RIMETEA CLIMBING OPEN 2019 (RICO 2019)
***for the English version of the rules and regulations, please go to page 6***

Este în primul rând o ocazie de întâlnire a tuturor celor ce iubesc natura, în mod
special muntele și stânca;
De ce aici? - deoarece această zonă oferă din plin satisfacție în această privință,
având un potențial turistic și alpin deosebit, aici promovarea escaladei sportive fiind o
necesitate;
Prin intermediul acestui eveniment se dorește o apropiere a tuturor practicanților
acestui sport, în scopul perfecționării tehnicilor de escaladă dar și al extinderii lui mai
ales in rândul tinerilor – putând participa orice cățărător indiferent de sex, vârstă, sau
nivel sportiv;

REGULAMENT
1.Escalada sportivă este un sport complex dar și periculos, expus
riscurilor: - de cauză naturală (meteo, tectonice, faună, etc.); - individuală
(erori umane); - materiale (echipament necorespunzător); - alte cauze;
astfel există un anumit nivel de pericol obiectiv de accident ce nu poate fi
redus la zero de către organizatori. Prin urmare concurenții, precum și alte
persoane prezente (arbitrii, spectatori, filatori etc.) sunt supuși unor riscuri

pe care trebuie să și le asume și a căror reducere depinde în principal de ei,
organizatorul fiind absolvit de orice fel de raspundere pentru evenimentele
aparute in urma nerespectarii regulamentului si a incidentelor petrecute din
cauze naturale.
2. STAȚIONAREA / AȘTEPTAREA LA BAZA TRASEELOR ESTE
STRICT INTERZISĂ! (cu excepția filatorului, care va purta obligatoriu
cască de protecție).
3. Organizatorul asigură asistență medicală de urgență la locul
concursului (ASOCIAȚIA SALVAMONT ALBA).
4. Structura Rimetea Climbing Open 2019 este:
-MASTERS
-FESTIVAL
FESTIVALUL
Participanții din cadrul festivalului vor avea acces la toate traseele din
Rimetea exceptând zona dedicată inițierii copiilor cât și zona dedicată
concursului pentru Masters.

MASTERS BĂIEȚI
- concurenții vor avea acces la un număr de trasee special pregătite pentru
această ediție, necotate, fiind toate într-un singur palier.
MASTERS FETE
- concurentele vor avea acces la un număr de trasee special pregătite
pentru această ediție, separat de cele ale băieților.

DEPARTAJAREA ÎN CAZ DE EGALITATE DE PUNCTE (FINALA)

În caz de egalitate între participanți, departajarea se face prin
parcurgerea la vedere a unui traseu dificil - de tip superfinală.
Pentru egalitate de șanse traseul ales pentru superfinală se va parcurge în
prealabil de către organizatori, marcându-se prizele cu magneziu.
Se va puncta până la ultima priză ținută minim 3 secunde.
Traseul se va parcurge contratimp, cronometrul va porni din momentul în
care concurentul a ridicat al doilea picior de la sol.
În cazul în care va fi nevoie, traseul se va delimita cu bandă de protecție.
Finaliștii vor avea acces la traseul ales pentru superfinală pe rând, restul
finaliștilor vor fi ținuți la izolare.
Finala se va filma pentru fiecare concurent, pentru eventuale contestații.
În cazuri excepționale arbitrul general al competiției își rezervă dreptul
de a face modificări de ultim moment.

Traseele din cadrul RICO 2019 pentru categoriile FETE MASTERS și
BĂIEȚI MASTERS sunt cotate cu 1000 de puncte fiecare traseu, iar în
urma parcurgerii lor, cele 1000 de puncte se vor împărți la numărul de
cățărători ce au parcurs traseul la rotpunkt.
5.Fiecare concurent va completa obligatoriu fișa de înscriere, la care
va fi anexat un regulament, precum și lista traseelor de concurs ce va fi
completată de arbitrii pe masura realizării de noi rute (trasee).
6.Nu este permisă parcurgerea traseelor în manșă (top rope), nici
măcar pentru studiul rutei.
7.Este admis un număr nelimitat de încercări până la soluționarea

