
 Federació D´Espeleologia C.V. Reglament Competicions 

 1 

FEDERACIÓ D´ESPELEOLOGIA DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

VOCALIA DE COMPETICIONS 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

REGLAMENT DE 
COMPETICIONS 

 
 
 

Aprovades les modificacions i afegides en aquest reglament per l'Assemblea 
General el 25 de febrer de 2018  

 
 
 
 
 



 Federació D´Espeleologia C.V. Reglament Competicions 

 2 

REGLAMENT DE COMPETICIONS DE LA FEDERACIÓ 
D’ESPELEOLOGIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
ÍNDEX 

Capítol I. Principis Organitzatius 
Article 1. Competència de l'organització de competicions. 

Article 2. El Director del Comité de Competicions. 
Article 3. El Comité de Competicions. 

Article 4. El Comité Organitzador. 
Article 5. Director Tècnic. 

Article 6. Jutge Principal. 
Article 7. Jutge Àrbitre. 

Capítol II. Els participants en competicions. 
Article 8. Categories i modalitats. 
Article 9. Principis Generals. 

Article 10. Acreditació de coneixements tècnics. 
 Article 11. Condicions físiques. 

Article 12. Acreditació dels entrenadors en una competició. 

Capítol III. Sobre el material de la competició i dels competidors. 
 Article 13. Normes sobre les instal·lacions. 

 Article 14. Normes sobre l'ús dels equipaments instal·lats per a una competició. 
 Article 15. Normes sobre els equips personals dels competidors. 

Capítol IV. Protecció del medi ambient i dels ecosistemes subterranis 

Article 16. Comportament dels competidors a l'entorn de la competició. 

Capítol V. Desqualificacions 
Article 17. Vulneració de les normes generals sobre esportistes, material, 
instal·lacions i medi ambient. 

Disposició Addicional Única: Règim supletori 
Disposició Derogatòria Única. 
Disposició Final Primera: Títol competencial. 
Disposició Final Segona: Habilitació a la Junta Directiva.  
Disposició Final Tercera: Entrada en vigor. 
ANNEXOS. 



 Federació D´Espeleologia C.V. Reglament Competicions 

 3 

Capítol I. Principis Organitzatius 
 

Article 1. Competència de l'organització de competicions. 
1. L'organització de les competicions autonòmiques qualificades com a oficials 

correspon a la F.E.C.V, a través del seu Vocal de Competicions, o delegada en una altra entitat  
2. Les societats o clubs podran organitzar competicions espeleològiques amb les següents 

condicions. 
a) Estar inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat Valenciana. 

b) Inscrita en el registre de la FECV.  
c) Presentar el projecte de la competició en data i forma segons acord de la Junta Directiva 

de la FECV.  
d) Tindre conferida per la FECV, a través de la seua Junta Directiva, l'organització  de la 

competició en qüestió.  
Les entitats organitzadores hauran de presentar la sol·licitud davant la federació 

corresponent en el termini previst en les disposicions federatives.  
3. Correspon al President, i en defecte d'això a la Junta Directiva, autoritzar o no 

aquestes competicions sobre la base del compliment de les garanties tècniques, sanitàries, de 
seguretat, de viabilitat econòmica i altres exigides per la normativa vigent o disposicions 
federatives. La F.E.C.V. haurà de contestar en el termini d'un mes des de la presentació; 
transcorregut aquest termini sense que la Federació conteste, s'entendrà autoritzada la 
competició. 
 

Article 2. El Director del Comité de Competicions. 
 1. El Vocal de Competicions forma part de la Junta Directiva de la F.E.C.V. Ostentarà 
la condició de Director del Comité de Competicions. 
 2. Són funcions del Director del Comité: 

a) L'elaboració del calendari de competicions. 
b) Informar la Junta Directiva sobre totes les competicions que organitza i/o 

participa la Vocalia Competicions. 
c) La designació dels membres del Comité Organitzador de cada competició. 
d) Estudi i negociació amb els diferents clubs de la Comunitat Valenciana, on fer 

les competicions. 
e) L'elaboració de propostes sobre promoció i desenvolupament de competicions 

espeleològiques. 

f) La selecció d'instal·lacions on hagen de desenvolupar-se les competicions. 
g) La determinació del material de la competició, així com el control d'aquest. 
h) Aprovar i proclamar els resultats. Reformar els resultats a conseqüència de la 

impugnació d'aquests . 
i) Crearà la Mesa de Jutges que estarà formada per un Jutge, un/a Secretari i 

sotssecretari/a i diverses persones del voluntariat. S’encarregarà del control de 
la competició, fer els llistats dels competidors, recollida de les actes dels jutges, 
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fer els llistats amb els resultats dels competidors, agrupació de les dades finals, 
fer certificats de participació i qualsevol altra tasca que se li assigne a aquest 
equip de treball.  

j) Fer complir el Reglament de Competicions de la FECV. 
 

