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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. 
 
Cada universitat podrà presentar un màxim de 5 participants masculins i 5 
participants femenins repartits en les diferents modalitats esportives de la forma 
següent: 
- Individual masculí i individual femení: 2 esportistes per prova 
- Dobles masculí, dobles femení i dobles mixts: 1 parella per prova 
Un jugador o una jugadora no podrà participar en més de dues proves. 
En aquesta modalitat no podrà participar PAS/PDI. 
Les universitats podran inscriure-hi un entrenador o delegat. 
 
2. NORMES TÈCNIQUES 
 
2.1 Inscripcions 
El termini d’inscripció serà tancat 7 dies naturals abans del dia d’inici de la 
competició. 
 
2.2 Instal·lació esportiva 
La superfície de joc serà llisa, sense columnes i d’un material antilliscant (fusta, 
Taraflex o similar). 
Les pistes de joc hauran d’estar marcades d’un color visible, i separades 
lateralment per una distància no inferior a 1,5 metres i 2 metres mínim de fons. 
La instal·lació haurà d’estar preparada de forma que evite les entrades de llum 
que molesten el normal desenvolupament del joc. L’altura mínima de la 
instal·lació serà de 9 metres. 
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2.3 Nombre de pistes 
El nombre de pistes mínim necessari per a aquesta competició serà de 6 pistes 
de joc. Segons el nombre d’inscripcions podrà ser ampliat. 
2.4 Volants 
Es jugarà amb volants de ploma natural que complisquen els requisits exigits 
per a aquesta competició (velocitat, pes, etc.) i homologats per la Federació 
Espanyola de Bàdminton. 
2.5 Vestimenta 
Obligatòriament es jugarà amb polo/samarreta, pantalons curts i calçat 
esportiu. 
En la prova de dobles, els jugadors o les jugadores vestiran recomanablement 
polo/samarreta del mateix color. 
2.6 Arbitratge 
L’equip arbitral serà proposat per la Federació de Bàdminton de la Comunitat 
Valenciana i estarà format per: 
- Un jutge àrbitre principal. 
- Anotadors: 1 per pista 
- No hi haurà jutges de línia, excepte en les semifinals i final, que correspondrà 
l’arbitratge als jutges principals. 
2.7 Sistema de competició 
Aquesta competició constarà de les proves següents: 
- Individual masculí 
- Individual femení 
- Dobles masculí 
- Dobles femení 
- Dobles mixts 
 
Segons la inscripció serà determinat el sistema de competició i serà fomentada 
al màxim la participació, de manera que un o una esportista jugue un mínim de 
dues partides per modalitat. 
 
Serà un sistema de competició mixt. 
Fase de grup 

Es disputarà una primera fase de lliga en grups de 3 o 4 esportistes a 
una eliminatòria, tots contra tots. S’intentarà que els esportistes d’una 
mateixa universitat no s’enfronten entre si en la primera fase.  

Fase d’eliminació 
Hi haurà una fase d’eliminació directa (quarts de final, semifinals i final).  

Si en una modalitat el nombre d’inscrits és inferior a 6 equips es faria un 
sistema de competició en format de lliga a una eliminatòria. 
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Els partits seran al millor de 3 jocs de 21 punts. 
 
Participants per universitat permesos: 
- Individual masculí i individual femení: 2 esportistes per prova. 
- Dobles masculí, dobles femení i dobles mixts: 1 parella per prova. 
 
2.8 Sortejos i caps de sèrie 
El sorteig es farà segons el que estableix aquesta normativa i el Reglament 
general de la Federació Espanyola de Bàdminton i tindrà lloc dos dies abans de 
la competició en un lloc que designarà la universitat organitzadora, la qual 
comunicarà a les universitats el lloc i l’hora del sorteig. 
 
No obstant això, per a l’assignació dels jugadors caps de sèrie se seguirà 
l’ordre de criteris següent: 
1r) Classificació del Campionat d’Espanya Universitari de l’any anterior fins a la 
ronda de semifinals o final segons el tipus de quadre que s’haja de sortejar, ja 
siga de 32 o 16 jugadors/parelles respectivament (50%).  
2n) Rànquing nacional actualitzat a la data del sorteig d’aquest campionat (50% 
restant). 
 
2.9 Classificació 
a) Per proves: dependrà del resultat final en cadascuna de les proves. 
b) Per universitats:  
Obligatòriament hi haurà d’haver participació dels dos sexes per a poder 
participar en la classificació per universitats. 
La classificació per universitats s’obtindrà de la suma dels punts obtinguts pel 
primer jugador i la primera jugadora classificada de cada universitat, amb la 
puntuació següent: 

1. Campió:  8 punts 
2. Subcampió:  6 punts 
3. Tercers:  4 punts 
4. Participació:  1 punt 

(Sempre que haja jugat almenys una partida) 
 
En cas d’empat caldrà tenir en compte:  
1r) Major nombre d’ors  
2n) Major nombre de plates  
3r) Major nombre de bronzes  
4t) Major nombre de participants 
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2.10 Reglament 
El desenvolupament d’aquestes competicions es farà d’acord amb el 
Reglament general del Campionat Autonòmic de la Comunitat Valenciana, 
aquest reglament i allò que no estiga previst en els apartats anteriors estarà 
subjecte al Reglament general de la Federació Espanyola de Bàdminton. 
 
2.11 Comitè de competició 
Estarà format per un representant de la universitat organitzadora i dos delegats 
triats per sorteig entre les universitats acreditades. 
 
3. TROFEUS 
Tindran medalla el primer, el segon i els dos tercers classificats o classificades 
en les modalitats individual, dobles i dobles mixts. 
En la classificació per universitats (equips) rebran trofeu les tres primeres 
classificades, tal com especifica el punt 2.9 d’aquest reglament. 
 
4. PROGRAMA I CALENDARI 
9-9.30 h  Acreditació i control de participants en la secretaria de la 

competició 
09.45 h  Reunió tècnica  
10.00 h  Inici de la competició 
15.00 h  Lliurament de trofeus 


