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RANKING CATARINENSE DE ESCALADA ESPORTIVA 2022 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

O Ranking Catarinense de Escalada Esportiva 2022 será organizado pela FEMESC em 

parceria com os ginásios de escalada, JURAPÊ, Fruto de lá Tierra/ASGEM e BETA,  com o apoio 

institucional da ABEE e CBME. 

ETAPAS 

O Ranking Catarinense de Escalada Esportiva 2022 será realizado em 3 etapas 

conforme as cidades e datas detalhados abaixo. Os endereços e horários serão anunciados 

juntamente com o anúncio individual oficial de cada etapa no site da FEDERAÇÃO:  

1 -  Dia 28 Maio em Joinville Boulder no Centro de Escalada JURAPÊ; 

2 – Dia 03 de Setembro em Timbé do Sul Boulder no Fruto de La Tierra – ASGEM; 

4 – Dia 08 de Outubro em Balneário Camboriú Boulder na BETA Escalada. 

 

FUNCIONAMENTO DO RANKING 2022 

O Ranking Catarinense de Escalada Esportiva 2022 acontecerá na modalidade de 

Boulder no formato de festival em conformidade com os regulamentos da ABEE, nas seguintes 

categorias: 

 1 - Infantil C (6-7 anos), B (8-9 anos) e A (10-11 anos) completos em 2022, Masculino e Feminino; 

 2 - Juvenil C (12-13 anos) B (14-15 anos) e A (16-17 anos) completos em 2022, Masculino e 

Feminino; 

 3 – Junior  Masculino e Feminino, 18 e 19 anos completos em 2022; 

 4 – Amador Masculino e Feminino; 

5 - Principal Masculino e Feminino; 

 6 - Sênior Masculino e Feminino, nascidos até 1980 que não queiram participar da categoria 

Principal. 

OBS 1: Categoria Principal Feminino e Masculino: Inscreve-se todo atleta ranqueado na Primeira 

colocação das Categorias Amador e Junior do Ranking Catarinense ou qualquer Ranking Estadual 

e no Brasileiro ou qualquer atleta que já foi inscrito na Categoria Principal em qualquer das 

competições supracitadas nos últimos 5 anos. Assim como qualquer atleta que se sinta 

confortável em competir nesta categoria.  

OBS 2: Os competidores receberão uma camiseta para todo o Ranking, tendo que se apresentar 

nas demais etapas com a mesma ou adquirir outra caso necessário. Caso o atleta tenha que 

comprar mais uma camiseta pagará 35 reais e se for federado terá um desconto e pagará 30 

reais. 
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OBS 3: Os competidores deverão usar a camiseta do evento em todas as etapas do Ranking 

Catarinense de Escalada Esportiva, inclusive no pódio, sob pena de desclassificação ou perda 

dos direitos de receber premiação, exceto em casos específicos que deverão ser esclarecidos e 

decididos com a organização. Caso o número de camisetas produzidas seja inferior ao número 

de atletas, outra camiseta será autorizada pela comissão organizadora. 

OBS 4: O atleta que tiver seu patrocinador e quiser, poderá anexar nas costas de sua camiseta a 

logomarca que o representa em um tamanho máximo de 10x10 cm, desde que não sobreponha 

nenhuma outra impressão. 

 

PARTICIPANTES 

1 - ATLETAS FEDERADOS: Atletas residentes em Santa Catarina inscritos e em dia com suas 

obrigações estatutárias, em alguma das 7 associações participantes da Federação de 

Montanhismo e escalada do Estado de Santa Catarina – FEMESC, entre elas ACEM, AJM, AMOVI, 

ASGEM, ASSEPAVI, Associação Sirius de Escalada e Pé na Agarra; 

2- ATLETAS CATARINENSES NÃO FEDERADOS: Todo atleta residente em Santa Catarina que não 

faz parte de associação filiada a FEMESC conforme item anterior. Atletas Catarinenses 

participarão das ETAPAS concorrendo ao pódio apenas nas etapas, mas somente os atletas 

federados que participarão do Ranking Geral 2022 e da premiação final, tendo estes até 

setembro de 2022 para se associarem se assim quiserem, lembrando que atletas das categorias 

Infantil e Juvenil não precisam ser federados para ranquear. 

3 - ATLETAS CONVIDADOS: Todo atleta proveniente de outro estado, federado ou não em sua 

região. Este atleta pode participar apenas como experiência, não tendo direito a pontuação, 

premiação e nem a participação de pódio.  

 

INSCRIÇÃO 

1. As inscrições serão feitas online pelo site www.femesc.org.br ou no próprio local da 
competição no dia do evento, observando-se os horários limites e valores diferenciados; 
  
2. Os valores das inscrições por etapa serão: 
R$ 80,00 para categorias infantil a qualquer momento; 
R$ 90,00 para Juvenil e demais atletas que estiverem associados ao sistema federativo da 
FEMESC e pagarem antecipadamente suas inscrições, e R$ 110,00 no dia;  
R$ 110.00 atletas convidados ou não federados antecipado, e R$ 130,00 no dia. 
 