Article 3. El Comité de Competicions. 
El Comité de Competicions és l'òrgan de col·laboració de la Federació d’Espeleologia 

de la Comunitat Valenciana que s'encarrega assessorar i col·laborar amb el Director del Comité 
de Competicions en les funcions que li són pròpies i el formen: 

Un director tècnic i tants especialistes com siguen necessaris per a cobrir les àrees de 
nutrició, entrenament, medicina esportiva, fisio, etc. 

 
Article 4. El Comité Organitzador. 

1. Cada competició comptarà amb un Comité Organitzador (C.O.), format per un directiu 
de la Federació, el director de la competició, President o persona delegada del club 
organitzador, director tècnic.  un representant del Comité de Jutges Àrbitres que serà el Jutge 
Principal, i els responsables tècnics necessaris en el desenvolupament de les diferents proves 
de la competició. 
2. El C.O. vetlarà per l'estricte compliment de les normes de competició, i delegarà en els 
Jutges de la competició l'aplicació del reglament durant el transcurs d'aquesta . 
3. El C.O. vetlarà per l'estricte compliment de les normes de competició, i l'aplicació del 
reglament durant el transcurs d'aquesta . 
4. El C.O. organitzarà juntament amb les Administracions Públiques corresponents la 
seguretat de les competicions 

 5. El C.O. fixa l'import dels drets d'inscripció, en els quals es podran incloure despeses 
d'assegurança. 
 6. El C.O. podrà cancel·lar, ajornar o suspendre la competició o l'eixida d'algun competidor si 
les condicions meteorològiques o de seguretat així ho exigiren. Així mateix, podrà determinar 
si la prova pot reprendre's o se suspén definitivament. 

 7. El C.O. sortejarà l'ordre de participació en cada competició i per a cada categoria. 
 8. El Comité de Jutges Àrbitres proposarà al C.O. un/a Jutge/essa Àrbitre com a Jutge Principal 
i després de l'aprovació formarà part de l'equip de treball en la competició amb el director/a 
d'aquesta. En el cas que no estiga en vigor el Comité de Jutges Àrbitres s'aplicarà el punt 3 de 
l'article 1. 
 9. El representant dels Jutges Àrbitres en el C.O. serà el portaveu dels mateixos en la 
competició.  

Article 5. Director Tècnic. 
 1. El Director Tècnic s'encarregara del disseny de les diferents instal·lacions necessàries en 
una competició així com de tindre un equip de tècnics titulats per a dur-les a terme. 
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Article 6. Jutge Principal. 
 1. El Jutge Principal formara equip amb el Director de cada competició i s'encarregarà de la 
coordinació dels jutges en la competició. Distribuirà les tasques dels jutges. Tindrà la potestat 
de decidir davant una situació que supere l'avaluació dels jutges davant un competidor/a. 

Article 7. Jutge Arbitre. 
 1. El Jutge Arbitre estarà a la disposició del Jutge Principal, que serà qui li assigne les tasques 
segons la seua titulació. Avaluarà als competidors assignats amb rigor i seguiment en el 
transcurs de la prova. Finalitzada aquesta, estendrà acta segons format establit i serà signada 
pel jutge o jutges que estiguen avaluant al competidor/a, se li explicaran les penalitzacions i 
s'entregarà a la Mesa de Jutges. 
 

Capítol II. Els participants en competicions. 
Article 8. Amb caràcter general del present Reglament s'estableixen les següents 

categories i modalitats: 
1. Les categories es defineixen per l'any de compliment de l'edat dins de la 

temporada esportiva, distingint les següents: 
a/ Alevins (8 a 9 anys) 
b/ Infantil (10 a 13 anys) 
c/ Juvenil (14 a 17 anys)  
d/ Majors (18 a 34 anys) 

    e/ Veterans A: de 35 a 44 anys. Aquests esportistes tindran també 
l'opció de poder participar en la categoria Majors en les proves que estimen oportú, havent de 
fer-ho constar en tal cas en el full d'inscripció de la competició.  

 f/ Veterans B: de 45 anys en avant. Aquests esportistes tindran també 
l'opció de poder participar en les categories Majors o Veterans A en les proves que estimen 
oportú havent de fer-ho constar en tal cas en el full d'inscripció de la competició.  

Dins d'una mateixa temporada, els Veterans A i B només podran participar en una categoría, 
que serà aquella en la qual s'inscriguen per primera vegada en una prova del calendari anual i 
per tant no s'autoritza la participació d'un/una esportista en categoria diferent dins de la citada 
temporada. 

