
 
 

 

CIRCUITO FPME DE ESCALADA DE BLOCO  

SOURE – 30 de Abril e 1 de Maio 2011 

Equipador: Frederico Silva (Fred) 

Resumo do Regulamento Geral 

1 – A 1ª prova do Circuito FPME de Escalada de Bloco, realiza-se nos dias 

30 de Abril e 1 de Maio de 2011, em Soure; 

2 – O local da competição será o Pavilhão da Encosta do Sol, junto à 

Escola Básica 1,2 de Soure (MAPA). 

3 – A competição é aberta a todos os interessados possuidores de um 

seguro (mínimo nível III FPME ou equivalente) e de acordo com o descrito 

nas taxas de inscrição, sendo as inscrições efectuadas por e-mail para 

nesoure@gmail.com com conhecimento a (cc) fpme@fpme.org e 

confirmadas no secretariado, no dia da prova. 

4 – É da responsabilidade de cada escalador informar-se de todos os procedimentos, normas e horários, antes ou 

durante a sua confirmação, no local das provas. 

5 – Aplica-se o Regulamento de Competições de Escalada Desportiva da F.P.M.E. 

6 – No final da competição haverá uma cerimónia de entrega de prémios. 

Taxa de inscrição: 

 10€ - Federados FPME com licença anual nível 3 (ou atletas escolares federados FPME com licença nível 0) 

e que se inscrevam até às 17h00m do dia 29; 

 15€ - Federados FPME com licença anual nível 3 (ou atletas escolares federados FPME com licença nível 0) 

e que se inscrevam apósas 17h00m do dia 29;  

 20€ - Não Federados FPME ao qual acresce a taxa de 5€ para requisição do seguro que deverá ser 

adquirido no dia da prova, junto da organização. 

Todos os pagamentos serão efectuados no dia da prova. 

A activação do seguro adquirido no dia será efectuada até 10 minutos antes do início da prova.  

Ficha de inscrição individual e pelos clubes  

Inscrições: 

As inscrições deverão ser enviada por e-mail para nesoure@gmail.com com conhecimento (cc) a fpme@fpme.org 

devendo constar os seguintes elementos: Nome, Morada, Código Postal, Nº Licença Federativa, Clube Filado e data 

de nascimento. Para a confirmação ou inscrição no dia será obrigatório a confirmação destes dados. 

IMPORTANTE: Os atletas menores, não federados FPME deverão ter uma autorização assinada pelo encarregado 

de educação (documento de autorização). 

ATENÇÃO: A organização só aceitará inscrições na prova de seniores e juniores até 15 minutos antes da hora 

prevista para o encerramento do isolamento (Sábado) e 10 minutos antes da hora prevista para a prova de jovens 

(Domingo). 

Informações: nesoure@gmail.com; 966 142 879 (Alberto);  

 

http://maps.google.pt/maps?f=d&source=s_d&saddr=40.065001,-8.626542&daddr=&geocode=&hl=pt-PT&mra=dme&mrcr=0&mrsp=0&sz=16&sll=40.064114,-8.622508&sspn=0.007948,0.019205&ie=UTF8&z=16
mailto:nesoure@gmail.com
mailto:fpme@fpme.org
http://www.ambi-reci.pt/afpme/images/2010/Soure01/FICHA_INSCRICAO.doc
http://www.ambi-reci.pt/afpme/images/downloads/F_Insc_grupos.xls
mailto:nesoure@gmail.com
mailto:fpme@fpme.org
http://www.ambi-reci.pt/afpme/images/downloads/autorizacao_menores.pdf
mailto:nesoure@gmail.com


 
 

 

PROGRAMA HORÁRIO 

Sábado, 30 de Abril de 2011 
09:00 Abertura do secretariado 

09:30 Abertura da zona de isolamento para Seniores e Juniores Femininos 

09:45 Encerramento da zona de isolamento (Seniores e Juniores Femininos) 

10:15 Início das eliminatórias para Seniores e Juniores Femininos) 

12:00 Abertura da zona de isolamento (Seniores e Juniores Masculinos) 

12:15 Encerramento da zona de isolamento (Seniores e Juniores Masculinos) 

12:00 Início das eliminatórias (Seniores e Júniores Masculinos) 

14:45 Abertura da zona de isolamento (Séniores e Juniores Femininos) 

15:00 Encerramento da zona de isolamento (Seniores e Júniores Femininos) 

15:15 Início das Finais (Seniores e juniores Femininos) 

17:00 Abertura da zona de isolamento (Seniores e Juniores Masculinos) 

17:15 Encerramento da zona de isolamento (Seniores e Juniores Masculinos) 

17:45 Início das Finais (Seniores e Junires Masculinos) 

20:30 Encerramento e entrega de prémios 

Domingo, 1 de Maio 

09:30 Abertura do secretariado 

10:00 Início das Eliminatórias (Infantis/Iniciados/Juvenis Masc e Fem) em sistema de 

Contest 

12:00 Abertura da zona de isolamento  

12:15 Encerramento da zona de isolamento 

13:00 Início das Finais 

16:30 Encerramento e entrega de prémios 

 

 

Nota: É possível pernoitar de Sábado para Domingo. Para o efeito os atletas devem fazer-se acompanhar de saco-

cama. Devem fazer essa referência na inscrição. 

 

 

 



 
 

  


