
4a POSICIÓ PER A LES NOIES I 9a PER ALS NOIS AL " Mountaineering WORLD 

CHAMPIONSHIP" de Crimea 

 
Després de 5 dies de competició , en què el fred, la pluja i una mica de neu han marcat el 

campionat , la participació d'Anna Bonet, Fiona Pujo , Antton Zabala i Ekaitz Maiz s'ha saldat 

amb la 4a posició per les noies i la 9a posició per als nois. 

Aquesta competició organitzada per la Ukrainian Mountaineering and Climbing Federation i 

l'Euro-Asian Association of Mountaineering and Climbing s'ha realitzat entre els dies 29 de 

setembre i el dia 7 d'octubre prop de Ialta al sud de la República Autònoma de Crimea                  

( Ukraina  , amb una participació de 20 equips masculins i 7 femenins. 

 



 

El campionat va començar amb una modalitat anomenada " Crono -Escola" que consisteix a 

escalar 2 llargs de corda per fissures en què els escaladors han de auto–protegir-se amb 

friends , empotradors , etc ... i a una distància no superior als 2,5 mts entre cada assegurança 

pròpia . Com a mesura de seguretat, els jutges s'han instal·lat alguns parabolts . En cas de 

caiguda , si la detenció la realitza algun parabolt de seguretat, els escaladors no poden 

continuar la seva escalada . Per contra, si la detenció la realitza el material col·locat pels propis 

escaladors, aquests poden continuar l'escalada amb una penalització de temps. El segon de la 

cordada pot pujar utilitzant yumars o agafant-se a les assegurances col·locades , inclosos els 

parabolts dels jutges. Al final, les cordades es classifiquen en funció del temps invertit en 

l'escalada més les possibles penalitzacions. 

 
En aquesta modalitat, Ekaitz i Antton van donar la sorpresa al quedar classificats en 2 ª posició, 

tot i no estar habituats a les complexes normes de la competició, mentre que Fiona i Anna ho 

van fer en 5a posició tot i competir les últimes del seu sèrie, amb les últimes llums del dia i just 

en el moment en què va començar a caure una lleu pluja que va poder ocasionar la relliscada 

de Fiona en el pas més fi de la seva via. Els jutges els van oferir la possibilitat de tornar a 

repetir la seva via al dia següent, però van decidir deixar-ho com estava davant la previsió de 

pitjor temps prevista. 

 



 

A continuació van venir 4 dies de escalades a parets d'entre 250 i 500 mts, amb rutes d'auto - 

protecció i amb trams d'escalada artificial. Cada via té una puntuació en què suma sobretot, la 

quantitat de material fix que tenen les vies (reunions equipades o no, passos difícils 

assegurats, etc ... ) així com la quantitat de llargs amb escalada artificial. 

 

 



 

El pas d'un front fred que ha travessat tota Ukraina en els últims dies, va endurir les condicions 

de les escalades, un fet que ha influït decisivament en el resultat final. A les dures condicions 

climatològiques cal afegir el fet que els escaladors ukrainesos juguen amb avantatge, ja que 

coneixen perfectament les vies i les han escalat en més d'una ocasió i que l'equip rus portava 

des de primers de setembre escalant a la zona per entrenar les vies, cosa que ha estat evident 

en ser aquests equips els que han copat les primeres posicions. 

En definitiva, una experiència molt interessant i un paper mes que digne dels nostres 

escaladors donades les circumstàncies. 

 

 

Aquesta participació ha estat possible gràcies a la invitació que la Federació de Muntanya de 

Rússia ha realitzat als guanyadors del passat Rally Arc'teryx 12h Escalada Terradets -2013, com 

a retorn de la invitació que aquesta competició organitzada pel Club Alpí Virtual, va realitzar a 

els equips de Rússia. Aquest acord de col·laboració ha quedat formalitzat de manera que els 

guanyadors del Ral·li Terradets seran convidats cada any al Campionat de Crimea i els 

guanyadors a Crimea seran convidats cada any a Terradets. 

La resta de participants en aquest Campionat han estat: 

 Ukraina ( 3 equips homes i 2 equips dones ) 

Rússia ( 3 equips homes i 2 equips dones ) 

Bielorússia ( 2 equips homes i 1 equip dones ) 

Bulgària ( 2 equips homes) 

Kazakhstan ( 1 equip homes) 

Kirgistán ( 2 equips homes) 

Letònia ( 2 equips homes i 1 equip dones ) 

Lituània ( 1 equip homes) 

Uzbekistan ( 1 equip homes) 

Moldàvia ( 1 equip homes) 

 Mongòlia ( 1 equip homes) 



 