Per a la prova d’autosocors només podran participar a partir de la categoria Juvenil en avant. 
2. Modalitats: 

a/ Masculí. 
b/ Femení. 

c/ Mixt condicionat a segons quines proves. 
 

Article 9. Principis Generals. 
1. Els participants hauran de tindre la llicència federativa de l'any en curs de la F.E.C.V. 

o d'altres federacions autonòmiques d'espeleologia en el moment de la prova esportiva en la 
qual s'inscriguen. En qualsevol cas estaran emparats per la cobertura del segur que es contracta 
juntament amb la llicència federativa. 

2. Cada participant podrà inscriure's a títol individual o través del seu club segons 
proves.  
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3. Els participants en la prova d’autosocors s'hauran d’inscriure per parelles, de no ser 
així, no s'admetrà la inscripció.  

4. Els menors podran participar en la competició prèvia autorització paterna, materna 
o tutelar.  

5. Els participants s'ajustaran a les normes d'aquest Reglament, i hauran de prestar 
auxili si se li requereix, davant una emergència sense tindre en compte l'estat en què es trobara 
la Competició. 

 
Article 10. Acreditació de coneixements tècnics. 
1. Els esportistes que s'inscriguen a títol individual hauran d'acreditar experiència, 

mitjançant diploma d'haver aprovat curs d'iniciació a l'espeleologia o descens de barrancs emés 
per l'entitat que va impartir el curs, o bé aval emés per la Federació. 

2. Els esportistes que s'inscriguen per parelles per a una prova que ho requerisca hauran 
d'acreditar experiència, mitjançant diploma d'haver aprovat curs de l'especialitat, un 
Perfeccionament I en espeleologia emés per la E.V.E. o entitat que va impartir el curs, o bé 
aval emés per la Federació. 

3. El club que presente esportistes haurà d'acreditar en la FECV o al C.O. que tenen 
l'experiència i els coneixements tècnics necessaris per a afrontar la competició.  

 

Article 11. Acreditació dels entrenadors en una competició. 
1. Els esportistes que s'inscriguen a títol individual o per parelles segons la prova en la 

qual participaran, hauran d'inscriure també a l'entrenador/a que vagen a tindre i ratificar-lo el 
dia d'abans de l'inici de la competició, de no ser així, no se’ls admetrà el tindre entrenador/a en 
la zona instal·lada de competició. La inscripció del entrenador/a serà sense càrrec llevat que 
vaja a competir. 

2. Els entrenadors registrats en la competició hauran de portar una credencial amb la 
qual se'ls identifique i realitzaran les seues funcions davant el seu representat, prèvia 
notificació als jutges àrbitres i no entorpirà  el treball i enjudiciament d'aquests. 

3. Els entrenadors registrats en una competició i que al seu torn competisquen en la 
mateixa s'hauran d’adaptar a l'ordre de quan li toque competir segons la direcció de la  
competició.  

 
 Article 12. Condicions físiques. 

Els participants hauran d'entregar un certificat mèdic d'aptitud a la pràctica esportiva, 
datant de menys de 30 dies abans que tinga lloc la competició. A falta del certificat serà 
necessària una declaració jurada de ser apte per a la pràctica espeleològica, per part del 
participant o del responsable jurídic. 
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Capítol III. Sobre el material de la competició i dels competidors. 
 Article 13. Normes sobre les instal·lacions. 

1. Els equipaments instal·lats per a les competicions són immodificables. 
2. Els participants comunicaran a l'organització  qualsevol anomalia observada en les 

instal·lacions de la competició. 
3. El muntatge tècnic de les competicions el dirigirà el director tècnic i serà a càrrec 

dels tècnics que, trobant-se en possessió del títol de Perfeccionament II en Espeleologia o 
titulació superior, designe la Federació o el C.O.  

4. El dispositiu de seguretat serà a càrrec dels tècnics amb l'especialitat en autosocors 
II o Espeleosocors designats pel director de la competició, Federació o el C.O. 

5. Les cordes de les instal·lacions hauran de ser noves i es podran utilitzar les mateixes 
en 3 competicions. 

 Article 14. Normes sobre l'ús dels equipaments instal·lats per a una competició. 
1. Les zones que estiguen equipades per a la competició estaran delimitades amb cinta, 

tanques o qualsevol altre element que el tanque i cartells que ho indique. 
2. En les zones instal·lades, indicades i delimitades estarà prohibit entrenar aprofitant 

la instal·lació d'aquestes. 
3. Si el competidor/a no respecta l'apartat 2 d'aquest article, quedarà eliminat/da de la 

competició. 
  4. Es crearà una instal·lació lliure per a calfament annexa a la zona de competició, 
indicada, delimitada i amb horari estricte d'ús. 
 Article 15. Normes sobre els equips personals dels competidors. 

