportista podrà triar lliurement el seu material de progressió vertical i de seguretat entre els que es
troben disponibles en el mercat i compten amb certificació CE si existeixen per a aquests elements, o es trobin
legalment comercialitzats, prohibint l'ús de prototips i adaptacions. La tècnica de pujada serà el sistema Ded,
utilitzant com a elements de progressió vertical únicament bloquejador ventral i bloquejador de mà, havent d'estar
aquest últim enllaçat al Maillon de l'arnès per una baga d'assegurança o cap d'ancoratge i pot estar dotat d'un o dos
pedals. L'ús del casc serà obligatori durant la prova tal i com hem dit abans l’us del pantin esta permès.
6) El casc ha de cobrir la part superior del cap del competidor, si durant el transcurs de la prova se li
desplacés seria amonestat pel jutge, i en cas que el competidor no rectifiqués la seva posició seria desqualificat.
7) La posició de sortida serà la següent: Un auxiliar es situarà a V1 verificarà la correcta retenció de la corda en
davallador allà instal·lat. El competidor se situarà penjant dels seus bloquejadors a la corda, entre V2 i V3, amb el
bloquejador de mà col·locat per sota de la marca d'inici del recorregut de 80 m. Començarà a comptar el temps a
partir que el jutge de la sortida.
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8) El jutge, abans de donar la sortida, preguntarà al competidor si està preparat, i la confirmació de
l'esportista pronunciarà la paraula "llestos" i tot seguit la paraula "ja", a partir d'aquest moment començarà a
cronometrar el temps de realització de la prova.
9) Si es produïssin tres sortides nul·les imputables a competidor, aquest serà desqualificat.
10) Un cop donada la sortida, l'auxiliar situat a V1 començarà a donar corda de manera uniforme, mentre el
competidor puja.
11) En cas que l'auxiliar de V1 no donés uniformement la corda fent estrebades, rebrà fins a dos
amonestacions dels jutges, i en cas de reincidència una tercera, en aquest moment el competidor serà desqualificat.
12) Per agilitzar el desenvolupament de la prova, serà el competidor el responsable de posar-se d'acord amb
els auxiliars que estimi convenient abans que arribi el seu torn de competir. En cas que el competidor arribés sòl a la
competició, sense poder aportar auxiliar, haurà d'advertir a la mesa en el moment de retirar el seu dorsal, per tal
que aquesta s'encarregui de proporcionar-li. Si el competidor no hagués comunicat aquesta circumstància i es
presentés per qualsevol motiu sense els auxiliars en l'entrada a pista quan se li requerís per a la seva participació, se
li concediran cinc minuts per aconseguir-los, quedant desqualificat en cas de no resoldre la situació en aquest temps.
13) Tots els competidors de cada categoria, utilitzaran la mateixa corda i la mateixa via per al
desenvolupament de la prova. Excepte en el Campionat de Catalunya, la organització de cada prova o campionat
podrà optar per realitzar proves en paral·lel sempre que hi hagi un mínim de tres vies simultànies instal·lades i ho
comuniqui a la Vocalia de Competició de la FCE amb un mínim de 7 dies d'antelació a la realització de la prova.
14) L'ordre de participació dels competidors serà per ordre invers al de la classificació de la Copa de la
Federació Catalana d'Espeleologia. L'ordre de participació en la primera competició puntuable de la temporada serà
per sorteig, i per a les següents la classificació actualitzada de cada prova i categoria de la Copa de la temporada. Els
esportistes que no figurin en la classificació de la Copa o que no tinguin puntuació, seran els primers en sortir i si n'hi
hagués més d'un en la categoria, es farà un sorteig entre ells.
15) El temps es comptabilitzarà fins al que el competidor abast amb el bloquejador de mà la marca que
indica el final del recorregut de 80 m.
16) Per no endarrerir innecessàriament el desenvolupament de la prova, els competidors que superin els
temps que es detallen a continuació, d'acord a la seva categoria, quedaran desqualificats automàticament, per la
qual cosa es procedirà llavors a baixar-los del circuit sense fi.
Categoria
Alevins
Infantils
Juvenils
Majors
Veterans A
Veterans B
Veterans C

Masculina
12'
15'
15'
15'
15'
15'
15'

Femenina
18'
20'
20'
20'
20'
20'
20'

