REGLAMENT TÈCNIC
DE TRAIL
2015-2017

1. PARTICIPANTS
Podran participar en el Campionat Autonòmic d’Esport Universitari de la
Comunitat Valenciana tots aquells i totes aquelles que acrediten ser estudiants de
1r, 2n o 3r cicle dels títols que tinguen caràcter oficial i validesa en tot el territori
nacional als quals es refereix l’article 34.1/34.2 i els articles 36 i 37 de la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, que pertanyen a qualsevol universitat de
la Comunitat Valenciana reconeguda i representada en el Comitè Espanyol d’Esport
Universitari.
De la mateixa manera, podran prendre part en el Campionat Autonòmic
d’Esport Universitari de la Comunitat Valenciana tots aquells i totes aquelles que
acrediten ser estudiants de qualsevol dels tres cicles (grau, màster i doctorat) dels
títols que tinguen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional als quals es
refereix l’article 37 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril de 2007, per la qual es
modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, que pertanyen
a qualsevol universitat de la Comunitat Valenciana reconeguda i representada en el
Comitè Espanyol d’Esport Universitari. També podran participar-hi PAS i PDI de les
diferents universitats de la Comunitat Valenciana sense dret a trofeus.
Cada universitat podrà inscriure-hi els esportistes que consideren oportú.
1.1 Entrenador/ delegat
Cada universitat podrà inscriure-hi un entrenador i un delegat.
2. NORMES TÈCNIQUES
2.1 Data i organització
La data de la competició, s’ajustarà a els requeriments de les dades de los
competicions individuals de CADU. Per tal de buscar paratges diferents es tractarà
de contactar amb organitzacions extra universitàries o col·lectius de diverses
característiques per tal de fer conjuntament l’organització de la prova.
2.2 Inscripcions
El termini d’inscripció vindrà en funció de les necessitats dels organitzadors, donat
que seran ells els encarregats de fer-ho. Normalment 20 dies abans de la prova,
però podria variar. Per tal de adjuntar el llistat correcte a l’organització s’enviarà el
format en excell amb els camps que es deurien omplir.

2.3 Classificacions
S’establirà una classificació general no universitària en la qual entren tots els
participants i un altra classificació del CAEU individual, diferenciant les dos
categories masculina i femenina.
La classificació general no universitària s’establirà en funció de les edats i sexe dels
participants, tots els participants universitàries estaran en les dos classificacions.
2.4 Circuit
El circuit serà variable, se tendirà a distàncies entre els 14 Km. I els 30Km. Vindràn
funció del organitzadors. Homes i dones en faran la mateixa distància.
2.5 Vestimenta
Tots els participants hauran de portar Equipació i sabatilles esportives. Els dorsals
es col·locaran en el pit o en l’esquena completament estesos, de manera que
siguen visibles en tot moment.
2.6 Retirats
Els atletes retirats hauran de lliurar el dorsal al membre de l’organització, jutge o
control més pròxims, el mes aviat possible, per tal de fer a l’organització preparar la
cerca dels competidors per la muntanya.
2.7 Arbitratges
L’equip de jutges serà proposat per l’organització extrauniversitaria.
2.8 Reglament
El desenvolupament de les proves es farà d’acord amb el Reglament general de la
pròpia organització extrauniversitaria, normalment es publicarà un enllaç al butlletí
1. En aquest reglament està el que no contemplem en aquest reglament.
campionats i aquest reglament.
Tot allò que no estiga previst en els apartats anteriors estarà subjecte al reglament
de la entitat no universitària.
2.9 Comitè de competició
Estarà format per un representant de la universitat organitzadora i dos delegats
triats per sorteig entre les universitats acreditades.
3. TROFEUS
Els tres primers estudiants classificats en cada prova individual, categoria
masculina i femenina. A banda la organització extrauniversitari podrà donar els seus
trofeus per categories com s’explica al punt 2.3 del present reglament.
4. PROGRAMA I CALENDARI
L’organització marcarà el calendari.
Podria ser:
7.30 a 8.30 h Acreditació i control de participants en la secretaria de la
Competició.
9.00h Inici de la carrera. Una eixida a soles
13.00 h Lliurament de trofeus. Aprox.

