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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 inscriure-hi tres homes i tres dones. 
 
En aquesta modalitat no podran participar-hi PAS i PDI.  
 
1.1 Entrenador/delegat 
Cada universitat podrà inscriure-hi un entrenador i un 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·lacions  
Les instal·lacions en què es durà a terme la competició hauran de tenir, almenys, 
dues pistes disponibles. La universitat organitzadora facilitarà als participants les 
pilotes necessàries per al desenvolupament de la competició. 
 
2.3 Sistema de competició 
Hi haurà dues categories: masculina i femenina. 
Segons el nombre d’inscrits hi haurà una primera fase de lliga i un quadre final 
d’eliminatòries directes de semifinals i final i es determinarà el sistema de competició. 
Caldrà fomentar-hi al màxim la participació, de manera que un esportista jugue un 
mínim de dues partides per modalitat. 
 
Els participants hauran d’assistir al torneig amb la vestimenta i el material adequats 
per al joc. 
 
Puntuació de competició: les partides es disputaran al millor de 3 jocs d’11 punts. Les 
finals, si hi ha temps, es podran disputar al millor de 5 jocs d’11 punts. 
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2.4 Reglament 
El desenvolupament de les proves es farà d’acord amb el Reglament general del 
CAEU i aquest reglament tècnic. 
Serà d’aplicació el reglament de la Reial Federació Espanyola d’Esquaix, excepte allò 
que quede anul·lat per les regles descrites ací. 
 
2.5. Comitè de competició 
Format per un representant de la universitat organitzadora i dos representants triats 
per sorteig entre les universitats que hi participen. 
 
3. TROFEUS 
 
Tindran medalla els tres primers classificats en cada categoria masculina i femenina. 
 
Es lliurarà trofeu a les tres primeres universitats. La classificació per universitats 
s’obtindrà de la suma dels punts obtinguts pels dos millors classificats de cada 
universitat, amb la puntuació següent: 
Campió:  8 punts 
Subcampió:  6 punts 
Semifinalistes: 4 punts 
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 
 
Obligatòriament hi haurà d’haver participació dels dos sexes per a poder participar en 
la classificació per universitats. 
 
4. PROGRAMA I CALENDARI  
 
La competició es desenvoluparà en una jornada. 
L’acreditació tindrà lloc de 9 a 9.30 h i la reunió tècnica serà a les 9.45 h. 
El començament de la competició serà a les 10 h. 
 
HORARI DE LA COMPETICIÓ 
Començament després de la reunió tècnica, a les 10 h. Final previst abans de les 15 
h. La competició es podrà allargar, segons el nombre de participants, de vesprada. 