17) La classificació de la prova s'establirà en funció dels temps obtinguts pels participants de menor a major.
Si hi ha empat a temps, els esportistes empatats ocuparan la mateixa plaça en la classificació de la prova, quedant
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deserta la posició inferior següent (en cas de empat en un primer lloc, quedaria desert el segon i continuaria la
classificació amb el tercer, o si empatés a un segon lloc, la classificació tindria un primer lloc, dos segons llocs, el
tercer quedaria desert, i continuaria la classificació amb el quart lloc).
18) En el cas dels alevins, la prova de resistència es desenvoluparà en una distància de 30 m.
19)En el cas dels infantils i els veterans B, la prova de resistència es desenvoluparà en una distància de 60 m.
Art 9.- Desenvolupament de la prova de circuit.
a).- Consistirà en la superació d'un circuit de progressió vertical en paret en el menor temps possible, complint totes
les prescripcions tècniques i de seguretat que es detallen en els següents apartats.
b).- Per a les diferents categories, els circuits tindran les següents característiques:
1) Per a la categoria aleví s'instal·laran d'una a tres cordes en paral·lel amb una alçada màxima de 4 m.
cadascuna d'elles. La suma de les longituds recorregudes a la (es) corda (s) haurà de ser d'entre 10 i 12 m. -per
exemple, tres cordes de 3,5 m, o tres cordes de 3 + 4 + 3 m. En cas d'haver vàries cordes hauran d'estar disposades
de manera que la distància entre una i la següent sigui d'un minim de 1m i màxim de 5 m. El participant anirà en tot
moment assegurat amb una corda dinàmica durant la realització de la prova
2) Per a la categoria infantil s'instal·larà un circuit d'entre 15 a 20 m. de desenvolupament amb una corda de
22 m. de longitud, que constarà de: un fraccionament en ascens, un petit passamans d'un tram o un pèndol, i un nus
en descens. La longitud del circuit es comptabilitzarà sumant la mesura dels trams lineals de corda és a dir, des d'un
extrem de la corda o ancoratge al següent ancoratge o extrem de la corda, sense comptar amb els nusos. El
participant anirà en tot moment assegurat amb una corda dinàmica durant la realització de la prova
3) La categoria juvenil es desenvoluparà en un circuit de 50 a 60 m de desenvolupament amb una corda de
66 m. de longitud. Aquest constarà d'almenys de: quatre fraccionaments, un pas de nus, un o més passamans i una o
més tirolines i / o descens (os) guiat (s), amb un angle d'inclinació aquesta (es) prou tancat en el seu origen com per
que el competidor llisqui per la corda pel seu propi pes sense necessitat d'empènyer amb la mà. La longitud del
circuit es comptabilitzarà sumant la mesura dels trams lineals de corda (es) a dir, des d'un extrem de la corda o
ancoratge al següent ancoratge o extrem de la corda-, sense comptar amb els nusos.
4) La categoria majors es desenvoluparà en un circuit d'entre 60 i 80 m de desenvolupament amb una corda
de 88 m. de longitud. Aquest constarà de com a mínim de: cinc fraccionaments, un pas de nus, un canvi de sentit, un
o més passamans i una o més tirolines i / o descens (os) guiat (s), amb un angle d'inclinació aquesta (es) prou tancat
en el seu origen com per que el competidor llisqui per la corda pel seu propi pes sense necessitat d'empènyer amb la
mà. La longitud del circuit es comptabilitzarà sumant la mesura dels trams lineals de corda (es) a dir, des d'un extrem
de la corda o ancoratge al següent ancoratge o extrem de la corda-, sense comptar amb els nusos.
5) El circuit de la categoria veterans A constarà de les mateixes dificultats que el de categoria majors.
6) El circuit de la categoria veterans B constarà de les mateixes dificultats que el de categoria juvenil.
7) La corda sobrant de la instal·lació dels circuits haurà d'estar recollida en la major mesura possible, de tal
manera que el competidor no pugui trepitjar-la i entendre que comet una falta penalitzable.
c).- Desenvolupament de la prova:
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1) Per a la categoria aleví, la prova consistirà en pujar i baixar successivament per la o les cordes instal·lades,
realitzant el canvi d'aparells a la capçalera i la base de cadascuna.
2) Per a les restants categories, la prova consistirà en recórrer el circuit superant les dificultats d'aquest en
l'ordre que s'indiqui. Serà obligatori el pas de totes i cadascuna d'aquestes dificultats en l'ordre que es prescrigui,
quedant expressament prohibit evitar-les.
d).- Tots els participants de la categoria aleví aniran assegurats amb una altra corda independent de la pròpia del
circuit, que serà controlada per un auxiliar major d'edat i designat pel propi competidor, o per un auxiliar designat
per la Mesa en cas de no comptar amb un auxiliar l' esportista que competeix.
e).- En totes les categories serà obligatori l'ús del davallador amb palanca de fre, essent opcional l'ús en la categoria
aleví en anar assegurats aquests competidors per una corda auxiliar.
f).- Prèviament al començament de la prova pel primer competidor, un jutge o tècnic designat pel Comitè de
Competició mostrarà als participants un esquema del circuit, explicarà la seva progressió, perquè tots els
participants puguin observar en igualtat de condicions les dificultats tècniques que presenti.
g).- L'ordre de participació dels competidors serà per ordre invers al de la seva classificació en el Rànquing Català de
la corresponent prova, prenent-se per a la Copa de la Federació Catalana d'Espeleologia de TPV de la temporada.
L'ordre de participació en la primera competició puntuable de la temporada serà per sorteig, i per a les següents la
classificació actualitzada de la Copa de la temporada. Els esportistes que no figurin en la classificació del Rànquing
Català per ser la primera vegada que participen en la prova, per haver canviat de la Copa o que no tinguin puntuació,
seran els primers en sortir i, si n'hi hagués més d'un en la categoria, es farà un sorteig entre ells.
h).- Es prohibeix utilitzar per a progressar per la corda qualsevol altra impulsió que no sigui la pròpia força muscular,
del participant, i es pot utilitzar com a suport qualsevol element natural o artificial existent a la paret del circuit,
sempre que no es superi el factor de caiguda.
i).- Els jutges controlaran el temps i la tècnica de la competició. El temps començarà a comptar quan l'esportista,
amb els aparells de progressió vertical bloquejadors i davallador tancats, situat al costat del polsador del marcador
de temps o la marca de sortida, rebi la ordre de sortida del jutge. El temps s'aturarà quan el competidor premi el
marcador de temps o bé a travessi la marca de meta, amb la corda fora dels aparells tancats i fora de la corda de
progressió vertical.
j).- El cronometratge oficial sempre serà el realitzat pels jutges amb els seus aparells de mesura, en el cas que
s'instal·lin marcadors electrònics "a vista" activats pel propi competidor, els temps indicats en aquests han de tenir
un caràcter exclusivament orientatiu.
k).- Per a no retardar innecessàriament el desenvolupament de la prova, els competidors que superin els temps que
es detallen a continuació, d'acord a la seva categoria, quedaran desqualificats automàticament, per la qual cosa
hauran de retirar-se del circuit. Excepte en el cas dels circuits per a les categories aleví i infantil, serà necessari que
l'organització de la competició prevegi cordes o mecanismes d'escapament perquè els competidors desqualificats
puguin retirar-se.
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Modalitat
Categoria
Alevins
Infantils
Juvenils
Majors
Veterans A
Veterans B
Veterans C

Masculina
10'
10'
15'
15'
15'
20'
20’

Femenina
15'
15'
20'
20'
20'
25'
25’

I).- Sistemes de classificació:
1) Es puntuarà tant la correcta execució de les maniobres de progressió vertical com el temps invertit en
recórrer el circuit.
2) Hi haurà una classificació individual en cada categoria.
3) Cada participant obté una nota de O a 10 punts repartits de la següent manera: un màxim de 8 punts per
execució tècnica i un màxim de 2 punts per temps invertit en recórrer el circuit.
A. - Per execució tècnica:
I.A cada participant que acabi el recorregut se li assignarà una puntuació màxima de 8 punts per execució
tècnica.
II .D'aquesta puntuació de 8 punts es descomptaran les penalitzacions aplicades pels jutges, obtenint així la
nota tècnica. Els jutges no podran informar el competidor de les penalitzacions en les que vagi incorrent durant el
desenvolupament de la prova, sent els seus deliberacions secretes.
B. - Per temps:
I. Per temps s'obtindrà un màxim de 2 punts, que es sumaran a la puntuació d'execució tècnica.
II. Per calcular la puntuació per temps, s'aplicarà una escala obtinguda per ponderació dels 2 punts, que és el
màxim possible, repartits entre l'interval de temps que s'obté en restar del temps més llarg el temps més curt.
III. El temps màxim a computar per a l'establiment de la classificació serà l'equivalent al 150 del temps mínim
aconseguit.
IV. En el cas que cap participant excedeixi el 150 del temps mínim es computarà, a efectes de màxim, el
temps real obtingut pel participant que inverteixi més temps en el recorregut.
V.Els participants que excedeixin del màxim, a part de no obtenir puntuació per temps, patiran una
penalització sobre la nota tècnica.