rutei (pentru punctaj este obligatorie legarea pașilor). În cazul în care
pentru ruta respectivă sunt mai mulți participanți doritori, numărul de
încercări succesive este de maxim 3 (3 greșeli consecutive), după care
cedează automat locul următorului concurent.
8. Organizatorul asigură ca echipament buclele de asigurare care vor
fi gata montate în punctele de asigurare, restul echipamentului necesar
participării la concurs (cască, coardă-obligatoriu de 60m, ham, etc) trebuind
să și-l asigure fiecare participant pe cont propriu.
9. Echipamentul obligatoriu participării la concurs (cască, coardă,
ham etc.) vor trebui să fie în stare corespunzătoare, purtarea căștii de
protecție fiind obligatorie.
10. Concurenții se vor fila reciproc. Filatorul își asumă
responsabilitatea pentru modul de asigurare a capului de coardă!
11. Asigurarea tuturor protecțiilor preinstalate de organizator este
obligatorie. Neasigurarea unui punct intermediar duce la creșterea distanței
de cădere și gradului de expunere la impact, mărind riscul unui accident
(asumat integral de concurent). Arbitrii vor întrerupe imediat o ascensiune
de acest gen cu eventuala descalificare a concurentului.
12. Asigurarea top-ului este obligatorie pentru validarea escaladei.
13. Arbitrii pot interzice participarea cățărătorilor echipați
necorespunzător, sau a celor care prin modalitatea lor de cățărare pun în
pericol securitatea personală sau a celor din jur.
14. Alegerea traseelor în care va evolua un concurent se face liber de
către acesta, ordinea de acces în caz de divergență se stabilește prin
tragere la sorți pe loc de către arbitru la baza respectivului traseu.
15. Intrarea în concurs sub influența băuturilor alcoolice, droguri,

stupefiante, tranchilizante, dopaj sau orice alte substanțe ce afectează
capacitățile fizice și psihice ale cățărătorului este strict interzisă.

16. Minorii (sub 18 ani) pot participa la concurs numai în prezența
sau cu acordul scris al părintelui sau a altui reprezentant legal.

Acordul parental trebuie autentificat notarial.
17. Eventualele neînțelegeri vor fi soluționate de către organizatori.
18. Amenajatorii traseelor pot participa la concurs, dar rezultatele vor
fi clasificate separat. Numele amenajatorilor se vor face publice la începutul
concursului.
19. Prin semnarea fișei de înscriere, concurentul acceptă în întregime
acest regulament și se obligă să-l respecte. Nerespectarea regulamentului
se sancționează cu descalificarea.
20. Participarea se face pe PROPRIE RĂSPUNDERE.
- se va evita deranjarea grohotișurilor și degradarea vegetației de pe
acestea precum și de pe pereții de stâncă.
- se va reduce la minimul posibil zgomotul în poligoanele de escaladă și în
tabără. Eventualele activități artistice generatoare de zgomot se vor
desfășura doar în vatra satului.
- utilizarea de drone, în scopul filmării sau fotografierii se va face doar
pentru perioade scurte de timp, de maxim 3 minute și nu se va depăși o
altitudine relativă de zbor mai mare de 20 de metri.
- accesul cu autovehicule se va face, cel mult, până la punctul Salvamont.
- se interzice iluminarea cu reflectoare a taberei sau utilizarea de sisteme

de jocuri de lumini.

VĂ DORIM DISTRACȚIE PLĂCUTĂ !!!
Echipa Rimetea Climbing Open

-

-

It is first and foremost an event where people who love nature, especially
mountain- and rock-climbing, can meet;
Why here? Because this area fully offers everything that is needed, having an
amazing tourist and alpine potential and where the promotion of rock-climbing
sports is an absolute necessity;
Through this event the organizers wish to approximate all the different climbing
techniques, but also to promote them amongst young people- any rock-climber
can participate regardless of sex, age, or grade of expertise;

RULES AND REGULATIONS
1. Sport climbing is a complex, but also dangerous sport, where you
expose yourself to certain risks that have: - natural causes
(meteorological, tectonic activity, fauna, etc.), - caused by individuals
(human error), -material (inadequate equipment), - other causes.
Because of this there is an objective risk involved that can not be
reduced to absolutely zero by the organizers. Thus the competitors
and everybody present (referees, spectators, spinners, etc.) are
subjected to certain risks that they themselves take and whose
reduction mainly depends on them, the organizers being exempt from
any blame of any incidents that occurred due to not respecting the
rules and any incidents that have a natural cause.

2. STATIONING/WAITING AT THE BASE OF THE ROUTE IS
STRICTLY FORBIDDEN! (the only exception being the spinners, who
will be wearing a mandatory safety helmet)
3. The organizers will provide emergency medical care (ASOCIATIA
SALVAMONT ALBA, The Alba county Mountain Rescue Association)
4. The structure of Rimetea Climbing Open is as follows:
-MASTERS
-FESTIVAL
THE FESTIVAL
The participants of the festival will have open access to all of the routes
from Rimetea, except the ones dedicated to the initiation of the kids and the
tracks solely reserved for the Masters competition.
MASTERS MEN
- the participants will have access to a number of routes specially
prepared for this edition, unrated, all of them being on the same level.
MASTERS WOMEN
- the participants will have access to a number of routes specially
prepared for this edition, separate from the men’s routes.

