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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. 
 
El personal d’administració i serveis i el personal docent i investigador podrà 
participar en el campionat sense tenir dret a trofeus. 
 
Cada universitat hi podrà inscriure el nombre d’atletes que considere oportú. 
 
Cada atleta podrà participar en un màxim de dues proves i un relleu. 
 
Cada atleta podrà inscriure’s en 3 proves i haurà d’informar l’organització de la 
prova en la qual no participarà 24 hores abans del començament de la primera 
jornada. En cas de no fer-ne l’anul·lació, l’organització decidirà la prova en la qual 
no participarà. 
 
Totes les proves del calendari es faran independentment de la participació. Cal 
tenir en compte que, segons el reglament de la Reial Federació Espanyola 
d’Atletisme (RFEA), les proves amb menys de 3 participants no seran vàlides a 
l’efecte de marques. 
 
Una vegada tancada la inscripció nominativa no seran permesos canvis. 
 
1.1 Entrenador/delegat 
Cada universitat podrà inscriure-hi un entrenador i un delegat. 
 
2. NORMES TÈCNIQUES 
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2.1 Confirmació de participació 
En el moment de l’acreditació serà necessari confirmar la participació en 
cadascuna de les proves en la qual l’atleta prendrà part (en les quals prèviament 
s’haja inscrit) amb la finalitat de confeccionar les sèries. 
 
2.2 Dorsals 
Caldrà preveure el lliurament d’un dorsal per a facilitar el treball dels jutges a l’hora 
d’identificar els atletes. En la prova de relleus, tan sols haurà de portar el dorsal 
l’atleta que córrega l’última posta. 
 
2.3 Altura dels llistons. Altura i perxa 
La cadència dels llistons serà coneguda en la reunió tècnica, una vegada que es 
conega el nombre de participants i les seues marques. 
 
2.4 Normes de classificació 
Hi haurà una classificació individual i una altra per universitats. 
 
En la competició individual es faran tantes sèries com calga depenent de la 
participació i la classificació estarà determinada pels millors temps de cada sèrie. 
En el cas de les carreres, no hi haurà finals de les diferents proves. 
 
L’ordre i la composició de les sèries serà per marques. 
 
En la competició per universitats, hi haurà d’haver participació de les dues 
categories, masculina i femenina, per a poder entrar en la classificació. 
 
Classificació per universitats 
Juntament amb el campionat individual d’atletisme tindrà lloc el campionat 
d’atletisme per universitats. 
 
Totes les universitats podran formar part d’aquesta competició. 
 
La composició dels equips serà mixta i hauran d’estar formats per un 40% de 
dones com a mínim i un 60% com a màxim. 
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Grups de proves  

 
Velocitat (2 proves obligatòries) 
100 metres llisos 
200 metres llisos 
400 metres llisos 
 
Mig Fons (2 proves obligatòries) 
800 metres llisos 
1.500 metres llisos 
5.000 metres llisos 
 
Fons (1 prova) 
10.000 metres llisos 
Marxa atlètica 
 
Obstacles/tanques (2 proves obligatòries) 
3.000 metres amb obstacles 
110/100 metres amb tanques 
400 metres amb tanques 
 

Salts (2 proves obligatòries) 
Salt de llargada 
Triple salt 
Salt d’alçada 
Salt de perxa 
 
Llançaments (2 proves obligatòries) 
Pes 
Martell 
Disc 
Javelina 
 
Relleus (és obligatori fer un relleu 
masculí i un altre femení) 
4x100 masculí i femení 
4x400 masculí i femení 
 
 
 

 
Total de proves puntuables: 13 
 
 
 La inscripció dels equips haurà de fer-se amb antelació i caldrà emplenar un formulari. 

La llista serà lliurada a l’organització abans de l’inici de la competició. 
 L’equip ha de ser definitiu una vegada acabada l’acreditació, o siga, abans de l’inici de 

la competició. L’única confirmació que cal és el nom dels atletes que disputaran les 
proves de relleus que es faran durant la competició, quan la secretaria ho requerisca. 

 Els participants en la competició per universitats participaran en les proves individuals 
juntament amb la resta d’esportistes. 