m).- Material de progressió:
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1) Cada esportista podrà triar lliurement el seu material de progressió vertical i d'assegurança entre els que
es troben disponibles en el mercat i compten amb certificació CE si existeixen per a aquests elements, o es trobin
legalment comercialitzats. Es prohibeix l'ús de prototips i adaptacions.
2) L'equipament individual mínim haurà de constar obligatòriament dels següents elements:
A. Casc degudament homologat.
B. Arnès pelvià, tancat amb un maillon delta, Maillon o mosquetó semicircular, d'acer o zicral, o amb
tancament de fàbrica.
C. Caps d'ancoratge, amb el seu mosquetó corresponent a cada un. Els caps seran o bé models fabricats
expressament per a aquest ús, amb la seva certificació corresponent, o bé de corda dinàmica de 9 mm com a mínim,
nuada amb nus de nou, vuit simple o mitjà pescador amb tres voltes. També serà obligatòria l’us de la tercera baga
exclusiva per al Puny
D. Serà obligatori l'ús del sistema Ded per a l'ascens, quedant a criteri del participant en la competició l'ús de
bloquejador de peu. El bloquejador de mà haurà d'estar enllaçat al maillon de l'arnès per una baga d'assegurança o
cap d'ancoratge i pot estar dotat d'un o dos pedals.
E. Davallador amb palanca de fre (opcional per als alevins).
3) El material haurà de trobar-se en bon estat, condició que serà supervisada pels jutges. El jutge designat
per a això prohibirà la participació del competidor si s'estima que el material es troba en un estat defectuós o no
està adaptat al Reglament, i li donarà cinc minuts per resoldre la situació, quedant desqualificat de la prova si no es
presentés amb l'equipament adequat.
4) A partir del moment de la presentació del material als jutges per a la seva inspecció, aquest no podrà ser
modificat sense prèvia autorització dels jutges.
n).- El no respectar les regles de seguretat que s'enumeren a continuació suposarà l'eliminació automàtica de la
prova:
1) Quan una dificultat es trobi equipada, serà obligatori utilitzar aquest equipament, estant expressament
prohibit el seu pas en lliure.
2)A la progressió per passamans sempre es mantindran enganxats a la corda dos caps d'ancoratge pel tram
en què estigui suspès, amb l'excepció del moment del pas dels punts de fixació en el que per sobrepassar es
desancorar un cap del tram en què està penjat per ancorar en el següent tram de corda, tot seguit es farà el mateix
amb el segon terme, i un cop estiguin els dos enganxats en el nou tram es continuarà la progressió.
3)En els davallador de politges fixes i platines mòbils es prohibeix expressament passar la corda en posició
zero segons imatge:
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0).- Si durant el desenvolupament de la prova, un competidor es confongués i no seguís correctament l'itinerari del
circuit per exemple, en un descens guiat, baixés sense ancorar-se de la corda que serveix de guia i només si la
maniobra no impliqués perill o saltar-se alguna de les regles de seguretat enumerades en l'apartat anterior, el jutge
que controla la zona on s'ha produït l'equivocació ha advertir al competidor del seu error. L'advertència s'efectuarà
quan el competidor ja tingui els aparells instal·lats per complet en el tram de corda erroni, i comenci a ascendir o
descendir. No hi haurà penalització addicional, atès que no es tracta d'un error en la tècnica, sinó d'una distracció, i
la rectificació de la maniobra ja suposa suficient penalització en temps.
p).- Així mateix, sota penalització segons el barem recollit en l'annex 11, seran d'obligat compliment les següents
normes:
1) En el pas de fraccionaments, tant en l'ascens com en el descens caldrà assegurar al ancoratge
corresponent.
2) En el pas de nusos, tant en l'ascens com en el descens caldrà assegurar-se a aquests.
3) En el pas de pèndols, si s'opta per aturar-se en un punt de la corda, serà obligatori fer la clau de bloqueig
en el davallador.
4) El davallador s'haurà d'utilitzar amb mosquetó d'acer per fre, quedant expressament descartat l'ús del
sistema amb Freino.
5) Es prohibeix desplaçar o modificar la instal·lació pel competidor. En cas de detectar aquest alguna
anomalia ho comunicarà al jutge per a la seva rectificació.
6) En el pas de fraccionaments tant en l'ascens com en el descens es hauran de deixar els mosquetons
d'ancoratge de la instal·lació en posició correcta.
q).- Classificatòries:
1) Atesa l'especial naturalesa d'aquesta prova, en què la superació d'un circuit particularment complicat
podria allargar excessivament la durada de la competició, es deixa a criteri del Comitè de Competició l'establiment
d'una classificació prèvia si el nombre d'inscrits és superior a 7 esportistes en una categoria concretes. Si el Comitè
de Competició no s'especifica una altra cosa, en nombre de classificats serà de 5.
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2) Els sistemes de puntuació i classificació, així com els requisits tècnics, seran idèntics als de la prova de
circuit. D'aquesta manera, passaran la classificatòria, per rigorós ordre de classificació, el nombre d'esportistes que
la organització estimi convenient.
3) Si algun dels competidors que ha passat la prova classificatòria no es presentés a competir, correria la
classificació en conseqüència, podent per tant participar en la prova de circuit tants esportistes dels que no havien
superat prèviament el tall imposat per l'eliminatòria com competidors no s'haguessin presentat, també per rigorós
ordre de classificació.
4) Per a la categoria aleví, la classificatòria consistirà en pujar i baixar una vegada per una de les cordes del
seu circuit, realitzant a la capçalera el corresponent canvi d'aparells.
5) Per a la categoria infantil, l'eliminatòria consistirà en recórrer un circuit d'uns 10 m. de desenvolupament
en una sola corda, amb un fraccionament intermedi tant per l'ascens com el descens.
6) Per a la resta de categories, es prepararà a l'efecte un circuit reduït, del voltant de 20 m de
desenvolupament, que contingui un fraccionament en ascens, un petit passamans d'un tram o un pèndol, i un nus a
la corda en descens, segons un dels següents esquemes:

7) Per a no retardar innecessàriament el desenvolupament de la prova, els competidors que superin els
temps que es detallen a continuació, d'acord a la seva categoria, quedaran desqualificats automàticament, per la
qual cosa hauran de retirar-se del circuit.
Categoria
Alevins
Infantils
Juvenils
Majors
Veterans A
Veterans B
Veterans C

Masculina
3'
3' 30"
5'
5'
5'
5'
5'

Femenina
4'
5
6'
6'
6'
6'
6'

8) Els competidors que quedin eliminats en la fase classificatòria obtindran una puntuació per a la Copa de la
Federació Catalana d'Espeleologia segons el que disposa l'article 27 d'aquest Reglament.
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Art 10 .- Classificació final
La classificació final de cada prova s'establirà de la següent manera:
a).- El participant que obtingui el major nombre de punts serà declarat vencedor. La classificació s'establirà en funció
del nombre de punts obtinguts per cada participant en ordre descendent.
b).- En cas d'empat, la Mesa requerirà la repetició de la prova en qüestió, el resultat determinarà el desempat.
Art 11 .- Ordre i horari de proves
A l'inici de cada jornada, i una vegada designat l'ordre de participació dels competidors en les seves respectives
categories, es farà públic amb els horaris aproximats, que podran ser modificats per l'organització amb un preavís
d'una hora.
Art 12 .- Comunicació de resultats individuals
AI finalitzar cada competidor la seva prova, les dades corresponents a la seva participació es faran públiques amb
brevetat mitjançant algun mitjà electrònic o manual que contingui com a mínim la següent informació:
- Tipus de la prova
- Número del dorsal
- Categoria
- Temps d'execució
- Faltes comeses i el seu tipus (en la prova de circuit)
Art 13 .- Comunicació de resultats totals
Els resultats totals de cada prova, modalitat i categoria, incloent les classificatòries si n'hi hagués, es faran públics al
concloure totes elles amb el marge de temps necessari per a ser processats informàticament les dades
proporcionades pels jutges.

