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IN SADINO  
 BOULDER CONTEST 
 CAMPEONATO NACIONAL DE BOULDER 

5ª PROVA TAÇA DE PORTUGAL DE BOULDER 

 

Regulamento Geral de Prova 

Considerações gerais e escalões 

 

1. O IN SADINO | BOULDER CONTEST é uma competição integrada no calendário oficial de 

Escalada. Está aberta à participação de todos os atletas, nacionais ou estrangeiros, federados ou 

não.  

2. Para efeitos da Classificação Geral da Prova serão considerados todos os participantes 

independentemente de disporem ou não de Licença Desportiva Válida para o ano em curso. 

3. Para efeitos de Classificações da FCMP apenas serão considerados os atletas que dispuserem da 

sua licença desportiva válida para o ano em curso. 

4. Podem participar nas provas do Campeonato Nacional atletas estrangeiros, desde que estejam 

cobertos por um seguro para a modalidade. 

5. O título de Campeã(o) Nacional será atribuído apenas aos vencedores absolutos, tanto masculino, 

como feminino e identificado por uma medalha. Esta situação não impede que os vencedores dos 

escalões (masculinos e femininos) não venham também a ser distinguidos por um troféu ou 

diploma. 

6. De acordo com a Lei, o título de Campeã(o) Nacional só pode ser obtido por atletas federados de 

nacionalidade portuguesa. 

7. As competições oficiais do calendário da FCMP seguem o Regulamento de Escalada de 

Competição. Todos os atletas que se inscrevem no IN SADINO | BOULDER CONTEST estão, 

tacitamente, a aceitar as normas inscritas no Regulamento.  
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8. Os participantes serão integrados nos seguintes escalões: 

 

Escalão FCMP IFSC Descrição 

Iniciados Sub - 16 Youth B Com menos de 16 anos no ano de referência 

Juvenis Sub - 18 Youth A Com menos de 18 anos no ano de referência 

Juniores Sub - 20 Júnior Com menos de 20 anos no ano de referência 

Seniores Senior Sénior A partir dos 20 anos (inclusive) no ano de referência 

Veteranos Veteranos  A partir dos 40 anos (inclusive) feitos no ano de 

referência 

 

 

 

 

 

 

 

9. O escalão de um atleta é determinado pelo seu ano de nascimento e pelo ano civil da época 

desportiva. Portanto, a idade a ter em conta para a prova será́ a que o atleta tiver em 31 de 

dezembro. 

 

Inscrições, Horários e Normas 

 

1. As inscrições no IN SADINO | BOULDER CONTEST devem ser efetuadas aqui. 

2. As Taxas de Inscrição na Prova são as seguintes: 

a. 1ª FASE (até dia 22 de novembro) 

i. Sem Licença Desportiva e Seguro de Escalada  ativo: 15,00€ 

ii. Com Licença Desportiva e Seguro de Escalada ativo: 12,00€ 

b.  1ª FASE (entre 23 de novembro e 5 de novembro ) 

i. Sem Licença Desportiva e Seguro de Escalada  ativo: 20,00€ 

ii. Com Licença Desportiva e Seguro de Escalada ativo: 17,00€ 

 

3. Para confirmar a inscrição na prova, todos os participantes devem ser portadores do comprovativo 

de pagamento, do seu documento de identificação válido e/ou da sua Licença Desportiva da FCMP 

atualizada, com seguro que inclua a modalidade de escalada. Os participantes com idade inferior a 

18 anos devem apresentar uma autorização do Encarregado de Educação e fotocópia do 

documento de identificação de quem confere a autorização. 

 

Ano da 

competição 
Iniciados Juvenis Juniores Seniores Veteranos 

2022 
2007 2005 2003 1983 1982 e 

inferior 2008 2006 2004 2002 

https://www.cognitoforms.com/INSADINOBOULDERCONTEST/INSADINOBOULDERCONTEST
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4. Horário de Prova: 

  Horário 

08:30h Abertura do Secretariado 

09:15h Fecho do Secretariado 

09h30/13h30 Contest 

16h15 Abertura do Isolamento 

16h45 Fecho do Isolamento 

17h00 Finais Masculinas e Femininas 

19h30 Cerimónia de Entrega de Prémios 

 

 

5. Todos os atletas devem tomar conhecimento dos procedimentos, normas e horários de prova 

durante a acreditação. 

 

6. Formato de Prova: 

 

1ª Fase – Contest 

• 24 boulders 

• 5 tentativas por boulder 

• 3 dificuldades: 

               - Nível I – 25 pontos (zona) / 50 pontos (Top) / 51 pontos (Flash) 

               - Nível II – 60 pontos (zona) / 75 pontos (Top) / 77 pontos (Flash) 

               - Nível III – 85 pontos (zona) / 100 pontos (Top) / 103 Pontos (Flash) 

• Apenas os 8 boulders de nível mais alto encadeado contam para a classificação 

• Critérios de desempate:  

o 1º Tentativas para Top  

o 2º nº de boulders de nível mais alto encadeado 

2ª Fase – Finais 

• 4 boulders  

• Formato IFSC  

 

Casos Omissos 
 

1. Em caso de omissão neste regulamento ou de divergência de interpretação, o Presidente do 

Júri é soberano e indicará a melhor decisão para o bom desenrolar da competição, levando 

em linha de conta os regulamentos nos quais esta se baseou. 