1. L'equip personal haurà d'estar en perfectes condicions d'ús, complirà amb el 
reglament i serà supervisat per un jutge o auxiliar, segons l'apartat 3.5.3 de l'Annex I. 

2. L'ús de casc homologat és obligatori.  
3. Es deixa als participants la llibertat de triar els seus aparells de progressió i de 

seguretat entre els models proposats existents de fabricants nacionals o estrangers destinats a 
l'ús espeleològic o de canons, sempre que es troben degudament homologats “Conforme a 
Exigències” (C.E.). Està prohibit l'ús de prototips i adaptacions no homologats ni certificats. 

4. Els caps d'ancoratge seran com a mínim  3, certificats o elaborats amb corda dinàmica 
de menys d'un any de fabricació i 9 mm. de diàmetre com a mínim . Fets amb nusos de 9 o 
qualsevol altre nus adequat per a caps d'ancoratge i realitzats correctament, sent valorat pel 
jutge corresponent. 

5. La roba i el calçat per a la competició hauran de ser ajustats. El cabell i qualsevol 
complement personal hauran d'estar recollits amb la finalitat d'evitar enganxaments amb els 
aparells de descens/ascens. 
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Capítol IV. Protecció del medi ambient i dels ecosistemes subterranis 

 Article 16. Comportament dels competidors a l'entorn de la competició. 

1. Està prohibit deixar qualsevol residu en el mitjà on es realitze la competició.  
2. El C.O. podrà dictar normes específiques sobre conservació del mitjà on es realitze 

la competició, havent de comunicar-les als competidors amb anterioritat a l'inici de la 
competició. 

 

Capítol V. Desqualificacions 
 Article 17. Vulneració de les normes generals sobre esportistes, material i medi 
ambient. 

1. La contravenció de qualsevol de les normes sobre esportistes, material, instal·lacions 
i medi ambient exposades en els Capítols II, III i IV del present Reglament suposaran la 
desqualificació automàtica del participant. 

2. D'igual manera, suposarà també desqualificació automàtica la participació en 
competicions davall els efectes de substàncies prohibides per les disposicions legals o 
reglamentàries en la pràctica esportiva. 

3. Si un/s competidor/s, en el transcurs d'una prova, els Jutges Àrbitres veren que pel 
seu estat físic o anèmic, correguera/en perill de patir un accident, prèvia consulta amb el Jutge 
principal i amb posterioritat amb el/els competidor/s, aconsellarien la seua retirada o 
desqualificació. 

4. Si un/ns competidor/s, en el transcurs d'una prova superara els temps màxims 
establits per a realitzar-la, els Jutges Àrbitres i previ avís dels mateixos abans de superar-los, 
els eliminarien de la prova. 

5. Si durant el temps que un competidor/a o competidors segons prova, estiguen 
realitzant-les i si l'entrenador impedira fer correctament la labor als Jutges Àrbitres,  ofenguera 
de paraula, de fet o posara en perill al seu/els seus representat/nts , els Jutges Àrbitres poden 
amonestar-li dues vegades i a la tercera, després de notificar-ho al Jutge principal, es pren la 
decisió expulsar-lo de la zona on s'està  competint, reflectant en l'acta la situació i raons. 

6. Si l'entrenador/a impedira el fer el treball d'enjudiciament als Jutges Àrbitres en 
algunes de les proves, se li amonestarà pel jutge portaveu de la prova i si és reincident se li 
estendrà acta i se li expulsara de la prova pel jutge principal.  

 
Disposició Addicional Única: Règim supletori 
En tot el que no está regulat en el present reglament serà aplicable el que es disposa en 

la Llei Valenciana de l'Esport i en el Reglament de Competició de la Federació Espanyola 
d'Espeleologia. 

 

Disposició Derogatòria Única. 
 Queden derogades totes aquelles normes d'igual o inferior grau que, vigents a l'entrada 

en vigor del present reglament, entraren en contradicció amb aquest. 
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Disposició Final Primera: Títol competencial. 
 El present Reglament es promulga a l'empar del que es disposa en l'Article 15.3.b) dels 
Estatuts de la F.E.C.V. 

 

Disposició Final Segona: Habilitació a la Junta Directiva.  
S'habilita a la Junta Directiva a fi de realitzar en el present Reglament les modificacions 

que es precisen a fi que, previ requeriment de la Generalitat, resulte adequat a la Normativa 
vigent. 