TIEBREAKERS IN CASE OF AMASSING EQUAL POINTS (FINALS)

In case of the contestants amassing the same number of points, the
tiebreaker will consist of the crossing of a hard route- the super final type,
by the contestants in plain sight.
To give an equal opportunity to the contestants, the organizers will traverse

this route before hand, marking all of the outlets with magnesium.
You will be pointed to the very last outlet held for more than 3 seconds.
The route will be against the clock, the chronometer being started as soon
as the contestant lifts his second foot off the ground.
IN case of need the route will be delimited with protection tape.
The finalists will have access, by turns, to the route chosen for super final,
the rest of the contestants will not be allowed to access it.
The traverse of each contestant in the finals will be filmed, to help settle
any sort of dispute that may arise.
In exceptional cases, the general referee of the competition reserves
their right to make any last-minute changes.

The routes for RICO 2019 for the MASTERS WOMEN and MASTERS
MEN categories are each rated as having 1000 individual points per each
route, and these 1000 points will be split up between the number of
participants who have finished that specific route by rotpunkt.
5. Each contestant will have to fill out a signup form, to which there will
be attached a rules and regulations list, as well as a list of the competition
routes, that will be updated by the referees as new tracks become
available.
6. The traverse of the route via top rope is strictly forbidden, even if you
plan on only using it to study the track.
7. An unlimited number of attempts to finish the route are accepted (but
your steps must tie in with each other if you want to score points). In case
of a larger number of contestants wanting to attempt that route, you are
allowed a number of 3(3 consecutive) mistakes before you have to give up
your spot automatically to the next contestant.

8. The organizers will provide suspension loops, which will be
pre-mounted to the anchoring points, the rest of the equipment (helmet,
rope- a mandatory minimum 60 meters long one, harness, etc.) is
something each participant must bring themselves.
9. The mandatory equipment (helmet, rope, harness, etc.) must be in
adequate condition, and the wearing of the helmets throughout the whole
competition is mandatory.
10. The competitors will each fulfill the role of spinners by turns, the
spinners taking on the responsibility for how each rope-head is anchored!
11. The anchoring to all of the pre-installed protections by the organizers
is mandatory. Not anchoring to an intermediary point causes the increase
in the distance of a possible fall and the chances of hitting something when
you fall, increasing the overall risk of an accident (accepted in part by the
participant to begin with) happening. The referees will immediately stop a
climb of this type, and may possibly even disqualify the contestant.
12. The anchoring to the top is mandatory for the validation of the
crossing of the route.
13. Referees may prohibit the participation of climbers who, either due to
their improper equipment or their personal climbing style, endanger their
personal well-being and/or that of others around them.
14. Choosing the route is something that is up to the participants. In case
of divergence the order of access to the route will be settled by a referee,
by drawing lots on the spot.
15. Entering the competition while under the influence of alcohol, drugs,
tranquilizers, doping substances, or any other type of mind- or

body-altering substances is strictly forbidden.
16. Contestants that are under-aged (under 18) can only participate if they
have a legal guardian/parent present with them or have with them a written
consent form signed by their legal guardian/parent/any other legal
representative.

This document must be authenticated by a notary.
17. Possible disputes will be solved by the organizers.
18. The route setters may participate in the competition, but their scores
will be put on a separate list. The names of the route setters will be made
available to the public at the beginning of the competition.
19. By signing the sign-up form, the contestant accepts all of the rules
and regulations of this competition and is obliged to respect and follow
them. Not respecting them will lead to the contestant being disqualified
from the competition.
20. Participation is on one's own risk and responsibility.
- the degradation of the vegetation and the scree (this includes the one
on the tracks) is something that should be avoided.
- the noise produced in the climbing polygons (training sites) and within
the camp site will be kept to a minimum. The possibly noisy artistic
activities will be held in the villages.
- The utilization of drones, for filming or for taking pictures, will be
allowed only for short periods of time (3 minutes max) and the altitude
flown to may not be high than 20 meters.

- access with motor vehicles will only be allowed until the Salvamont
(Mountain Rescue) spot.
- it is expressly forbidden to use floodlights or any other sort of strong
illuminating objects to illuminate the camp or the use of any sort of
light show systems.

Have fun people!!! The Rimetea Climbing Open Team

