
1 
 

BOULDER MADEIRA 2021  
Campeonato Regional Boulder 
6 Novembro 2021 

 

Programa 
Sábado, 6 novembro 2021 

9h30 – Abertura do Secretariado – MCC 

10h15 – Fecho do Secretariado 

10h30 – Início da Qualificação – 10 Blocos 

14h30 – Finais – 4 Blocos – (Entrega de Prémios após o encerramento da competição) 

 

Regulamento Geral de Prova 

1.Âmbito e Organização 
O BOULDER MADEIRA 2021 é uma organização do Clube Aventura da Madeira no âmbito das atividades 
tuteladas pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP), numa parceria com o Madeira 
Climbing Center, e servirá para apurar os campeões regionais da disciplina da Escalada de Competição 
Boulder (Bloco). 

2. Participação  
O BOULDER MADEIRA 2021 é uma competição aberta à participação de todos os escaladores, nacionais ou 
estrangeiros, federados ou não, mediante a formalização de uma inscrição prévia, e aceitando que a inscrição 
e participação implicam o integral respeito pelas as normas inscritas no presente Regulamento e no atual 
regulamento de competições de Escalada da FCMP. A participação de não federados FCMP, é feita 
extracompetição e é reservada a maiores de idade.  O acesso à área de competição, por outros agentes ou 
público, é restrito e requer uma autorização prévia da organização/Madeira Climbing Center. 

3. Modelo de competição 
A prova disputa-se numa fase de qualificação com 10 blocos e uma final, em ambos os géneros. Caso existam 
participantes com situação irregular na FCMP ou não federados, terão acesso aos blocos da final, 
extracompetição, os melhor pontuados na qualificação. Os procedimentos de realização e horários 
dependem do número final de inscritos. Após o fecho de inscrições a organização informará os inscritos sobre 
aspetos de realização da prova. 

4. Resultados 
Para efeitos de apuramento de resultados do Madeira Boulder 2021, os escaladores federados na FCMP 
serão os que efetivamente, serão considerados para a classificação final do Madeira Boulder 2021. Haverá 
uma classificação indicativa para os não federados, designada Promoção. 
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5.Escalões 
- Juvenis Sub - 18 - Com menos de 18 anos no ano de referência  

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

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

O escalão de um atleta é determinado pelo seu ano de nascimento e pelo ano civil da época desportiva. A 
idade para definir o escalão que um participante participa na prova será ́a que tiver em 31 de dezembro 2021. 
As classificações por escalão serão extraídas da classificação geral do evento, por género. 

6. Inscrições 
As inscrições no Boulder Madeira 2021 estão disponíveis n página do evento em: escalada.camadeira.com 
mediante o preenchimento de um formulário on-line. 

A data limite de inscrições é dia 3 de novembro de 2021. 

A taxa de inscrição é a seguinte: 

- Federados FCMP com situação regular no ano 2021 (com seguro Escalada) – 5 Euros 

- Outros interessados – 6 euros 

As inscrições submetidas, e não canceladas até dia 4 de novembro de 2021, terão de ser pagas.  

O pagamento poderá ser feito em dinheiro no secretariado ou por transferência bancária, solicitando os 
respetivos dados de pagamento para o email: aventuramadeira@gmail.com 

Para confirmar a inscrição na prova, todos os participantes devem efetuar o pagamento da inscrição no 
secretariado ou apresentar o comprovativo de pagamento. 

Há um limite de inscrições no evento de 30 participantes. A organização reserva-se ao direito de alterar o 
número de inscritos anunciado se reunir condições para aumentar o número de inscritos ou se porque 
qualquer motivo seja necessário condicionar ou diminuir o número de inscritos. Caso se esgote o número de 
inscrições disponíveis a organização poderá solicitar a confirmação da inscrição mediante pagamento prévio, 
informado os procedimentos. 

7. Secretariado 
Todos os inscritos devem efetuar o registo no secretariado de acordo com horários indicados pela 
organização. No momento de registo no secretariado os inscritos devem apresentar 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. 

Todos os atletas deverão assinar o Termo de Responsabilidade disponível na página no evento, sob pena de 
verem a sua inscrição anulada. No caso dos atletas menores de idade o Termo de Responsabilidade deverá 
ser assinado pelo seu representante legal.  

Os documentos acima mencionados terão de ser entregues no secretariado. 

Todos os participantes devem tomar conhecimento dos procedimentos, normas e horários de prova durante 
a acreditação, no secretariado, e na informação disponível no site do evento: escalada.camadeira.com 
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8. Prémios 
Aos três primeiros classificados, de ambos géneros, nas finais serão atribuídas distinções.  

9. Proteção de dados  
Os dados dos participantes fornecidos pelos próprios no formulário de inscrição serão registados pela 
entidade organizadora para processamento no evento, com os seguintes fins: indicação à companhia de 
seguradora para a cobertura de seguro, lista de inscritos, controlo de segurança, socorro e cuidados médicos, 
notícias do evento e classificações. Todos os participantes podem exercer o seu direito de acesso, retificação 
ou anulação dos seus dados pessoais, enviando um e-mail para: aventuramadeira@gmail.com  

10. Direitos de Imagem 
A inscrição na prova e a consequente aceitação deste regulamento implica a autorização do participante à 
gravação de imagens decorrentes da sua participação no evento, podendo a organização utilizá-las na 
divulgação e promoção da prova em qualquer suporte. Desta forma, o participante cede à organização todos 
os direitos de imagem relativos à utilização desses registos. A utilização da imagem da prova, assim como 
qualquer projeto com fins comerciais que utilize imagens deste evento está dependente de prévia 
autorização da organização 

11. Regras de Segurança – Pandemia da Doença Covid-19 
É condição única para a participação no BOULDER MADEIRA 2021, o cumprimento das Regras e 
Recomendações instituídas pelas Autoridades de Saúde com competência na Região de realização 
do evento, expressas na informação e procedimentos disponibilizados pela organização à data da 
realização do evento, no Plano de Segurança/Prevenção/Contingência COVID-19 para a modalidade 
Escalada, que todos os inscritos têm a obrigação de acompanhar na página do evento - 
http://escalada.camadeira.com/ 
O Plano de Segurança/Prevenção/Contingência COVID-19 poderá ser atualizado por novas 
recomendações e normas emanadas pelas autoridades competentes, e condicionar o evento, 
prevalecendo sobre qualquer regra do presente regulamento.  

12. Casos Omissos 
Em caso de omissão neste regulamento ou de divergência de interpretação, a organização é soberana e 
indicará a melhor decisão para o bom desenrolar da competição, levando em linha de conta os regulamentos 
nos quais esta se baseou. O presente regulamento pode ser alterado por necessidades da organização, sendo 
a versão atualiza a disponível em: escalada.camadeira.com – Qualquer alteração após a abertura de 
inscrições será comunicada aos inscritos. 