 
Disposició Final Tercera: Entrada en vigor. 
El present Reglament entrarà en vigor a les 24 hores d'haver sigut aprovat per 

l'Assemblea General de la F.E.C.V. 
La Junta Directiva de la FECV ha proposat a l'Assemblea General de la FECV 

l'actualització del present Reglament ajustat a la Normativa vigent que ha aprovat  amb data 
24 de febrer de 2018 

Aprovat per l'Assemblea General de la F.E.C.V. amb data 25 de febrer de 2018 
 

 
 

 

ANNEX I 
 
MODALITAT DEL CAMPIONAT INDIVIDUAL DE TÈCNIQUES DE PROGRESSIÓ 
VERTICAL (T.P.V.) EN VELOCITAT, RESISTÈNCIA I CIRCUIT 
MODALITAT DEL CAMPIONAT PER PARELLES DE TÈCNIQUES D'AUTOSOCORS 
EN ESPELEOLOGIA 

1.- PROVES QUE EL COMPONEN A NIVELL INDIVIDUAL: 

a/ VELOCITAT 

b/ RESISTÈNCIA 

c/ CIRCUIT 

2.- PROVES QUE EL COMPONEN PER PARELLES: 

a/ AUTOSOCORS 
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3.- DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES:  
a/ VELOCITAT: 

-. Pujar per una corda lliure o sense fi de 30 metres en el mínim de temps possible i amb la 
millor tècnica. 

-. En el cas dels Alevins, la prova de velocitat es desenvoluparà en 10 mts. 

-. En el cas dels Infantils i els Veterans B la prova de velocitat es desenvoluparà en una 
distància de 15 mts. 

-. Els temps límits de realització de les proves s'establiran segons el resultat de la mitjana 
realitzada en les diferents categories en diverses competicions per la Vocalia de Competicions 
i seran comunicats abans de realitzar la pròxima. 

b/ RESISTÈNCIA: 

-. Pujar per una corda lliure o sense fi de 120 metres en el mínim de temps possible. 

-. En el cas dels Alevins, la prova de Resistència es desenvoluparà en 30 mts. 

-. En el cas dels Infantils i els Veterans B, la prova de Resistència es desenvoluparà en una 
distància de 60 mts. 

-. Els temps límits de realització de les proves s'establiran segons el resultat de la mitjana 
realitzada en les diferents categories en diverses competicions per la Vocalia de Competicions 
i serà comunicat abans de realitzar la pròxima. 

c/ CIRCUIT: 
-. Fer un recorregut que continga el màxim de dificultats que ens podem trobar en una cavitat: 
Ascens, Descens, Canvi d'aparells, Fraccionaments, Desviadors, Passamans, Pèndol, Tirolina, 
Ràpel guiat, estretors o alguna maniobra mes que potencie la qualitat del circuit.  

-. En el cas dels Alevins, la prova de Circuit es desenvoluparà entre 10 i 12 mts. instal·lant 3 
cordes en paral·lel i que sumen el total dels mts. i separades entre sí d'1 a 5 mts. La longitud 
del circuit es compta sumant la mesura dels trams lineals de corda des d'un extrem de la mateixa 
o ancoratge al següent, sense comptar els nusos, ni les reassegurances. 

-. En el cas dels Infantils, la prova de Circuit es desenvoluparà en una distància entre 15 i 20 
mts. i  tindrà com a dificultats tècniques: 1 fraccionament en ascens, un passamans amb 1 
fraccionament o un pèndol i un nus en descens. La longitud del circuit es compta sumant la 
mesura dels trams lineals de corda des d'un extrem de la mateixa o ancoratge al següent, sense 
comptar els nusos, ni les reassegurances. 

-. En el cas dels Juvenils i els Veterans B, la prova de Circuit es desenvoluparà en una distància 
d’entre 50 i 60 mts. i tindrà com a dificultats tècniques: Com a mínim 4 fraccionament, 2 
passamans amb 2 o 3 fraccionaments, un pèndol, 1 separador i 1 descens guiat. La longitud del 
circuit es compta sumant la mesura dels trams lineals de corda des d'un extrem de la mateixa 
o ancoratge al següent, sense comptar els nusos, ni les reassegurances. 
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-. En el cas dels Majors i els Veterans A, la prova de Circuit es desenvoluparà en una distància 
d’entre 60 i 80 mts. i tindrà com a dificultats tècniques: Com a mínim 5 fraccionament, 4 
passamans amb 2 o mes fraccionament, combinant el recorregut en els 2 sentits, un pèndol, 1 
separador, pas de nus en descens i 1 descens guiat. La longitud del circuit es compta sumant la 
mesura dels trams lineals de corda des d'un extrem de la mateixa o ancoratge al següent, sense 
comptar els nusos, ni les reassegurances. 

-. Els temps límits de realització de les proves s'establiran segons el resultat de la mitjana 
realitzada en les diferents categories en diverses competicions per la Vocalia de Competicions 
i serà comunicat abans de realitzar la pròxima. 

a/ AUTOSOCORS 

-. La prova d'acte socors consisteix a despenjar a un supòsit ferit de la corda a una altura de 4 
mts. amb total seguretat, sense produir-li danys i en el mínim de temps possible amb l'equip 
individual contemplat en l'Article 12 d'aquest reglament. 