 La puntuació dels components de l’equip universitari serà la millor marca obtinguda 
durant la competició. 

 Un esportista que forma part d’un equip obtindrà un resultat individual i un resultat com 
a equip. 

 Cada esportista podrà fer un màxim de 2 proves puntuables per a la competició per 
equips, incloent-hi les proves de relleus. 

 Cada universitat podrà deixar 3 proves desertes, dins de les 13 puntuables, i haurà de 
participar obligatòriament en una prova de relleus masculina i una altra femenina. 

 La classificació es farà segons taula de puntuació de l’Associació Internacional de 
Federacions d’Atletisme. 

 
2.5 Inscripcions 
El termini d’inscripció serà tancat 7 dies naturals abans del dia d’inici de la competició. 
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2.6 Instal·lacions  
La competició tindrà lloc en una pista d’atletisme homologada per a la realització de 
competicions.  
 
2.7 Arbitratges 
Els àrbitres de la competició seran proposats per la Federació d’Atletisme de la Comunitat 
Valenciana. 
 
2.8 Reglament 
El desenvolupament de les proves es farà d’acord amb el Reglament general del 
Campionat Autonòmic d’Esport Universitari i aquest reglament tècnic. 
 
Allò que no estiga previst en els apartats anteriors estarà subjecte al Reglament tècnic de 
competició de les federacions espanyola i autonòmica d’atletisme. 
 
La competició serà individual i per universitats.  
 
2.9 Comitè de competició 
Caldrà constituir, abans del començament de la primera jornada de la competició, un 
comitè de competició que resoldrà les reclamacions que siguen presentades. 
 
Aquest comitè estarà format per un representant de la universitat organitzadora i dos 
delegats triats per sorteig entre les universitats acreditades. 
 
3. TROFEUS  
 
Els tres primers classificats en cada prova, en la categoria masculina i femenina, rebran 
medalles.  
 
Les tres primeres universitats classificades en la competició per equips rebran un trofeu. 
 
4. PROGRAMA I CALENDARI  
 
La competició tindrà lloc en dues jornades dividides en dos dies, preferentment vesprada i 
matí. 
 
HORARI DE LA COMPETICIÓ 
 
16.00 h  Acreditació 
16.30 h  Reunió tècnica i lliurament de quadres de competició 
17.30 h  Inici de la competició (1a jornada) 
10.00 h  Inici de la competició (2a jornada) 
13.30 h Lliurament de premis 
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HORARI DE VESPRADA (vesprada) 

HOMES  DONES 

Martell 17.30 Salt d’alçada 

200 metres 
llisos 

17.50  

 18.00 200 metres llisos 

110 metres 
amb tanca 

18.15  

Salt de perxa 18.25 100 metres amb 
tanca / Martell 

800 metres 
llisos 

18.30  

Triple salt 18.40 800 metres llisos 

10 km marxa 
(carrer 5) 

18.50  

3.000 metres 
amb 

obstacles 

18.50  

Salt d’alçada 19.00  

Javelina 19.05 10.000 metres 
llisos 

400 metres 
llisos 

20.00 Salt de llargada 

 20.10 Javelina / 400 
metres llisos 

5.000 metres 
llisos 

20.20  

4 x 100 
metres llisos 

20.45  

 20.55 4 x 100 metres 
llisos 

HORARI DE MATÍ (matí) 

HOMES  DONES 

Disc / Salt de 
llargada 

10.00 Salt de perxa / 
Pes 

400 metres 
amb tanques 

10.10  

 10.20 400 metres 
amb tanca 

 10.30 5 km marxa 
(carrer 5) 

 10.30 3.000 metres 
amb obstacles

10.000 
metres llisos 

10.45  

 11.30 1.500 metres 
llisos / Disc / 

Triple salt 

1.500 metres 
llisos 

11.40  

Pes 11.45  

 11.50 5.000 metres 
llisos 

100 metres 
llisos 

12.15  

 12.25 100 metres 
llisos 

 12.35 4 x 400 metres 
llisos 

4 x 400 
metres llisos 

12.45  