CAPíTOL III - El vocal de Competició
Art 14 .- El vocal de Competició
serà membre de la Junta Directiva. És la persona de la Federació Catalana d'Espeleologia que, sota la direcció de la
Junta Directiva i el control de l'Assemblea General, s'ocupa de la política competitiva federativa i de les proves i
competicions federatives.
Art 15 .- Competències del vocal de Competició
Les competències del vocal de competició es divideixen en dos vessants:
a).- Pel que fa a la política competitiva federativa, i concretament a les competicions de Tècniques de Progressió
Vertical (TPV), les seves competències són:
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1) L'elaboració dels plans de política esportiva de la Federació Catalana d'Espeleologia, així com
l'avantprojecte anual de programa esportiu que servirà de base a la Junta Directiva per elaborar l'informe que haurà
de presentar a l'Assemblea General.
2) La coordinació, avaluació, aprovació i tramitació administrativa de les competicions federades
organitzades en l'àmbit territorial de la Federació Catalana d'Espeleologia.
3) La vigilància del compliment dels plans i programes a què es refereix el número anterior.
4) L'elaboració i proposició del projecte de Calendari Català d'Activitats i els criteris de subvenció de cada
temporada esportiva per que sigui aprovat per la Junta Directiva.
5)L'elaboració i presentació davant la Junta Directiva de totes les propostes es considerin necessaris per al
desenvolupament i promoció de la competició de Espeleologia, tant genèrica com específicament, pel que fa a les
diferents proves i categories.
6) Totes les funcions de caràcter tècnic li siguin encomanades, en l'àmbit de les seves competències, per la
Junta Directiva de la Federació Catalana d'Espeleologia.
7) L'elaboració de normatives de desenvolupament, reguladores de les competicions oficials de la Federació
Catalana d'Espeleologia en els seus aspectes organitzatius i tècnics.
8) La custòdia del material tècnic i administratiu de les memòries de les activitats que organitzi la Vocalia i
els grups federats, realitzant, a l'efecte, els inventaris anuals que s'escaiguin.
b).- Pel que fa a l'organització de les competicions de la Federació Catalana d'Espeleologia les seves competències
són:
1) En la fase preparatòria de competicions:
A) La selecció de les instal·lacions on vagin a desenvolupar-se les competicions.
B) El control del muntatge dels equipaments necessaris per a la realització de les competicions.
C) L'establiment de les normes de protocol que regiran cada competició.
D) La determinació de les fórmules de competició per a cada prova de la Federació Catalana d'Espeleologia.
E) La determinació, si s'escau, dels tipus de control de material que hauran d'efectuar-se en les
competicions.
F) L'autorització als Clubs o entitats per a l'exercici de les competències recollides en aquest Reglament
quan se'ls hagi delegat l'organització d'una competició oficial de la Federació Catalana d'Espeleologia i el
finançament de la competició corri totalment o parcialment del seu compte.
2) En la fase de desenvolupament de les competicions, li correspon, a través dels Comitès de Competició
designats per a cada una de les proves, vetllar per l'estricte compliment de la normativa de competició de la
Federació Catalana d'Espeleologia i del reglament específic per cada prova, si n'hi ha.
3) En la fase posterior a les competicions:
A) Aprovar i proclamar els resultats oficials de cada competició.
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B) Modificar les actes de resultats oficials de cada competició, quan així ho acordi ell mateix o el Comitè
Català de Disciplina Esportiva o òrgan disciplinari competent, i proclamar els nous resultats, en virtut de resolució
raonada.
C) Elaborar informes sobre aspectes de competició, quan siguin requerits pels òrgans superiors de la
Federació Catalana d'Espeleologia.
CAPíTOL IV - Entitats organitzadores de les competicions
Art 16 .- Entitats organitzadores
a).- Els clubs o altres entitats que es proposin organitzar al seu càrrec una prova o competició de caràcter oficial,
remetran a la Federació Catalana d'Espeleologia les seves sol·licituds en el termini previst per la Junta Directiva,
acompanyant la sol licitud:
1) Denominació de la competició, lloc o llocs previstos de competició, dates categoria.
2) Caràcter de la prova: Copa Catalana o Campionat de Catalunya.
3) Règim econòmic de la competició: premis previstos, avituallament per participants i jutges, altres
despeses.
4) Pressupost de la prova i fonts de finançament de les seves despeses.
5) Comitè Organitzador de la prova.
6) Activitats protocol·làries previstes, si fos el cas.
7) Compromís d'assumir la despesa íntegre de la prova amb càrrec del club o entitat organitzadora.
8) Qualsevol altra dada de la prova que es consideri oportú reflectir per l'entitat sol·licitant.
b).- Examinada la sol·licitud i la documentació annexa, el vocal de Competició emetrà informe favorable o
desfavorable. Si l'informe és favorable, la competició s'inclourà en el projecte de calendari de competició que serà
sotmès a l'aprovació de la Junta Directiva de la Federacio Catalana d'Espeleologia. Si l'informe és desfavorable se li
comunicarà al sol·licitant atorgant-li un termini suficient perquè pugui esmenar les deficiències apreciades.
CAPíTOL V - De la Direcció de les Competicions
Art 17 .- El Comitè de Competició
a).- l'organització pràctica de cada prova oficial depèn del seu Comitè de Competició, que estarà compost per tres
persones amb el següent organigrama:
- Delegat Federatiu: que serà el propi vocal de Competició de la FCE o persona designada per aquest per a la seva
representació, Presidira el Comitè de Competició moderant els seus debats i havent de tenir llicència de jutge de la
Federació Catalana d'Espeleologia, en vigor, donarà la conformitat a les infraestructures logístiques requerint a la
resta de membres del Comitè de Competició en els seus àmbits de competència, per que es facin les modificacions o
esmenes que entengui necessàries per al bon desenvolupament de les proves.
- Jutge Principal: haurà de tenir llicència de jutge de la Federació Catalana d'Espeleologia en vigor, essent la màxima
autoritat durant la Competició pel que fa a l'aplicació d'aquest Reglament. Organitzarà el treball dels jutges impartint
les directrius oportunes i donarà la conformitat a les instal·lacions tècniques, requerint a la resta de membres del
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Comitè de Competició en els seus àmbits de competència, per que es facin les modificacions o esmenes que
entengui necessàries per al bon desenvolupament de les proves.
- Director d'Organització: haurà de tenir llicència d'esportista, de la Federació Catalana d'Espeleologia, en vigor,
essent el representant de l'entitat organitzadora de la prova i responsable dels mitjans logístics i les instal·lacions
tècniques d'aquesta, organitzant i disposant-los segons el seu propi criteri o sota les indicacions concretes del
Delegat Federatiu o del jutge principal en els àmbits de les seves respectives competències.
b).- Correspon al Comitè de Competició vetllar pel bon desenvolupament de cada competició d'acord amb les
normes establertes per a aquesta, establir l'ordre de sortida dels participants en cada una de les proves conforme a
l'establert anteriorment en relació al Rànking solucionant en la pràctica tots els dubtes que puguin suscitar-se en la
interpretació d'aquestes normes.
c).- El Comitè de Competició entendrà i resoldrà de les reclamacions que es plantegin en el transcurs de la
competició i exercirà igualment les competències que, en matèria disciplinària, li atribueixi el Reglament de
Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d'Espeleologia. Quan les reclamacions provinguin d'un participant
menor d'edat seran presentades al Comitè de Competició per un representant d'aquest.
d).- Les decisions del Comitè de Competició preses espontàniament o d'ofici o en apel·lació de les decisions dels
jutges només són susceptibles de reclamació davant el Comitè de Disciplina Esportiva, d'acord amb les següents
normes:
1) El competidor que es consideri perjudicat per una decisió del Comitè de Competició d'una
prova en què participés, podrà presentar reclamació davant el Comitè de Disciplina Esportiva en el termini màxim de
tres dies, a comptar de la finalització de la prova. Quan la reclamació provinguin d'un participant menor d'edat seran
presentades al Comitè de Disciplina Esportiva pel seu representant legal.
2) El Comitè de què es tracti l'oportú expedient, d'acord amb el procediment que correspongui, i resoldrà el que
procedeixi.
3)Les resolucions del Comitè Català de Disciplina Esportiva que comportin variacions dels resultats d'una competició,
seran immediatament posades en coneixement del Vocal de Competició, perquè es procedeixi a la realització
d'aquestes variacions, i a la proclamació i comunicació dels resultats definitius de la mateixa.
Art 18 .- Els Jutges
a).- El Comitè de Jutges designarà a tots els jutges que arbitrin una Competició, assignant-los específicament a dos
d'ells les funcions de Jutge Principal i de Jutge de Taula.
b).- El Jutge Principal organitzarà els jutges disponibles per al bon desenvolupament de la competició. En les proves
de velocitat i resistència hi haurà com a mínim un jutge i un auxilia en totes les desenvolupades en cada moment, i
en la prova de circuit un mínim de dos jutges excepte en les categories d'alevins i infantils que podran ser només dos
jutges, també en totes les desenvolupades en cada moment, tenint potestat el Jutge Principal per augmentar aquest
nombre en funció de les característiques del circuit i dels jutges disponibles.
c).- El Jutge de Mesa, que haurà de tenir llicència en vigor de jutge de la Federació Catalana d'Espeleologia, serà el
responsable del processament informàtic dels temps i penalitzacions dels competidors mitjançant les dades
facilitades pels jutges de pista, elaborant les actes finals amb els resultats de les proves i redactant les resolucions
adoptades pel Comité de Competició a les reclamacions que puguin plantejar durant la competició, comptant amb
els auxiliars administratius que li demani a l'organització.
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d).- Contra les decisions dels jutges es podrà interposar reclamació verbal davant el Jutge Principal, i / o recurs escrit
davant el Comitè de Competició, els quals hauran de ser interposats directament pels competidors afectats per la
resolució del jutge. Contra la resolució que dicti el Comitè de Competició només cabran les reclamacions previstes a
l'article anterior. Quan els recursos provinguin d'un participant menor d'edat seran interposats per un representant
del mateix.
e).- Llevat circumstàncies de força major i per a una major igualtat, cada categoria de totes les proves, incloses les
classificatòries, serà arbitrada pels mateixos jutges.
CAPíTOL VI - Requisits Generals de Participació i Inscripcions
Art 19 .- Inscripció dels participants
a).- En les proves que componen els Campionats podran participar totes aquelles persones que reunint les
condicions de sexe i edat exigides per a cadascuna de les categories, es trobin en possessió de la corresponent
llicència de espeleòleg I-a, per a la temporada en què té lloc el Campionat, amb les úniques excepcions que estableix
el número b següent.
b).- Per l'acceptació d'espeleòlegs a la seva participació en les competicions a que fa referència l'apartat a)
precedent, s'haurà de cursar prèviament l'oportuna inscripció, d'acord amb les següents normes:
1) Estar en possessió de la llicència d'esportista de la Federació Catalana d'Espeleologia.
2) La inscripció de cada espeleòleg s'ha de tramitar a la Federació Catalana d'Espeleologia per l'interessat a
nivell individual o agrupadament, mitjançant l'emplenament dels impresos oficials a l'efecte.
3) La inscripció haurà de tenir entrada en el Registre de la Federació Catalana d'Espeleologia abans de les 21
hores del cinquè dia natural anterior al començament de la competició (és a dir, si la competició comencés un
dissabte, abans de les 21 hores del dilluns de la mateixa setmana).
4) Per acreditar l'edat, s'haurà d'adjuntar necessàriament fotocòpia del DNI, passaport o llibre de família.
5) Els menors d'edat hauran d'adjuntar una autorització paterna i I o materna segons el cas, o del tutor,
segons model oficial juntament amb fotocòpia del DNI del pare I mare I tutor autoritzant.
6) Tots els inscrits hauran d'emplenar i signar una declaració responsable de coneixements tècnics i aptitud
física segons model oficial posat a la seva disposició. En el cas dels menors d'edat, aqueta declaració haurà d'anar
signada per un dels pares, tutors o representant legal.
7) Els inscrits hauran de satisfer la quota econòmica establerta per l'organització i aprovada per la Federació
Catalana d'Espeleologia per a cada competició.
8) Els acompanyants dels competidors podran inscriure's com a tals i en els mateixos terminis i amb l'imprès
oficial que s'estableixi, i abonar la quota d'inscripció per tenir dret a rebre els mateixos avituallaments que els
esportistes.
9) Les inscripcions que no compleixin la normativa d'aquest apartat seran rebutjades.
10) A més dels requisits establerts als apartats anteriors, per poder participar en el Campionat de Catalunya,
s'haurà d'acreditar haver obtingut les marques mínimes per categoria que es fixin per la Vocalia de Competicions al
començament de cada temporada. les marques mínimes s'obtindran en el transcurs de qualsevol prova del Calendari
oficial de la FCE de la temporada en curs.
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Són marques mínimes homologades per la Federació Catalana d'Espeleologia, totes aquelles obtingudes en
Competicions incloses en el Calendari Oficial de la Federació Catalana d'Espeleologia.
Art 20 .- Exclusions
No s'admetran inscripcions d'esportistes quan concorri alguna de les circumstàncies següents:
a).- No reunir els requisits que estableix l'article anterior.
b).- Trobar-se l'espeleòleg inhabilitat d'acord amb el Reglament de Disciplina Esportiva, per sanció disciplinària que
impedís la seva participació en el Campionat de què es tracti, específica o genèricament.
c).- Formar part del Comitè Organitzador de la prova en qüestió.
CAPíTOL VII - Campionats Puntuables per a la Copa de la Federació Catalana d'Espeleologia de Tècniques de
Progressió Vertical (TPV).
Art 21 .- Consideració com Campionat Puntuables
Són considerats Campionats o Proves Puntuables per la Copa Catalana de Tècniques de Progressió Vertical (TPV) les
proves que figuren en el Calendari d'Activitats de la Federació, que organitzin bé la Federació Catalana de
Espeleologia, clubs o altres entitats, i reuneixin els requisits següents:
a).- Que es tracti d'una prova oberta de caràcter Català amb independència d'admetre participació estrangera o no.
b).- Que no coincideixi temporalment amb la realització de cap altra prova oficial de la Federació Catalana
d'Espeleologia de la mateixa especialitat.
c).- Que es compti per a la realització de la prova amb els mitjans materials i humans necessaris per al seu bon
desenvolupament.
Art 22 .- Sol·licituds d'organització
a).- Els clubs o altres entitats interessats en l'organització de Campionats Catalans Puntuables per a la Copa Catalana
de Tècniques de Progressió Vertical (TPV), enviaran les sol-licituds a la Federació Catalana d'Espeleologia per escrit,
en el termini que es determini, a l'Vocal de Competicions de la Federació Catalana d'Espeleologia Aquest dirigides a
l'atenció del Vocal de Competició. El Vocal, basant-se en les sol licituds rebudes, elaborarà l'avantprojecte de
Calendari Català d'Activitats que es presentarà a la Junta Directiva.
b).- Previ acord favorable de la Junta Directiva de la Federació Catalana d'Espeleologia a proposta del vocal de
Competició s'inclourà en el Calendari Català d'Activitats la o les proves que tinguin la consideració de Campionats
Catalans Puntuable per a la Copa de la Federació Catalana d'Espeleologia de Tècniques de Progressió Vertical (TPV)
per a la seva presentació a la Junta Directiva.
c).- Només computaran per la Copa de la Federació Catalana d'Espeleologia les millors classificacions obtingudes en
les proves o campionats catalans puntuables.