-. En el cas dels Juvenils i els Veterans B, la prova d'autosocors tindrà un temps màxim per a 
realitzar-la de 20 minutos, superat eixe temps quedarà la parella eliminada. 

-. En el cas dels Majors i els Veterans A, la prova d’autosocors tindrà un temps màxim per a 
realitzar-la de 15 minuts, superat eixe temps quedarà la parella eliminada. 

-. La prova d’autosocors haurà de realitzar-se amb neteja en tota la seua execució, mostrant 
d'aquesta manera el nivell tècnic del rescatador, evitant danyar al rescatat amb maniobres 
brusques, fent suport en les seues cames i/o resta del cos, evitant els colps secs en la maniobra 
de desbloqueig.  

-. El Jutge després de la consulta amb el jutge principal o en defecte d'això amb el director de 
la competició, tindrà la potestat de parar la prova i ordenar la baixada al sòl de l'equip que està 
competint, si en el transcurs de la mateixa vera una situació de perill per a qualsevol dels dos 
competidors o haguera superat el temps establit.  

-. Es farà un sorteig entre els competidors que formen la parella que competeix per a decidir 
qui rescata. 

3.1 Característiques tècniques comunes: 

3.1.1) La competició es desenvoluparà en lloc, zona o instal·lació que reunisca les condicions 
òptimes per a la seua realització i visió de la mateixa per al públic que assistisca.  
3.1.2) El medi ambient haurà de ser respectat, en cas contrari, els participants i si formaren part 
d'un equip, seran desqualificats.  
3.1.3) Serà obligatori l'ús de 3 caps d'ancoratge amb mosquetó i el del puny amb segur, pedal, 
arnés de pit, arnés pelvià, dos blocadors com a mínim i es pot utilitzar com a tercer blocador 
el dempeus i un descendidor autoblocant, o simple amb xunt i unit al mallon ventral amb 1 
mosquetó d'acer o aliatge, amb assegurança i el de fre sense assegurança. Tot el material serà 
revisat pels jutges o auxiliars.  
3.1.4) En l'ascens, com en el descenso, serà obligatori ancorar-se amb un cap d'ancoratge per 
a passar els fraccionaments, capçaleres i en la superació dels passamans és imprescindible estar 
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de dos caps o punts d'ancoratge a la instal·lació. En el cas de l'ascens serà obligatori estar 
sempre ancorat de dos punts de segur -blocadors- i el mosquetó que uneix el cap d'ancoratge 
al puny amb l'assegurança tancada.  
3.1.5) En el descens en un ràpel guiat, es col·locarà un cap d'ancoratge a la corda guia i es 
descendirà amb mosquetó amb assegurança o corriola amb mosquetó amb assegurança i 
mosquetó de fre en el cas que siga descendidor autoblocant i si és simple a més un cap 
d'ancoratge amb xunt en la corda on tenim el descendidor com a segur.  
3.1.6) És obligatori el bon ús del material instal·lat i de la tècnica amb la qual participem: DED 
o DED alternatiu (blocador dempeus) o Sistema trip o una altra tècnica. 
3.1.7)  En la categoria aleví, la prova consisteix a ascendir, fer el canvi d'aparells en la capçalera 
i descendir per cadascuna de les cordes instal·lades. A l'inici de la prova el participant eixirà 
des d'una franja marcada en el sòl i tornarà a la mateixa cada vegada que descendisca per a 
sense demora, ascendir per la següent corda fins al final de la prova.  
3.1.8) En la resta de les categories consistirà a recórrer el circuit, superant les dificultats 
tècniques d'aquest. Serà obligatori el pas de totes elles en l'ordre que s'indique i està prohibit 
evitar-les. 
3.1.9) Abans de començar el Circuit, un tècnic designat pel Comité de Competició mostrarà 
als participants la instal·lació explicant el seu recorregut i amb la possibilitat de realitzar 
físicament l'itinerari o part d'ell. 
3.1.10) Abans de començar la prova d’autosocors, un tècnic designat pel Comité de 
Competició indicara la/les cordes on realitzar-la i es posarà a la disposició dels competidors 
per a resoldre dubtes sobre aquesta. 

3.2) Sistemes de classificació:  
3.2.1) La classificació es farà segons les normes establides i que contemplaren la tècnica i el 
temps conformement al temps i a la tècnica.  
3.2.2) Hi haurà una classificació individual en cada categoria. 

