NORMATIVA D’ÚS DEL ROCÒDROM MUNICIPAL D’ALGEMESÍ
A LA CASA DE L’ESPORT
AVÍS GENERAL
El rocòdrom instal·lat dins de la Casa de l’Esport d’Algemesí és propietat municipal, dedicat a la pràctica esportiva
de l'escalada, que inclou els serveis complementaris i els espais reservats, així com els béns mobles destinats a
aquest fi i adscrits de manera permanent a la instal·lació.
L’escalada és un esport que pot comport ar un risc per a l’usuari i per a practicar-lo cal estar equipat i format
convenientment o tutelat per un tècnic.
L’ús d’aquesta instal·lació comporta el coneixement i l’acceptació de la NORMATIVA D’ÚS del rocòdrom, que tot
usuari podrà requerir tant en la Regidoria d’Esports d’Algemesí, com en la seu del CAMA, així com també al
personal de manteniment del rocòdrom.
Per a la pràctica habitual de l’escalada en aquestes instal·lacions caldrà tindre la llicència federativa de la
Federació d’Entitats Esports de Muntanya i Escalda de la Comunitat Valenciana (FEMEVC), o una d’homòloga.
La utilització d’aquesta instal·lació per part de menors d’edat requereix del consentiment per escrit dels seus
tutors. Els menors de 16 anys han d’estar supervisats i acompanyats per un adult responsable.
L’Ajuntament d’Algemesí no es fa responsable de les conseqüències de la utilització incorrecta d’aquesta
instal·lació ni de l’incompliment d’aquesta normativa.
Per a més informació, cal adreçar-se a la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Algemesí o al Col·lectiu d’Amics
Muntanyencs d’Algemesí (C/ Nou del Convent, 70 / els dimecres de 21.30 a 23.00 h).
En cas d’accident, telefoneu al 112.

1.

NORMATIVA ESPECÍFICA. ÚS DEL ROCÒDROM
A| L’horari establert per a l’accés i ús del rocòdrom (ubicat a la Casa de l’Esport en el c/ Nou del Convent,
70) estarà publicat en les mateixes instal·lacions. Fora d’aquest horari no se’n podrà fer ús llevat de
l’autorització expressa de l’Ajuntament d’Algemesí o de les activitats, cursos o tallers organitzats pel
Col·lectiu d’Amics Muntanyencs d’Algemesí.
B| Podran utilitzar el rocòdrom tots els socis actius del CAMA i/o aquells que estiguin en possessió de la
targeta federativa en vigor o de l’assegurança corresponent. Aquells que no estiguin assegurats sols podran
fer ús en la modalitat BÚLDER.
C| L’accés al rocòdrom queda limitat a un aforament màxim de 10 persones escalant (5 vies, 5 escaladors/es
+ 5 asseguradors/es). Els acompanyants hauran de romandre en la zona d’exclusió i no podran col·laborar
en la assegurament de l’escalador.
D| Per motius de seguretat s’establirà uns horaris per a la pràctica de l’escalada i uns altres per a la pràctica
de búlder.
E| Per a canviar-se i/o dutxar-se, s’utilitzaran els vestidors i/o les dutxes del pavelló.
F| Els grups o col·lectius podran accedir a l’interior de la sala, però hauran de romandre en la zona
d’exclusió per tal de mantenir l’aforament màxim de la instal·lació.
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G| L’accés a la plataforma d’aprenentatge està restringit a les persones autoritzades.
H| La capacitat màxima de la plataforma d’aprenentatge és de 4 persones.

2.

SEGURETAT
A| S’ha de tindre contractada una assegurança d’accidents específica per aquest tipus d’activitat.
B| En cap cas no es podrà superar la primera línia de seguros sense tindre posat l’EPI (equip de protecció
individual), i sense estar correctament encordat i assegurat.
C| Es recomana usar vestimenta adequada a la pràctica esportiva i revisar els EPI abans d’iniciar l’escalada.
D| És obligatori l’ús de tots els ancoratges de seguretat (xapes) sense estalviar-ne cap.
E| Les línies de seguretat i els punts de reunió estan per a evitar les conseqüències d’una caiguda accidental,
no per aturar els vols o caigudes voluntàries.
F| Els menors d’edat escalaran sempre amb monitors o acompanyats per un adult expert.
G| L’usuari portarà el material i l’EPI (equip de protecció individual) que han de tindre la certificació CE i
UIAA i estar en perfecte estat.