CAPíTOL VIII - Altres proves oficials de la Federació Catalana d'Espeleologia
Art 23 .- Altres proves oficials
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Qualsevol altra prova de caràcter oficial, inclosa en el Calendari Català d'Activitats per decisió de lla Junta Directiva
de la Federació Catalana d'Espeleologia, es regirà en la seva organització per les normes generals d'aquest
Reglament i per les que estableixi el l'acord de creació de la competició que haurà de respectar el que s'estableix en
aquest Reglament.
La sol·licitud d'aquestes proves es realitzarà en la forma prevista en l'article d'aquest reglament per als campionats
catalans puntuables per la Copa de la Federació Catalana d'Espeleologia. Tornejos Catalans Puntuables per el
Rànquing.
CAPíTOL IX - Inscripcions en els Campionats Puntuables per a la Copa de la Federació Catalana d'Espeleologia i
altres proves oficials de la Federació Catalana d'Espeleologia
Art 24 .- Inscripcions Campionats Catalans i altres proves
la inscripció als campionats Catalanes Puntuables per a la Copa de la Federació Catalana d'Espeleologia i a la resta de
proves oficials de la Federació Catalana d'Espeleologia s'efectuarà en la forma establerta en el Capítol VI d'aquest
Reglament amb la peculiaritat que podran participar esportistes de la resta de l'estat i estrangers que igual que els
Catalans, hauran d'estar en possessió de la seva corresponent llicència d'espeleòleg per a la temporada en què té
lloc la competició.