3.2.3) Hi haurà una classificació per parelles en la prova d’autosocors. 
3.2.4) Hi haurà una classificació per clubs, que s'obtindrà en sumar els punts de les medalles 
guanyades pel mateix club, sent dels següents valors: 
Or: 10 punts. Plata: 7 punts. Bronze: 3 punts. En el cas d'empat es tindrà en compte en quin 
lloc han acabat competidors del mateix club. 
Cada participant/ts  obté/obtindran una nota de 0 a 10 punts repartits de la següent forma: 8 
punts màxim per execució tècnica i 2 punts (màxim) per temps.  
A cada participant/ts que acabe/acaben el recorregut se li assignarà una nota de 8 punts 
(màxim) per execució tècnica 
D'aquesta nota de 8 punts es descomptaran les penalitzacions aplicades pels jutges i s'obté la 
nota tècnica.  
Per temps es poden obtindre un màxim de 2 punts que se sumaran a la nota d'execució tècnica.  
Per a calcular la nota per temps s'aplicarà una escala obtinguda per ponderació dels 2 punts 
(màxim possible) repartits entre l'interval de temps que s'obté en restar del temps més llarg el 
temps més curt. 
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3.3) Premis:  
3.3.1) Categoria Aleví:     Masculina    (1°,2° i 3°)  femenina    (1r, 2n i 3r)  
3.3.2) Categoria Infantil:  Masculina  (1°, 2° i 3°)  femenina  (1r, 2n i 3r)  
3.3.3) Categoria Juvenil:  Masculina  (1°, 2° i 3°)  femenina  (1°, 2° i 3°)  
3.3.4) Categoria Majors.  Masculina  (1°, 2° i 3°)  femenina  (1°, 2n i 3r)  
3.3.5) Categoria veterans A. Masculina    (1°, 2° i 3°)  femenina  (1°, 2n i 3r)  
3.3.6) Categoria veterans B. Masculina    (1°, 2° i 3°)  femenina  (1°, 2n i 3r)  
3.3.7) Per parelles  (1°, 2° i 3°)  
3.3.8) Per clubs  (1°, 2° i 3°)  
3.3.9) Medalles o trofeus als tres millors classificats individualment en cada categoria i 
modalitat. Medalles o trofeus als tres millors classificats per parella. Trofeus als tres millors 
classificats per clubs de tota la competició, i diploma acreditatiu a tots els participants.  
 

3.4) Personal de muntatge i seguretat:  
3.4.1) El muntatge de la instal·lació de la competició serà a càrrec dels tècnics que determine 
la Federació o C.O. Les cordes a utilitzar seran semi estàtiques normativa A i aconsellables  de 
10 mm de diàmetre atenent el seu desgast. 
 3.4.2) El dispositiu de seguretat serà a càrrec dels tècnics amb l'especialitat en autosocors 
nivell II o espeleosocors. 
3.4.3) L'organització general de la competició serà a càrrec de la Federació d’Espeleologia de 
la Comunitat Valenciana, que podrà delegar en qualsevol societat o club que reunisca els 
requisits exigits. 

 3.5.) Personal que regula:  

3.5.1) La regulació de la competició la duran a terme el director de la competició, el jutge 
principal i els jutges. 
3.5.2) Els jutges controlaran la tècnica i el temps de la competició. El temps comença a comptar 
quan el jutge ho determine. El temps pararà quan es deixe la corda lliure o s'arribe a la fi de la 
distància o recorregut. 
3.5.3) Els jutges revisaran el material individual dels esportistes. No se'ls permetrà iniciar la 
competició als participants l'equip dels quals no es trobe en condicions que garantisquen 
perfectament la seguretat i se li donarà al participant 5 minuts perquè resolga la situació. La 
desqualificació la farà, en el seu cas, el jutge principal o en defecte d'això el director de la 
competició a proposta del jutge i després d'una segona revisió del material.  
3.5.4) El Jutge principal o en defecte d'això el director de la competició pot desqualificar a 
l'esportista en la prova en la qual participa si perilla la seua integritat física, maltracta el 
material instal·lat o posa en perill la prova. 
3.5.5) Els jutges decideixen si l'execució dels recorreguts i les seues dificultats es desenvolupen 
conforme a la màxima seguretat i qualitat tècnica.  
3.5.6) Els jutges es col·locaran on l'organització ho estime necessari, estant visibles i 
identificats en tot moment, i en condicions de no interferir la seguretat de la competició. Podran 
estar itinerants si l'organització ho veu necessari. 

3.5.7) Els jutges controlaran la tècnica i el temps de la competició des dels punts d'observació 
de plena visibilitat i nitidesa. El temps comença a comptar quan el jutge ho determine i el 
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participant està preparat. El temps pararà quan es deixe la corda lliure o s'arribe a la fi de la 
distància o recorregut. 

