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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. 
 
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 considere 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 competició no haurà de coincidir amb una jornada federativa. Caldrà 
evitar que la jornada siga organitzada de forma conjunta amb una competició 
federada per a facilitar que els atletes de categoria júnior que siguen universitaris 
puguen competir i no hagen de triar entre participar en una competició o altra. 
 
2.2 Inscripcions 
El termini d’inscripció serà tancat 7 dies naturals abans del dia d’inici de la 
competició. 
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2.3 Classificacions  
S’establirà una classificació general en la qual entren tots els participants i una 
altra classificació del CAEU tant individual com per equips en què únicament 
puntuen alumnes. Per a la classificació per equips entraran els dos primers homes 
i les dues primeres dones de cada universitat. Hi haurà d’haver participació dels 
dos sexes. 
 
L’equip que aconseguisca la puntuació més baixa (sumant la classificació dels 4 
esportistes) serà el vencedor, i es classificaran successivament els restants. En 
cas d’empat a punts de dos o més equips, obtindrà millor classificació la universitat 
l’últim corredor de la qual que puntue haja acabat més pròxim del primer 
classificat.  
 
Si una universitat té menys de dos esportistes en alguna de les categories 
(masculina i femenina), cada corredor/a que falte puntuarà com si haguera arribat 
un lloc per darrere de l’últim classificat. 
 
Els desempats es faran en cas que dos o més universitats queden empatades en 
el primer, el segon o el tercer lloc de la classificació. A partir del quart lloc, tots els 
equips empatats quedaran classificats ex aequo. En cas d’empat, el criteri que 
caldrà seguir serà:  
1r) Major nombre d’ors  
2n) Major nombre de plates  
3r) Major nombre de bronzes  
4t) Major nombre de participants 
 
A l’efecte de la classificació per universitats no seran tinguts en compte els equips 
que no tinguen participació dels dos sexes. 
 
2.4 Circuit  
El circuit haurà de tenir un recorregut per volta d’un mínim de 1.500 metres (són 
aconsellables 2.000 metres).  
Les distàncies que s’han de recórrer seran les següents:  

 Homes: mínim 7 km, màxim 9 km segons la data del campionat.  
 Dones: mínim 4 km, màxim 7 km segons la data del campionat.  

 
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. 
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2.6 Retirats  
Els atletes retirats hauran de lliurar el dorsal al membre de l’organització, jutge o 
control més pròxims, i hauran d’indicar el motiu de la retirada, que haurà de ser 
reflectida en l’acta de la competició.  
 
2.7 Arbitratges  
L’equip de jutges serà proposat per la Federació d’Atletisme de la Comunitat 
Valenciana (FACV) i estarà format per un jutge àrbitre i el nombre de jutges 
necessari per al campionat segons el recorregut i el nombre de participants 
inscrits.  
 
2.8 Reglament  
El desenvolupament de les proves es farà d’acord amb el Reglament general dels 
campionats i aquest reglament.  
Tot allò que no estiga previst en els apartats anteriors estarà subjecte al 
Reglament tècnic de competició de les federacions espanyola i internacional 
d’atletisme.  
 
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, i les tres primeres universitats, tal com estipula el punt 2.3 
d’aquest reglament, tindran dret a trofeu.  
Per als premis únicament es tindran en compte els/les alumnes de les universitats 
de la Comunitat Valenciana. 
 
4. PROGRAMA I CALENDARI 
L’organització marcarà el calendari. 
 
Podria ser: 
9.30 a 10.00 h  Acreditació i control de participants en la secretaria de la 

competició 
10.00 h   Reunió tècnica de delegats (si escau) 
11.00 h   Carrera femenina 
12.00 h   Carrera masculina 
13.00 h   Lliurament de trofeus 