Normativa a complir per l’EPI
1. Casc d’escalada amb norma estàndard 12492.
2. L’arnés d’escalada, que ha de complir alguna de les normes següents:
- EN 361 (integral).
- EN 12277 tipus C o UIAA 105 (de l’alpinisme pelvià) + EN 12277 tipus D o UIAA 105 (de pit)
- EN 12277 tipus A o UIAA 105 (integral de l’alpinisme)
- EN 358 + EN 813 (cintura i cames o pelvià) + CE EN 12277 tipus D, seria un arnès CE EN 361 (pit)
3. Corda dinàmica en simple (10, 10,5, o 11 mm de diàmetre) amb l'estàndard EN 892
4. Per practicar l’escalada en Top-Rope podeu utilitzar una corda de tipus semiestàtica EN 1891
5. Sistema d’assegurament automàtic GRI-GRI, SUM amb norma 0197 CE estàndard, fixat a l’arnés amb
un mosquetó de bloqueig estàndard CE EN 362, EN 12275 seguretat H UIAA tipus B
6. Cintes exprés cosides amb la norma estàndard UIAA tipus B CE EN 12275.
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3.

OBLIGATORIETAT

Qui fa ús del rocòdrom adquireix les següents obligacions:
A| Acceptar el contingut i les obligacions que es deriven d’aquesta NORMATIVA. El seu desconeixement no
l’eximeix del seu compliment.
B| Estar en possessió de la llicència federativa o de l’assegurança corresponent, es a dir, portar-la damunt
per poder accedir a l’instal·lació.
C| Respectar i tindre cura de la instal·lació utilitzada i comunicar qualsevol anomalia o desperfecte tant en el
rocòdrom com en el material adjunt.
D| Respectar els horaris d’ús de la instal·lació.
E| Utilitzar calçat adequat en tota la instal·lació. (Peus de gat)
F| Les entitats que utilitzen la instal·lació seran els responsables de qualsevol dany, accident o similar que
els succeïsca als seus associats o a tercers.
G| Qualsevol usuari o usuària que ocasione desperfectes en la instal·lació o en l’equipament en serà
directament responsable si és usuari individual i, en cas de ser-ne usuari col·lectiu, ho serà l’entitat a què
pertany. En ambdós casos, s’haurà de fer càrrec de les despeses que s’originen.
H| Comunicar al CAMA qualsevol anomalia que detecte en la instal·lació i/o en els elements que continga.

4.

NO ESTÀ PERMÉS
A| Utilitzar la instal·lació amb calçat procedent de l’exterior.
B| Escalar (fer búlder) per davall d’un altre escalador/a, o al contrari, escalar per damunt d’un altre que
estiga fent búlder, depenent dels horaris establerts per a cada modalitat.
C| Practicar el Tope-Rope des de les xapes. S’ha d’utilitzar mínim la reunió més una xapa.
D| Fumar en tot l’edifici.
E| Menjar dins de la sala.
F| Entrar a la sala amb animals de companyia.
G| Menejar les preses del rocòdrom del seu emplaçament. Qualsevol suggeriment es podrà comunicar al
personal de manteniment del CAMA.
H| Entrar a la instal·lació botelles de vidre o de qualsevol altre material que puga tallar o punxar.
I|

Dur bosses individuals de magnesi durant l’escalada. La bossa de magnesi ha de quedar en el pis i fora de
la zona d’escalada.

J| Fer ús de l’instal·lació a qualsevol que no siga soci del C.A.M.A
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5.

INFORMACIÓ D'INTERÈS

+

Aquesta és una instal·lació esportiva dissenyada per a la pràctica de l'escalada i les seues modalitats.

+

Aquesta instal·lació compleix amb la normativa UNE 12572 per la qual es regeix la construcció de
rocòdroms, amb certificat i garantia per al seu ús amb total seguretat.

+

L’ús d’aquesta instal·lació comporta el coneixement i l’acceptació de la NORMATIVA D’ÚS del rocòdrom,
que qualsevol usuari podrà requerir tant en la Regidoria d’Esports d’Algemesí, com en la seu del CAMA,
així com també a la pàgina web (www.cama-algemesi.org) i al personal de manteniment del rocòdrom.

+

L'escalada és un esport que pot comportar un risc per a qui el practica i per això cal estar convenientment
equipat i format, o tutelat per un tècnic.

+

La utilització d’aquesta instal·lació per menors d’edat requereix la presència d’un adult responsable.

+

La persona adulta ha d’assumir el risc que comporta aquest esport.

+

L’Ajuntament d’Algemesí, com a titular, no es fa responsable de les conseqüències de la utilització
incorrecta d’aquesta instal·lació.

+

En el supòsit de la realització de cursos o d’altres activitats relacionades amb l’escalada, quedarà
restringit l’ús de l’instal·lació.

+

L’accés a la plataforma d’aprenentatge està restringit a persones autoritzades i té una capacitat màxima
per a 4 persones.

+

L’accés al rocòdrom queda limitat a un aforament màxim de 10 persones escalant. Els acompanyants
hauran de romandre en la zona d’exclusió i no podran col·laborar en l’assegurament de l’escalador.

+

En cas d’accident, telefoneu al 112 i/o a la Policia Local

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
FITXA TÈCNICA

+

Superfície d’escalada: 60 m²

+

Altura: 6,75 m

+

Tipus de panell: làmines fusta

+

Nombre de preses: 2.700 unitats

+

Normativa UNE 12572
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