CAPíTOL X - Classificacions de la Copa de la Federació Catalana d'Espeleologia
Art 25 .- La classificació
a).- la Federació Catalana d'Espeleologia elaborar per a cada temporada una classificació d'esportistes per categoria
que serà el resultat de la suma de tots els punts obtinguts en les proves i campionats en els que hagi participat
l'esportista allarg de la temporada.
b).- Per a la confecció de la classificació de la Copa, la Federació Catalana d'Espeleologia farà públics periòdicament,
després de cada campionat o prova susceptible de puntuar les classificacions provisionals establertes a la data de
finalització d'aquells que s'anirà successivament modificant fins a la celebració de l'última prova o campionat
puntuable de la temporada, moment en què s’establirà la Classificació definitiva de la copa de la Federació Catalana
d'Espeleologia.
Art 26.- Puntuació de la copa de la Federació Catalana d'Espeleologia
a).- La classificació de la Copa de la Federació Catalana d'Espeleologia de cada categoria s'elaborarà mitjançant la
suma de punts obtinguts per cada esportista en funció de la seva classificació en les proves competicions puntuables
d'acord amb l'escala que s'especifica a continuació:
1: 100 punts
2:
80 punts
3:
65 punts
4:
55 punts
5:
51 punts
6:
47 punts
7:
43 punts
8:
40 punts
9:
37 punts
10: 34 punts

11:31 punts
12: 28 punts
13: 26 punts
14: 24 punts
15: 22 punts
16: 20 punts
17: 18 punts
18: 16 punts
19: 14 punts
20: 12 punts

21: 10 punts
22: 9 punts
23: 8 punts
24: 7 punts
25: 6 punts
26: 5 punts
27: 4 punts
28: 3 punts
29: 2 punts
30 en endavant: 1 punt
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b).- Pel sol fet de la seva participació en una competició tots els participants obtindran 1 punt, (inclosos els que
quedaran desqualificats per qualsevol causa) excepte quan per la seva classificació els correspongui una puntuació
superior, en aquest cas es comptabilitzarà únicament i exclusiva la puntuació que procedeixi aplicar d'acord amb
l'escala anterior.
c).- En cas de realitzar-se una classificatòria de circuit, els competidors que no passin el tall establert per
l'organització de la prova, quedaran a efectes de puntuació de la Copa de la Federació Catalana d'Espeleologia en el
lloc equivalent al número d'ordre següent a l'últim del tall multiplicat per dos; (per exemple, si el tall és de set
esportistes sobre quinze participants, el vuitè i següents a la classificatòria no passarien a la final i obtindrien els
punts de la Copa equivalents als llocs setze (vuit x dos) i successius.
Si un competidor que havent passat la classificatòria fos desqualificat a la final o no s'hi presentés passaria a ocupar
a efectes de punts de la classificació de la Copa el primer lloc dels no classificats, essent-li d'aplicació el que disposa
el paràgraf precedent.
d).- Seran puntuables per a l'elaboració de la classificació de la Copa les següents competicions:
1) El Campionat de Catalunya al quals s'ha d'aplicar, sobre l'escala establerta, un coeficient multiplicador 2.
2) Els Campionats o Proves Puntuables als quals s'ha d'aplicar, sobre l'escala establerta, un coeficient
multiplicador 1.
CAPíTOL XI-Títols
Art 27.- Títols
a).- Tots els Campionats de Catalunya, atorguen al guanyador el títol de Campió de Catalunya de la categoria
corresponent de la temporada en què se celebri Rebent de la Federació Catalana d'Espeleologia un diploma que ho
acrediti, que es complementarà amb el trofeu o medalla que hagi rebut durant la prova.
b).- Finalitzada la temporada esportiva el primer classificats de la Copa de la Federació Catalana d'Espeleologia de
cada categoria i modalitat obtindran el títol de Campió de la Copa de la Federació Catalana d'Espeleologia de
Tècniques de Progressió Vertical (TPV), atorgant-se-la per rebent de la Federació Catalana d'Espeleologia el trofeu i
el diploma que ho acreditin.
c).- La proclamació de resultats de cada prova o campionat serà efectuada, amb caràcter provisional, pel Comitè de
Competició, adquirint validesa definitiva si en el termini de trenta dies transcorreguts des de la seva finalització si la
Junta Directiva de la Federació Catalana d'Espeleologia no hagués fet pública l'existència de cap recurs que pogués
suposar variació de resultats.
CAPíTOL XII - Requisits mínims d'organització de competicions oficials de la Federació Catalana d'Espeleologia.
Art 28.- Requisits d'organització
a).- L'organització de competicions incloses en el Calendari d'Activitats s'ajustarà en tot moment a l'establert en els
Estatuts, Reglaments i normatives específiques establertes per la Federació Catalana d'Espeleologia.
b).- La instal·lació on tingui lloc la prova haurà de complir els següents requisits mínims:
1) Delimitació mitjançant tanques o altres mitjans d'abalisament de la zona de pista o competició
pròpiament dita, amb un punt únic d'accés per als competidors, i a la qual només podran passar els esportistes,
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tècnics, jutges o altre personal de l'organització degudament identificats mitjançant els seus dorsals o targetes
acreditatives, els quals portaran en tot moment el casc de seguretat.
2) Els mitjans de comunicació podran accedir a la zona de competició degudament identificats, i sempre
acompanyats per personal de l'organització que els indiquin a cada moment les zones on poden romandre o ubicar.
3) Serà obligatori l'ús del casc de seguretat a la zona de pista o competició on evolucionen els esportistes,
l'organització haurà de disposar d'alguns d'aquests elements per facilitar als mitjans de comunicació o altre personal
que per raons justificades hi hagi d'accedir.
4) Ubicació d'un espai per a l'acomodament del públic.
5) Personal necessari per al bon funcionament de tots els serveis necessaris durant la competició-megafonia,
vestuaris, neteja, muntatge i desmuntatge, etc.
6) Espai habilitat per a la ubicació de la taula de control i organització, des d'on es pugui veure l'espai de
competició.
7) Farmaciola.
8) Servei mèdic amb ambulància d'evacuació.
9) Lavabos.
10) Espais habilitats per a la realització de controls de dopatge, amb les característiques
establertes en la legislació vigent, quan procedeixi efectuar-los.
11) Zona per escalfament dels competidors amb un mínim de dues cordes instal·lades.
c).- Muntatge de les instal·lacions:
1) El muntatge de les instal·lacions de la prova estarà al càrrec del seu Director Tècnic, nomenat pel Director
d'Organització; haurà de tenir llicència en vigor de la Federació Catalana d'Espeleologia, essent el responsable que
tant les instal·lacions específiques per al desenvolupament de les proves com els materials esportius utilitzats en les
mateixes compleixin les especificacions d'aquest Reglament i les normatives de seguretat i indicacions d'ús de tots
ells. Per a això, tindrà al seu càrrec als tècnics imprescindibles per la seva comesa als que donarà les instruccions
necessàries a iniciativa pròpia o per indicacions del Jutge Principal.
2) Les característiques i el tipus de les cordes a utilitzar en les competicions seran les que
estableixi la Vocalia de Competicions de la Federació Catalana d'Espeleologia a l'inici de cada temporada.
3) Les instal·lacions no podran ser recorregudes pels participants abans de la prova, el que
suposa que els tècnics encarregats del seu muntatge no podran en cap cas participar-hi.
4) Per a una major agilitat en el desenvolupament de les proves, tots els recorreguts de les proves de circuit
seran independents entre si, de manera que puguin competir al mateix temps les diferents categories de
competidors.
d).- Personal mèdic.
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La Federació Catalana d'Espeleologia a través del seu vocal de Competició designarà el següent personal, en el cas de
competicions organitzades per altres entitats esportives, podrà delegar la seva designació:
1) L'equip sanitari responsable de l'assistència mèdica en competició.
2) L'equip de recollida de mostres responsable de la realització dels controls de dopatge, quan sigui
procedent en virtut dels acords presos per la Comissió Antidopatge de Catalunya, segons estableixi la normativa en
cada moment.
e).- Patrocinadors.
L'entitat organitzadora haurà de respectar els compromisos que la Federació Catalana d'Espeleologia pugui tenir
amb diferents patrocinadors. A aquest efecte, abans de la celebració de la competició s'haurà de posar en contacte
amb el Vocal de Competició de la Federació Catalana d'Espeleologia per tal que l'informi sobre aquest extrem.
f).- Informació complementària de la competició.
La informació relativa a:
1) Instal·lació concreta on se celebrarà la competició.
2) Horari de recollida de dorsals i de començament de la competició.
3) Programa i horaris de les proves.
4) Premis complementaris a les medalles.
5) Avituallaments.
6) Procediment per a formalitzar la inscripció.
7) Quota d'inscripció en el seu cas.
s'ha de comunicar per l'entitat organitzadora a la Secretaria de la Federació Catalana d'Espeleologia com a mínim
seixanta dies abans a la celebració de la competició. La Federació Catalana d'Espeleologia distribuirà i publicarà
aquesta informació a la seva pàgina web només rebre-la.
g).- Trofeus.
L'entitat organitzadora haurà de fer lliurament dels següents trofeus com a mínim en totes les categories:
1) Trofeu o medalla de color or per al 1 r classificat.
2) Trofeu o medalla de color plata per al 2n classificat.
3) Trofeu o medalla de color bronze per al 3er classificat.
L'entitat organitzadora procurarà que els trofeus siguin el més homogenis possible quan es disputen diverses
competicions simultàniament.
h).- Despeses d'organització.
1) L'entitat organitzadora d'una competició inclosa en el Calendari d'Activitats, es farà càrrec de totes les despeses
que es derivin de la seva organització.
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CAPíTOL XIII - Revisió de les instal·lacions i de l'equipament dels participants en la competició.
Art 29.- Revisió d'instal·lacions i equipaments individuals
a).- El Comitè de Competició de cada prova establirà les normes i mesures que consideri oportunes per comprovar
les instal·lacions on s'hi desenvoluparan i el material emprat pels participants.
b).- Abans d'iniciar la participació en cada prova el jutge comprovarà que l'equipament de l'espeleòleg es troba en
perfecte estat i d'acord al que estableix aquest reglament, sense que qualsevol inadvertència en l'esmentada
comprovació pugui suposar reclamació de qualsevol tipus pel competidor, ja que és ell l'únic responsable de
comptar amb l'equipament adequat.

