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1. PARTICIPANTS 
 
1.1 Tipus de 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 inscriure-hi tants participants com crega convenient en 
les modalitats de floret i espasa. 
 
En aquesta modalitat no està permesa la participació de PAS/PDI. 
 
1.2 Entrenador/delegat 
Cada universitat pot estar representada per la figura d’un entrenador en 
cadascuna de les modalitats de floret masculí i femení, espasa masculina i 
femenina i un delegat per expedició.  
 
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 competició tindrà lloc en un pavelló esportiu que complisca amb els mínims 
bàsics quant a higiene i seguretat. Com a mínim, hi haurà d’haver un vestidor 
femení, un de masculí i un adaptat per a cada gènere. 
La instal·lació tindrà 8 pistes muntades amb marcador electrònic per al 
desenvolupament de la competició. En el cas que la participació fóra inferior a 
la prevsita, el comitè organitzador podrà optar per muntar menys pistes de les 8 
establides. 
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2.3 Vestimenta 
Els competidors estaran obligats a eixir a la zona de competició degudament 
uniformats. L’organització no proveirà de cap element de protecció i vestimenta 
i cada participant haurà de portar-ne els seus. Serà obligatori l’ús de pantalons 
d’esgrima.  
 
2.4 Material necessari 
Els florets i les espases també hauran de ser portats per cada competidor. 
 
2.5 Sistema de competició  
La competició estarà formada per una ronda de poules i es prendrà com a 
índex de força la posició actual en el rànquing nacional. Després de les poules, 
el comitè organitzador podrà decidir quin percentatge d’esportistes han 
d’abandonar la competició. 
Després de la ronda de poules, continuarà la competició en format d’eliminació 
directa i serà tinguda en compte la puntuació rebuda per a assignar els 
emparellaments. 
Es tirarà pel tercer lloc per a dilucidar el pòdium final. 
 
2.6 Classificació per universitats 
En la competició per universitats puntuaran els dos millors resultats masculins i 
femenins de la competició individual en cada modalitat, tenint en compte el 
barem següent: 
Campió:   8 punts 
Subcampió:   6 punts 
Semifinalista:  4 punts 
Participació:  1 punt (sempre que haja jugat almenys un encontre). 
 
La universitat guanyadora serà la que més punts haja aconseguit sumades 
totes les modalitats, tant en categoria masculina com en femenina. 
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 
 
Per a participar en la classificació és obligatori tenir participació dels dos sexes.  
 
En el cas de competir per equips, serà amb el sistema d’assalt per relleus. 
 
2.7 Arbitratge 
Hi haurà un jutge àrbitre per a cadascuna de les pistes. 
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2.8 Reglament 
El desenvolupament de les proves serà d’acord amb el que estableixen les 
normes generals i aquest reglament tècnic de competició. Per a allò que no 
està previst en aquesta normativa seran aplicables els reglaments següents: 
 

- Reglament tècnic de la Federació Internacional d’Esgrima. 
- Adaptacions tècniques de la Federació Espanyola d’Esgrima. 

 
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 
 

Modalitat de floret/espasa 
- 1r classificat individual masculí i individual femení 
- 2n classificat individual masculí i individual femení 
- 3r classificat individual masculí i individual femení 
- Trofeus a les tres primeres universitats classificades segons detalla el 

punt 2.6 d’aquest reglament. 
 
4. PROGRAMA I CALENDARI 
9-9.30 h   Acreditacions 
9.45 h   Reunió tècnica 
10.00 h   Confirmació de tiradors 
10.30 h  Inici de la competició 
18.45 h   Lliurament dels premis de les competicions 


