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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. 
 
En aquesta modalitat podran participar-hi PAS i PDI de les diferents universitats de 
la Comunitat Valenciana sense dret a premi. 
 
1.1 Participació individual 
Cada universitat podrà inscriure-hi tants esportistes com vulga, sempre que 
complisca la limitació del camp, però l’organització només es farà càrrec de la 
inscripció de 8 participants per universitat. 
 
1.2 Entrenador/delegat 
Cada universitat podrà tenir un entrenador/delegat, el qual serà l’únic interlocutor 
vàlid amb l’organització, serà l’encarregat de recollir tota la documentació 
subministrada per la secretaria tècnica i serà el responsable de l’acreditació dels 
competidors. 
 
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  
La competició tindrà lloc en un camp de golf de 9 o 18 forats. 
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2.3 Fórmula de joc 
El campionat serà disputat a 18 forats, joc per colps. 
 
2.3.1 Competició individual sense handicap 
La suma de cada jugador o jugadora permetrà la classificació final del CAEU en 
cada sexe. 
 
En cas d’empat en primer, segon i tercer lloc, el criteri que s’ha d’utilitzar serà els 
millors 9,12 i 16 últims forats. 
 
2.3.2 Competició individual amb handicap 
Hi haurà un premi de promoció per a la classificació individual amb handicap. 
 
Els desempats es faran d’acord amb la normativa vigent de les proves amb 
handicap de la Reial Federació Espanyola de Golf. 
 
2.3.3 Competició per universitats 
Hi haurà una classificació per universitats a partir de la suma dels colps dels dos 
primers homes i les dues primeres dones de cada universitat. Hi haurà d’haver 
participació dels dos sexes. Si una universitat té menys de dos esportistes en 
alguna de les categories (masculina o femenina), cada esportista que falte 
puntuarà com si haguera arribat un lloc per darrere de l’últim/a classificat/a. 
 
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 
 
Els desempats es realitzaran 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. 
 
2.4 Arbitratges 
L’organització designarà un jutge de competició que resolga les possibles 
incidències que puguen sorgir durant el desenvolupament de la competició. 
 
2.5 Reglament 
El desenvolupament de les proves es farà d’acord amb el Reglament general del 
CAEU i aquest reglament tècnic. 
 
Tot allò que no estiga previst en els apartats anteriors estarà subjecte al 
Reglament oficial de competicions de la Reial Federació Espanyola de Golf. 
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2.6 Comitè de competició 
Format per un representant de la universitat organitzadora i dos delegats triats per 
sorteig entre les universitats acreditades. 
 
3. TROFEUS  
 
Tindran medalla els tres primers classificats en dones i homes en la modalitat de 
sense handicap. 
Les universitats classificades en els tres primers llocs obtindran trofeu d’acord amb 
el punt 2.3.3 d’aquest reglament. 
 
4. PROGRAMA I CALENDARI  
 
La competició es desenvoluparà en una jornada de matí. 
 
HORARI DE LA COMPETICIÓ  
 
ÚNICA JORNADA: matí  
 
9.00 h  Acreditació 
9.30 h  Reunió tècnica 
10.00 h  Inici de la competició 
15.00 h  Lliurament de premis 