CAPíTOL XIV - Assistència mèdica en les competicions
Art 30 .- Equipament mèdic i evacuació
a).- Hi haurà un equip sanitari per a assistència en la competició. l'entitat organitzadora dotarà també d'un lloc
destinat a farmaciola i d'un mitjà d'evacuació urgent que serà notificat al Comitè de Competició i l'equip mèdic
responsable per la seva utilització en cas necessari.
b).- L'entitat organitzadora tindrà previst un Centre Mèdic d'Urgència per derivació de lesions greus que requereixin
assistència immediata.
c).- En cas d'incompliment d'aquesta normativa, el Comitè de Competició de la prova la suspendrà.
d).- L'entitat organitzadora, llevat que es reflecteixi el contrari només cobrirà l'assistència mèdica
dins del local i els trasllats urgents.
e).- La responsabilitat de l'incompliment d'aquesta normativa recaurà sobre l'entitat organitzadora.
CAPíTOL XV - Imatge corporativa a la publicitat i difusió
Art 31 .- Publicitat i difusió
Tota la documentació i informació publicitàries i de difusió que es generi per les entitats organitzadores de les
diferents Competicions Oficials de Tècniques de Progressió Vertical (TPV), organitzades sota la disciplina d'aquesta
Federació Catalana de Espeleologia haurà de portar juntament amb la denominació de la prova els logotips de la
FCE, com a part integrant de la mateixa, havent de comptar els esbossos amb la conformitat de la Vocalia de
Competicions de la Federació abans d'imprimir i / o distribució.
la Vocalia de Competicions de la Federació, facilitarà als organitzadors una cartelleria oficial de la FCE que haurà de
ser col·locada en lloc visible i destacat del lloc de la competició al costat de la pròpia de l'entitat organitzadora si
existís.
Tots els participants hauran de dur en lloc visible l'anagrama de la FCE, sempre que aquests estiguin participant en el
circuit Catal a més del que portin del seu club.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
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PRIMERA .- El present Reglament podrà ser modificat d'acord amb el que s'estableix en els Estatuts de la Federació
Catalana d'Espeleologia.
SEGONA .- De les possibles modificacions que s'introdueixin es donarà trasllat al Consell Català de l'Esports per a la
seva ratificació, si escau.
TERCERA .- Totes les competències, deures, drets i obligacions dels Jutges de la FCE que s'arbitrin proves esportives
a l'empara d'aquest Reglament de Competició són les que s'hi recullen expressament i de forma complementària les
especificades en el vigent Reglament del Comitè de Jutges i Àrbitres i altre normativa de la Federació Catalana
d'Espeleologia.