3. O pagamento das inscrições será conforme instruções no site ou no dia do evento em 
Dinheiro, PIX ou cartão; 
 
4. Atletas de outros estados se inscrevem na categoria que lhes competem, indicando ser 
CONVIDADO na ficha. 
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PONTUAÇÃO GERAL DO RANKING 

LUGAR  PONTOS  LUGAR  PONTOS  LUGAR  PONTOS  

1º  100  11 º  31  21 º  10  

2 º  80  12 º  28  22 º  9  

3 º  65  13 º  26  23 º  8  

4 º  55  14 º  24  24 º  7  

5 º  51  15 º  22  25 º  6  

6 º  47  16 º  20  26 º  5  

7 º  43  17 º  18  27 º  4  

8 º  40  18 º  16  28 º  3  

9 º  37  19 º  14  29 º  2  

10 º  34  20 º  12  30 º  1  

      

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE DO RANKING 

1º critério: maior número de pontos somados nas etapas; 

2º critério: maior numero de 1º colocado nas etapas; 

3º critério: maior número de participação de etapas; 

4º critério: melhor colocação na última etapa; 

 

PREMIAÇÕES 

1 - 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;  

2 – Os atletas Catarinenses que ficarem entre os três primeiros colocados de cada categoria 
receberão troféu conforme sua classificação, já as categorias Infantil e Juvenil todos os demais 
atletas também receberão medalha ou troféu de participação em cada etapa;  
 
3 - Os atletas convidados de qualquer categoria provenientes de outros estados, terão direito 
somente à premiação em medalha ou troféu de participação e caso se classifique entre os três 
primeiros, não receberão os pontos do Ranking Catarinense; 
 
4 - A formação do pódio das etapas será por atletas Catarinenses; 
 
5 - O mínimo de atletas por categoria para que a mesma aconteça, é de 3 atletas, em caso de 
número menor o atleta poderá participar na categoria acima ou conforme decisão da 
organização do Ranking; 
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6 – A PREMIAÇÃO GERAL do Ranking Catarinense de Escalada Esportiva 2022 será apenas para 

atletas federados da FEMESC e para as categorias infantil e Juvenil residentes em Santa Catarina, 

e além de Troféus, caso a organização consiga prêmios com os apoiadores e patrocinadores, os 

três primeiros colocados poderão receber prêmios também.  

7- Para ter classificação no Ranking, além do informado no item 6, temos que ter ao menos 

duas etapas pela referida categoria, não havendo, serão apenas as premiações em troféu pela 

participação da etapa.  

Casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela diretoria da FEMESC presente 

no evento e por um representante dos atletas, que pode ser o representante legal 

eleito/instituído, ou um eleito pelos competidores caso o representante legal se abstenha por 

motivo pessoal ou conflito de interesses. 

 

     

Ivo Leo Schmitz  Fernando Henrique  Ricardo Garcia 
Presidente da FEMESC  Conselho Desportivo  Conselho Desportivo 
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Anexo 1 

1- BOULDER 

1.1- As etapas de Boulder acontecerão no estilo Festival com exceção da categoria Principal 

masculino e feminino que terão uma final com isolamento; 

1.2- Mínimo de 24 Boulders no total, de 04 ou mais níveis diferentes são oferecidos aos atletas 

no formato de festival, em pelo menos 04 áreas; 

1.3- A etapa de Boulder acontecerá das 9:00 as 19:00, sendo fixado no site da federação a ordem 

e horários das categorias em cada etapa;  

1.4- É necessário um juiz para cada área de escalada, então se houver 04 áreas de escalada por 

exemplo, haverá 04 juízes, e 01(um) juiz extra para coordenar e substituir eventualmente algum 

outro durante o evento; 

1.5- A pontuação fica indicada na primeira agarra de cada Boulder de acordo com a ficha 

individual de cada atleta, sendo que há a pontuação para “Top Flash” (caso o escalador complete 

a escalada na 1ª tentativa), uma pontuação para “Top de 2ª tentativas”, e outra para 3ª tentativa 

em diante (caso o escalador complete a escalada na 3ª ou mais tentativas); 

1.6- Ao fim do período do “Festival” cada atleta soma seus 06 Boulders completados com 

maiores pontuações, e entrega sua ficha ASSINADA e com o valor somado e anotado na área 

destinada à pontuação total; 

1.7- Caso algum atleta não some corretamente sua pontuação, ficando de fora do pódio (os 5 

melhores atletas que terão os pontos conferidos pela organização), este não poderá recorrer ou 

recontar seus pontos; 

2- Regulamento Festival de Boulder 

2.1- Os competidores deverão estar equipados com sapatilhas de escalada, não podendo escalar 

descalços ou com calçado inadequado para a prática do esporte; 

2.2- Os competidores poderão levar sapatilha, saco de magnésio e magnésio líquido para a área 

de escalada, qualquer outro objeto como garrafa de água, toalha, etc, deverá ser deixado fora 

dos colchões; 

2.3- Na fase final exclusiva das categorias Principais masculino e feminino, os atletas não 

poderão portar equipamentos de imagem e som ou fazer imagens dos boulders. 

