Reglament del Ral·li 12 h Escalada Terradets
El Ral·li 12h Escalada Terradets consisteix a escalar el màxim de rutes d'entre
200 i 500 m, situades a les parets del congost de Terradets.
Cada via d'escalada té una puntuació en funció de la seva longitud, la seva
dificultat, la complexitat del seu recorregut, el tipus d'equipament, etc.
La suma de punts determina quina és la cordada guanyadora del Ral·li.
El Ral·li comença al voltant de la 8 del matí i finalitza 12 hores després. Un cop
finalitzat l'horari d'escalada, es comptabilitzen els punts de cada cordada en
funció de les vies que han aconseguit escalar íntegrament.
Les cordades seran inscrites a la prova per rigorós ordre d'ingrés i rebran per
mail la confirmació de la seva inscripció.
El nombre màxim de participants serà de 35 cordades.
El Ral·li només es realitzarà si hi ha un mínim de 10 cordades inscrites.
S’admet la inscripció de cordades de 3 participants.

Controls i avituallaments
Tant la base com el control de sortida, estaran instal·lats a l’aparcament de la
Font de les Bagasses, molt a prop de la base de la paret.
El control de pas i avituallament per a les vies, estarà situat al pont sobre el riu
que dóna accés a la base de la paret.
A la carretera, a partir dels punts d'unió amb els camins de baixada tant de la
Falsa Feixa, com de la Feixa Superior, no es pot entrar al asfaltat, sent obligatori
caminar de tornada al control del pont, pel marge interior.

A cada cordada se li lliurarà una samarreta de color que han de portar de
manera molt visible, per facilitar la identificació de la cordada i dels seus
moviments a la paret.

Normativa
- Estar federat en FEEC, FEDME o similar europea en l’any de l’edició del ral·li.
- Tenir una edat mínima de 18 anys.
- No es podrà escalar en ensamble.
- Als llargs d’escalada s’han de cosir totes les assegurances fixes. Suplementar
amb assegurances foltants queda a elecció dels participants
- No es pot rapelar per les vies, excepte si és per problemes que impliquin
l'abandonament de la participació en la prova.
- No estàn permesos els ràpels simultànis.
- Només puntuaran les rutes que s’escalin íntegrament tots els llargs, per part
dels dos integrants de la cordada.
- Escapar d'una via implicarà que no puntuï.
- Pels descensos només s’utilitzaran els senders indicats per l’organització
(veure document sobre aquest tema).
- Es poden utilizar antenes fins a 1 m en màxima extensió.
- S’escalarà amb doble corda d'una longitud mínima de 60 m i 8,2 mm de
secció).
- És obligatori portar casc durant tota la prova.
- No es podrà avançar a una altra cordada sense el seu consentiment.
- L’organització es reserva el dret de desqualificar a qualsevol cordada que
faci maniobres estranyes a la paret.
- Per al descens de la Falsa Feixa, és obligatori assegurar-se al cable instal·lat
a aquest efecte.

-

Està prohibit canviar de company/a durant el Ral·li.

- No puntuarà la repetició de rutes.
-

A cada pas pels controls és obligatori informar de la via escalada i el temps
realitzat.

-

Portar un telèfon mòbil per cada cordada a la paret.

- Portar un llum frontal per cada membre de la cordada.
- Cada participant ha de firmar el document de l’aceptació de responsabilitats
a l’inici del Ral·li.
- L’organització es reserva el dret d’interpretar aquest reglament.
- La participació al Ral·li comporta el complimet de la seva normativa.
-

El briefing és important per al correcte desenvolupament i seguretat del
Ral·li. Per això és imprescindible ser puntuals. Qualsevol cordada que no
assisteixi o arribi amb retard tindrà una penalització passant a ser l'última
en l'elecció de via durant el sorteig.

-

El sorteig es desenvoluparà de forma dinàmica per evitar qualsevol
retard en la sortida. La cordada que no sigui present o no respongui a la
crida quan surti el seu nombre passarà a ser l'última en la
elecció, i escollirà via en finalitzar el sorteig.

Material obligatori
•
•
•
•
•

Dues cordes de 8,2 m / m. com a mínim per cordada (mínim 60 m).
Casc.
1 litre d'aigua per persona en la primera via.
1 telèfon mòbil per cordada.
2 frontals, un per cada membre participant de la cordada.

A mes del material d'escalada habitual, en algunes vies serà necessari l'ús de
friends, empotradors i / o anells de cordino llargs, per complementar
l'equipament de seguretat de la via.

Per al descens de les vies que acaben en la part final de la paret, cal tenir en
compte que s'haurà de fer un ràpel a la part superior. Aquest ràpel ho haurà de
fer cada cordada amb les seves pròpies cordes d'escalada.

Categories
•
•
•
•

General
Femenina
Mixta (home-dona)
Veterans (més de 45 anys cada escalador)

Algunes observacions
Aquesta prova no pretén ser una carrera per la paret de les parets del Congost,
sinó més aviat una reunió d'escaladors als quals els agradi escalar en aquesta
imponent paret i fer-ho durant un dia.
Aquesta activitat implica una sèrie de riscos afegits pel fet de ser una paret
llarga i per ser un grup nombrós.
L'organització ha intentat escollir un dia amb suficient llum natural per realitzar
la prova i abans que la calor resulti insuportable a la paret. Tanmateix esperem
que, a més de gaudir d'aquest peculiar dia d'escalada, poseu els cinc sentits en
la seguretat de les vostres escalades, que tingueu la màxima precaució en els
vostres moviments per la paret i que vigileu la passible caiguda de pedres,
evitant tant com sigui possible llençar-les vosaltres.