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA .- Una vegada aprovat el present Reglament per la l'Assemblea General de la Federació Catalana
d'Espeleologia, serà remès al Consell Català d'Esports per a la seva aprovació definitiva, començant la seva vigència i
aplicació a partir de la temporada esportiva de l'any 2010.
SEGONA .- Les modificacions que el Consell Català de l'Esports pogués introduir per a l'aprovació definitiva d'aquest
Reglament, es consideraran immediatament assumides i aprovades per la Junta Directiva de la Federació Catalana
d'Espeleologia sense necessitat de nova convocatòria de l’Assemblea, quedant facultada expressament la Junta
Directiva de la Federació Catalana d'Espeleologia per introduir en el text reglamentari definitiu les modificacions que
plantegi el Consell Català de l'Esport.
ANNEX I. MANUAL D'INTERPRETACIÓ DE LA TÈCNICA
1) Clau de bloqueig
a).- La única clau de bloqueig vàlida serà l'anomenada completa segons imatge:

2) Capçalera d'una vertical en ascens i descens
a).- En arribar a la capçalera d'una vertical, s'haurà d'ancorar un dels caps d'ancoratge, indistintament, en
qualsevol dels mosquetons de capçalera o corda d'ancoratge natural. A continuació es procedirà a col·locar el
davallador.
b).- Si la capçalera té nus de doble Gaza, caldrà que porti incorporat un mosquetó amb assegurança que
passi per ambdues gazas, al que serà obligatori ancorar.
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3) Fraccionament en descens
a).- En arribar al fraccionament no cal bloquejar el davallador, però serà imprescindible no deixar anar de la
mà la corda que surt del mateix fins a estar ancorat.
4) Fraccionament en ascens
a).- En arribar al fraccionament s'haurà d'ancorar en primer lloc un dels caps d'ancoratge, i a continuació el
bloquejador de mà o el ventral, segons criteri de l'esportista.
5) Fraccionament en pèndol en el descens
a).- Es passa igual que un fraccionament normal, però si cal apropar-se al fraccionament recollint corda el
descensor haurà de tenir la clau de bloqueig.
6) Fraccionament en pèndol en l'ascens
a).- Es passa igual que un fraccionament normal, amb l'obligació de tensar la corda per sota del bloquejador
ventral, abans de desancorar el cap d'ancoratge.
7) Desviador en el descens
a).- En el descens serà opcional bloquejar el davallador, a condició de no deixar anar de la mà la corda que
surt del descensor.
b).- Serà opcional ancorar un dels caps d'ancoratge en el desviador.
c).- MAI TREURE DAVALLADOR DE LA CORDA.
8) Desviador en l'ascens
a).- En l'ascens no cal ancorar el cap d'ancoratge.
b).- MAI TREURE ELS BLOQUEJADORS DE LA CORDA DE PROGRESSIÓ.
9) Passamans en el descens
a).- En arribar al passamans serà obligatori ancorar un dels caps d'ancoratge al mosquetó de capçalera del
passamans. Un cop ancorat el primer terme, no es podrà desancorar el mateix fins que estigui ancorat l'altre.
b).- Serà obligatori passar els trams de passamans compresos entre els ancoratges sense saltar cap.
c).- Si al final del passamans s'ha de seguir descendint no serà necessari posar-se al ancoratge de capçalera
de la vertical, es pot col·locar el descensor des de l'última corda.
10) Passamans en l'ascens
a).- En arribar a la capçalera es col·loquen els dos caps d'ancoratge bé un al mosquetó de capçalera o un
altre a la primera corda, o ambdós a la primera corda. Es recomana col·locar-Ia a la corda ja que si saltés l'ancoratge
seria menor el factor que si es col loca directament a l'ancoratge, i la resta del passamà ho farem sempre subjectes
amb dos caps d'ancoratge.
11) Nus en descens, s'optarà per un d'aquests dos sistemes
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a).- El suport amb bloquejador de mà i ventral.
S'arriba al nus amb el davallador, opcional treure el mosquetó de frenada abans d'arribar, col·locar bloquejador de
mà i ventral per sobre del davallador, col·locar la Baga d'ancoratge al nus, passar el davallador per sota del nus, fer
clau de bloqueig, gallet amb els bloquejadors i per últim transferir la càrrega al davallador.
b).- Suport amb bloquejador de mà.
S'arriba al nus amb el davallador, opcional treure el mosquetó de frenada abans d'arribar, es posa una baga
d'ancoratge llarga en el nus, posar bloquejador de mà per sobre del descensor, es col·loca la baga d'ancoratge curta
per sobre del bloquejador de mà a la corda de progressió. Es canvia el davallador per sota del nus es bloqueja i es
transfereix la càrrega al davallador.
12) Nus en ascens
a).-En arribar al nus, es referirà a un dels caps d'ancoratge, procedint-se a continuació a
passar el bloquejador de mà i després el ventral i finalment desancorar el cap d'ancoratge.
13) Tirolina
a).- Si hi ha dues cordes en la instal·lació de la tirolina, es passarà amb dos punts d'assegurança i utilitzant les
dues cordes simultàniament. La corda suport serà la inferior on es col·locarà la baga curta i la superior la
d'assegurança, on es col·locarà la Baga llarga.
b).- Si hi ha una sola corda, posar les dues bages a la corda de la tirolina.
14) Ràpel guiat o telefèric
a).- Col·locar el descensor-a la baixada-o bloquejadors-en la pujada-a la corda de progressió i un dels caps
d'ancoratge a la corda guia.
ANNEX II . LES FALTES
Faltes molt greus (MG): -1,5 punts
 Muntar el descensor malament i utilitzar -lo
 Passar un fraccionament sense ancorar -se
 Passar un passamans sense ancorar -se
 No utilitzar la instal·lació d'obligada utilització
 No ancorar en l'accés a una capçalera
 Modificar la instal·lació d'un desviador
 Treure els aparells de progressió en el pas d'un desviador
 Quedar suspès únicament d'un sol bloquejador, sense comptar amb una assegurança addicional
Faltes greus (G): - 0,7 punts






No utilitzar la clau de bloqueig o utilitzar-la malament
Treure la corda del mosquetó de la instal·lació
Portar el barbuquejo del casc descordat
En tirolina, utilitzar la corda d'assegurança com corda suport
Obertura accidental dels mosquetons
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Deixar anar la corda de la mà en el descens sense estar bloquejat
En el pas d'un pèndol en ascens, no tibar el bloquejador ventral abans de deixar anar la baga d'ancoratge
Saltar-se una corda en un passamans
Frenar amb brusquedat en el descens amb el mecanisme de autobolquet del davallador
No utilitzar les dues bagas d'ancoratge en els passamans
Arribada a terra en un descens de forma incontrolada
Grans salts en la baixada o en la pujada
Deixar inadequadament la instal·lació
No fer servir el mosquetó de fre
Pèrdua d'aparells en l'ascens o al descens
Estant sobre la corda, deixar-se caure sobre els aparells en fer alguna maniobra (fraccionaments, pèndols,
etc.), Provocant un factor de caiguda.
 Que el casc es desplaci a causa dels moviments en les maniobres i no cobreixi tota la part superior del cap, i
no ho rectifiqui.
 No ancorar el mosquetó en el pas de nus
 No ancorar al mosquetó d'una capçalera amb doble Gaza
Faltes lleus (L): - 0,3 punts






Ancorar-se de la corda dels fraccionaments Deixar material abandonat
Trepitjar la corda
Deixar els bloquejadors o el davallador oberts quan no s'utilitzin
No portar el bloquejador de mà subjecte l'arnès o en bandolera quan no s'utilitzi, podent tenir el pedal solt a
lliure disposició del competidor
No ancorar al mosquetó de capçalera d'un passamans que ens trobem en el descens No estar identificat
amb el seu dorsal

Cada tres faltes comeses de la mateixa categoria (lleus, greus o molt greus) tindrà una penalització addicional de la
suma d'una quarta falta més de la mateixa categoria
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