 

3- Para cada competidor em cada Boulder, o Juiz registrará: 

3.1- O número de tentativas para completar o Boulder em questão (fazer TOP); 

3.2- Para o registro da pontuação, uma “tentativa” será considerada toda vez que o atleta: 

3.2.1- Começar o Boulder, tirando os dois pés do chão e posicionando-os nas agarras de 

Saída 
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3.2.2- Encostar em agarras que não são a (s) agarra (s) definidas como de “Saída” com 

as mãos ou os pés. 

4- Incidentes técnicos Boulder 

4.1- É definido como um Incidente Técnico qualquer ocorrência que acarrete em desvantagem 

ou vantagem para um competidor, mas que não é resultado de uma ação por parte do 

competidor, a exemplo de uma agarra girar entre outros 

5- Os Boulders 

5.1- Cada Boulder deverá ter uma marcação de “Saída” e de “TOP” consistindo em; 

5.2- Agarra (s) marcada (s) para as duas mãos na Saída; 

5.3- Agarra (s) marcada (s) para os dois pés na Saída; 

5.4- Em ocasiões excepcionais, as marcações de Saída poderão definir especificamente a agarra 

para a mão esquerda e a agarra para a mão direita; 

5.5-Cada Boulder terá seu final (TOP) marcado com uma agarra final ou uma posição definida 

no topo do Boulder; 

5.6- Cada Boulder terá sua dificuldade designada por uma escala de cores e numeração 

correspondente à ficha do atleta; 

5.7- Cada Boulder deverá ser montado de forma que: 

5.7.1- A parte mais baixa do corpo do atleta nunca ultrapasse a altura de (3) metros 

acima do colchão; 

5.7.2- Evite que os atletas se lesionem ou caiam uns sobre os outros; 

5.7.3- Sem nenhum pulo para baixo (bote para uma segunda agarra abaixo da altura da 

primeira agarra); 

5.7.4- Os Boulders designados mais fáceis para a categoria Infantil, devem terminar em 

uma altura máxima de 3,5 metros do colchão; 

5.7.5- É de responsabilidade do Route-Setter definir o posicionamento dos colchões 

disponibilizados e adaptar o número e a rota dos Boulders para garantir a segurança dos atletas 

durante o evento. Se o colchão for formado por partes separadas, as emendas deverão ser 

cobertas para evitar que os atletas caiam entre os colchões e se machuquem. 

6- Critério de Classificação do Boulder festival: 

6.1-  Maior soma de pontos nos 6 melhores Boulder pontuados; 

6.2- Maior número de Tops em 1ª tentativa nos 6 melhores Boulders pontuados; 

6.3- Aquele que obtiver top no Boulder de maior pontuação marcado com menor 

número de tentativas estará ranqueado em colocação superior, caso persista o empate considerar os 

demais em ordem decrescente; 

6.4 Maior número de tops de todo o festival em 1ª tentativa; 
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6.5 Maior número de tops em geral; 

6.6 Maior número de pontos geral. 

7- FASE FINAL exclusiva as categorias Master Masculino e Feminino. 

7.1- A fase final será exclusiva das categorias Principal Masculino e Feminino e contará com 3 ou 

4 boulder conforme disponibilidade e com níveis de dificuldade diferentes; 

7.2 – Passam para a fase final os 6 melhores atletas classificados na fase de festival que 

obtiverem um mínimo de 70% da pontuação do melhor colocado; 

7.3- A fase Final deverá ser precedida por um período coletivo de observação de dois (2) minutos 

por Boulder que: 

7.3.1- Durante esse período os competidores poderão tocar somente as agarras 

marcadas de saída e é proibido utilizar qualquer equipamento de gravação; 

7.3.2- Em nenhum momento os atletas poderão tocar as demais agarras sem que esteja 

em tentativa; 

7.4- Ao final do período de observação os competidores deverão retornar para a Zona de 

Isolamento ou para uma Zona de Trânsito segundo o direcionamento dos juízes; 

7.5- Para a fase Final o atleta terá quatro (4) minutos por Boulder podendo tentar quantas 

investidas julgar necessário dentro deste tempo; 

7.6- Cada Boulder da FINAL deverá ter uma AGARRA ZONA marcada, onde sua função será 

separar os atletas com diferentes desempenhos. 

8- Critério Desempate da FASE FINAL: 

8.1- Maior número de TOPs; 

8.2- Maior número de ZONAS; 

8.3- Menor número de tentativas para os TOPs; 

8.4- Menor número de tentativas para ZONAS; 

8.5- Maior número de TOPs  a vista; 

8.6-Maior número de TOPs em segunda tentativa e assim por diante; 

8.7- Maior número de ZONAS a vista; 

8.8- Maior número de ZONAS em segunda tentativa e assim por diante; 

8.9- Melhor classificação na fase de festival. 
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