CAMPEONATO ESTADUAL DE BOULDER 2017
REGRAS GERAIS
1) COMISSÃO ORGANIZADORA
O Campeonato Estadual de Boulder do Rio de Janeiro 2017 será realizado em
parceria entre a FEMERJ e os ginásios de escalada, Gravidade Zero e Limite
Vertical, com o apoio financeiro das empresas Buffalo Wax, Deuter, Crux
Agarras e Summit Outdoor.
2) ETAPAS
2.1) O Campeonato Estadual de Boulder do Rio de Janeiro 2017 será realizado
em 2 etapas conforme as cidades e datas detalhados abaixo. Os endereços e
horários serão anunciados juntamente com o anúncio individual oficial de cada
etapa:
a) Dia 19 de Agosto em Resende no ginásio Gravidade Zero
b) Dia 21 de outubro no Rio de Janeiro no ginásio Limite Vertical
2.2) ANÚNCIO E CANCELAMENTO DAS ETAPAS
2.2.1) As etapas serão divulgadas no site da FEMERJ, através de suas listas e
seus canais de rede sociais.
2.2.2) O cancelamento de uma etapa poderá ser anunciado com pelo menos 30
dias de antecedência.
2.2.3) O cancelamento de qualquer etapa fará júz ao ressarcimento integral do
valor da inscrição efetuada até a data do anúncio e a mesma não influenciará no
ranking geral.
3) MODALIDADES E FORMATOS
3.1) O Campeonato Estadual de Boulder do Rio de Janeiro 2017 contemplará a
modalidade “Boulder” de escalada e será realizada no formato “Festival” com
uma fase Final somente para as categorias Adulto Masculino e Feminino listadas
no item CATEGORIAS deste documento. O formato da final é o formato
“onsight”ou a vista. As definições de execução dos formatos são definidos no

REGULAMENTO DE ETAPA. Deixando no regulamento geral apenas a definição
geral do conceito "Boulder".
3.2) Definições Gerais da Modalidade Boulder:
3.2.1) Competições de boulder consistem de uma série de vias curtas, chamadas
problemas, a serem escalados sem o uso de corda. Cada problema deve ter um
número máximo de 12 agarras de mão, com uma média de 4 a 8 agarras.
3.2.2) É considerado que um escalador completou um problema quando iniciou
sua escalada com as duas mãos nas agarras marcadas para o início. Realizou sua
subida encostando pés, mãos e qualquer outra parte do corpo somente nas
agarras demarcadas como parte do problema ou na estrutura do muro dentro
das áreas permitidas e terminou com as DUAS MÃOS na agarra demarcada
como agarra de fim do problema.
4) CATEGORIAS E RANKINGS EM DISPUTA
O Campeonato Estadual de Boulder 2017 coloca em disputa os títulos de
campeões individual para as categorias listadas abaixo além do ranking de
equipes e troféus clube masculino e feminino do Rio de Janeiro 2017.
4.1) Os seis Rankings individuais em disputa são:
• JUVENIL FEMININO: Mulheres nascidas de 2005 (inclusive) a 2008 (inclusive)
• JUVENIL MASCULINO: Homens nascidos de 2005 (inclusive) a 2008 (inclusive)
• JÚNIOR FEMININO: Mulheres nascidas de 2000 (inclusive) a 2004 (inclusive)
• JÚNIOR MASCULINO: Homens nascidos de 2000 (inclusive) a 2004 (inclusive)
• ADULTO FEMININO: Mulheres nascidas até 1999 (inclusive)
• ADULTO MASCULINO: Homens nascidos até 1999 (inclusive)
4.2) O Ranking de equipes contempla equipes formadas por atletas que estão
competindo individualmente e ao mesmo tempo representando uma equipe.
4.2.1) As equipes podem ser formadas do seguinte modo: Máximo 18 atletas e
mínimo 4 atletas Máximo 5 atletas na mesma categoria, Possuir atletas em pelo
menos 2 categorias diferentes
4.2.2) Um atleta não pode trocar de equipe ao longo das etapas.