3.5.8) És aconsellable sempre que la disponibilitat dels jutges faça possible que siguen ells 
mateixos els qui controlen la tècnica i el temps de la prova d’autosocors a tots les parelles que 
participen. 

3.5.9) Els jutges faran una xiulada i mostraran la targeta (Roja falta molt greu, Groga falta 
greu, Verda falta lleu) en el moment que cometa una falta, que penalitzarà als participants per 
la infracció comesa i ho anotarà en l'acta. 

 

 3.6. Personal que competeix:  

Podrà competir tot el que s'inscriga en el termini fixat, sempre que se supere el contingent 
mínim i no se supere el contingent màxim segons les bases del C.O. i que es reunisquen les 
condicions mínimes exigides en cada competició. 
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3.7 Penalitzacions progressió per corda:  
Faltes molt 
greus: 
2 punts 

Muntar el descendidor mal i utilitzar-lo 
No ancorar-se en les capçaleres 
Passar un Fraccionament sense ancorar-se 
No utilitzar la instal·lació dissenyada de la competició 
Modificar la instal·lació d'un desviador 
Llevar els aparells de progressió en passar un desviador  
Quedar-se suspés únicament d'un blocador. 
Passar un passamans sense ancorar-se 

Faltes 
greus: 
0,7 punts 
 

No utilitzar la clau de bloqueig o muntar-la malament 
Traure la corda del mosquetó del fraccionament  
Llevar mosquetó fre de la baga abans de muntar el descendidor  (llevat que 
continue mantenint dos punts de seguretat)  
No posar mosquetó frene eixida entenimentada descendidor 
Pèrdua d'aparells. 
Deixar insegura la instal·lació 
Portar el barbuqueig del Casc descordat. 
Que el casc es desplace a causa dels moviments en les maniobres 
i no cobrisca la part superior del cap, no ho rectifique i ajuste. 
Soltar la corda de la mà en el descens, sense estar bloquejat. 
Saltar-se una corda d'un passamans. 
No estar ancorat de 2 punts en un passamans. 
Obertura accidental dels mosquetons. 
No ancorar-se a la baga o mosquetó en el pas d'un nus, llevat que mantinga 
dos punts de seguretat. 
No ancorar-se al mosquetó d'una capçalera amb doble “gaza”. 
Frenar amb brusquedat en el descens, forçat el descendidor. 
En un descens, arribar al sòl de manera descontrolada.  
Estant sobre la corda, deixar-se caure sobre els aparells en fer alguna maniobra 
(fraccionaments, pèndols etc.) provocant factor de caiguda. 

Faltes lleus: 
0,3 punts 
 

Substitució dels elements mecànics pels naturals 
Deixar material abandonat 
Rectificar una maniobra incorrecta o equivocada (per exemple muntar el 
descendidor en la corda equivocada).  
Baixada sense control o fent grans salts 
Pegar el puny al nus en l'ascens i que es bloquege. 
Trepitjar la corda 
No estar identificat amb el seu dorsal. 
No portar el material recollit.  
Deixar els blocadors oberts quan no s'estan utilitzant. 
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  3.8 Penalitzacions prova autosocors:  
Faltes molt 
greus: 
2 punts 

Muntar el descendidor mal i utilitzar-ho 
Passar els blocadors sense Fraccionar. 
Quedar-se suspés únicament d'un blocador o cap d'ancoratge. 
Desbloquejar al rescatat sense els 2 punts de seguretat. 

Faltes 
greus: 
0,7 punts 
 

No utilitzar la clau de bloqueig o muntar-la malament 
Maltractar al que és rescatat (forcejament reiteradament, tindre’l en mala 
posició, arrepretament de part o parts del seu cos durant la maniobra). Etc. 
Llevar mosquetó frene de la baga abans de muntar el descendidor (llevat que 
continue mantenint dos punts de seguretat).  
No posar mosquetó frene eixida entenimentada descendidor 
Pèrdua d'aparells. 
Portar el barbuqueig del Casc descordat. 
Que el casc es desplace a causa dels moviments en les maniobres 
i no cobrisca la part superior del cap, no ho rectifique i ajust. 
Soltar la corda de la mà en el descens, sense estar bloquejat. 
Obertura accidental dels mosquetons. 
En el descens, arribar al sòl de manera descontrolada.  

Faltes 
lleus: 
0,3 punts 
 

 
Deixar material abandonat 
Rectificar una maniobra incorrecta o equivocada (per exemple muntar el 
descendidor en la corda equivocada ).  
Pegar el puny al nus en l'ascens i que es bloquege. 
Trepitjar la corda 
No estar identificat amb el seu dorsal. 
No portar el material recollit.  
Deixar els blocadors oberts quan no s'estan utilitzant. 

 
  
 


