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D’HORTA-  SECCIÓ SAME 

 

 

Reglament 

  

1. Les ascensions enmarcades dins de la Secció d’Alta Muntanya i Escalada, comporten una dificultad o 

unes exigencies especials respecte de les ascencions habituals de la secció de muntanya, ja sigui per 

la duresa o destresa tècnica requerida per les vies d’ascenció triades. 

2. Qualsevol soci de la UEC d’Horta podrà proposar cualsevol activitat SAME, sempre i quan estigui a 

l’alçada de l’activitat. 

3. Totes las activitats estaran regulades por un coordinador, i cada una d’elles a la seva vegada per un 

vocal. 

4. Els vocals de cada activitat estan coberts per una assegurança de responsabilitat civil de la UEC d’Horta, 

i a partir d’Octubre del 2011 per una assegurança de responsabilitat civil de la UEC Agrupació. 

5. La setmana anterior a cada activitat, es realitzarà una reunió informativa a càrrec del coordinador i 

vocal, concretant recorregut, horaris, material, etc. 

6. Totes les activitats estaran limitades a un màxim de participants i es tindrà en compte el nivell tècnic 

i físic en les de més alt nivell. 

7. El coordinador podrà desaconsellar la participació d’un membre en l’activitat si enten que el nivell 

d’aquesta supera la destresa d’aquest. 

8. Registre i seguiment de les ascensions. El coordinador validarà les ascensions i publicarà un llistat que 

quedarà disponible a través de la seva pàgina Web i al local. 

9. Sols podran participar socis de la UEC d’Horta i hauran de tenir vigent l’assegurança de la FEEC 

modalitat C o D. 

10. En les activitats hivernals és imprescindible el material adient i coneixements, a més amés 

d’experiència en neu, allaus, autodetencions, crampons, piolet, etc. 

11. Els bivacs estaran presents en moltes ascensions, per tant també s’haurà de material adient. 

12. Els participants han de ser conscients del risc d’aquesta activitat i assumir-lo plenamente. 

13. En cas de PREVISIÓ de mal temps, l’activitat pot ser anul·lada. 

14. En cas de mal temps SOBTAT durant l’activitat, el vocal determinarà el fi de l’activitat. 
 