4.2.3) Se um atleta entrar em uma equipe após alguma das etapas seus
resultados das etapas passadas não são computados. Além disso, O atleta fica
proibido de representar uma equipe se, em etapa anterior, já fez parte de outra
equipe.
4.2.4) Se um atleta sair de sua equipe os pontos já computados por ele são
desconsiderados do somatório da equipe.
4.2.5 O Troféu Equipe premiará as 3 equipes com maior somatório total de
pontos do ranking geral de todos seus atletas.
4.4) O Troféu Clube premiará os 3 clubes com maior somatório de pontos do
ranking geral de todos seus atletas.
5) INSCRIÇÕES
5.1) O Campeonato Estadual de Boulder do Rio de Janeiro 2017 será aberto a
qualquer pessoa natural ou não do estado, residente ou não no mesmo desde
que a mesma: a) Seja filiada a uma entidade que compõem a FEMERJ ou
diretamente ligada à mesma. b) Tenha nascido até o ano de 2008, inclusive.
5.2) Os atletas deverão realizar as inscrições em cada etapa de acordo com
cronograma a ser divulgado.
5.3) A organização ficará responsável por verificar a autenticidade da
informação prestada pelo atleta quanto a sua filiação. Caso seja constatado que
o atleta não esteja filiado a entidade que ele mencionou, o mesmo será
desclassificado, sem direito a recursos e devolução da taxa de inscrição.
6) PONTUAÇÃO DO RANKING
6.1) Todos os competidores possuirão uma Pontuação Geral referente a sua
pontuação no Campeonato Estadual.
6.2) Ao final de cada etapa do Campeonato Estadual, os competidores serão
pontuados, na etapa, da seguinte forma:
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Da 30ª colocação em diante recebem 1 ponto cada atleta.
6.2.1) Os pontos ganhos pelos competidores empatados em uma das
competições serão os mesmos, referente à colocação.
6.3) Os pontos ganhos pelos competidores em uma etapa serão somados à sua
Pontuação geral como especificado nos sub itens abaixo.
6.3.1) Mantendo-se o número anunciado de 2 etapas, todas as Pontuações de
Etapas serão somadas para formar a Pontuação geral.
6.3.2) Caso sejam anunciadas novas etapas o número de Pontuação de Etapas
utilizadas no somatório da Pontuação Geral seguirá as regras abaixo.
a) Se 4 ou menos etapas forem organizadas, todos os resultados serão
contabilizado.
b) Se 5 ou 6 etapas forem realizadas, uma etapa deverá ser descartada;
c) Se 7 ou mais etapas forem realizadas, duas etapas deverão ser descartadas;
6.3.3) Caso haja descarte de etapas, a etapa a ser descartada no somatório
poderá ser diferente para cada atleta sendo sempre as etapas onde o mesmo
obteve a menor pontuação.
6.4) O Ranking Geral do Campeonato Estadual será dividido por categoria
respeitando as categorias listadas neste documento.

6.5) O Ranking Geral do Campeonato Estadual será determinado diretamente
pela comparação entre as Pontuações Gerais dos atletas de cada categoria.
6.5.1) Se houver empate entre dois competidores na primeira colocação ao final
do Campeonato Estadual ao término da última etapa do ano, o desempate
deverá ser feito com a comparação de suas colocações nas etapas em que os
competidores empatados participaram, isto é, o maior número de melhores
colocações em um confronto direto. Se o empate persistir, então o competidor
que tiver mais 1º lugares ganha. Se persistir o empate, quem tiver mais 2º
lugares, e assim por diante. E caso os ainda assim não houver desempatado, o
critério de desempate será o somatório de pontos do festival (seis maiores
boulders) de todas as etapas a qual o atleta tenha participado.
6.6) DAS EQUIPES.
6.6.1) Ao término de cada etapa, os pontos do ranking de cada atleta da equipe
serão somados. Este somatório será a pontuação da equipe na etapa.
6.6.2) Ao final das etapas, o somatório da pontuação geral da equipe será
utilizada para montar o ranking das equipes.
6.6.3) Poderão participar das equipes qualquer atleta que se inscreva na
competição em uma das categorias em disputa, inclusive atletas que estejam
participando do ranking de clubes.
6.7) DOS CLUBES.
6.7.1) Ao término de cada etapa, os pontos do ranking de cada atleta
representante do clube serão somados. Este somatório será a pontuação do
clube na etapa.
6.7.2) Ao final das etapas, o somatório da pontuação geral do clube será
utilizada para montar o ranking dos clubes.
6.7.3) Somente poderão participar com somatória de pontos para o clube
atletas que forem filiados ao mesmo.
6.7.4) Poderá haver solicitação de documento para comprovar filiação ao clube.

7) PREMIAÇÃO
7.1) Ao final de cada etapa do Campeonato Estadual, os três melhores
colocados de cada categoria receberão da organização uma medalha de
campeão da etapa. Os primeiros, segundos e terceiros colocados deverão
receber as medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente.
7.2) Ao término da última etapa do ano, o competidor, de cada categoria, que
tiver acumulado o maior número de pontos de acordo com as regras deverá
receber o título de Campeão Estadual de sua categoria.
7.4) Ao final da série de etapas do Campeonato Estadual, os vencedores de cada
categoria receberão o troféu de Campeões Estadual. Adicionalmente, os
primeiros, segundos e terceiros colocados deverão receber os troféus de ouro,
prata e bronze, respectivamente.
7.5) Ao final da série de etapas os três melhores colocados das categoria adulto,
Junior e juvenil, masculino e feminino, receberão prêmios fornecidos pelos
apoiadores da competição.
7.6) Ao final da série de etapas as três melhores equipes receberão um troféu
de ouro, prata e bronze respectivamente.
7.7) Ao final da série de etapas os 3 clubes que tiverem as melhores colocações
no ranking, serão contemplados com o troféu clube.

