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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 tants esportistes com vulga, però l’organització 
només es farà càrrec de la inscripció de 8 participants per universitat. 
 
2. NORMES TÈCNIQUES  
 
2.1 Inscripcions  
El termini d’inscripció serà tancat 7 dies naturals abans del dia d’inici de la 
competició. En cas de dependre d’una organització aliena a la universitat, el 
termini podria ser modificat. 
 
2.2 Classificacions 
S’establirà una classificació individual masculina i una altra femenina d’acord amb 
l’ordre d’arribada a meta.  
S’establirà una classificació per universitats amb la suma dels temps 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/da. 
En cas d’empat caldrà tenir en compte:  
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1r) Major nombre d’ors  
2n) Major nombre de plates  
3r) Major nombre de bronzes  
4t) Major nombre de participants 
 
2.3 Circuit 
El circuit haurà d’estar homologat per la Reial Federació Espanyola d’Atletisme i 
haurà d’estar senyalitzat per una línia amb la indicació de tots els punts 
quilomètrics. 
 
2.4 Vestimenta 
Tots els participants hauran de portar equipament i sabatilles esportives. Els 
dorsals seran col·locats en el pit o en l’esquena completament estesos, de manera 
que siguen visibles en tot moment. 
 
2.5 Retirats 
Els atletes que es retiren hauran de lliurar el dorsal al membre de l’organització, 
jutge o control més pròxims i indicaran el motiu de la retirada, que haurà de ser 
reflectida en l’acta de la competició. 
 
2.6 Arbitratges 
La Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana nomenarà el jurat necessari 
per al control de la competició. 
 
2.7 Reglament 
El desenvolupament de les proves es farà d’acord amb el que estableixen les 
normes generals i aquest reglament tècnic de competició. Per a allò no previst en 
aquesta normativa, seran aplicables els reglaments de la Reial Federació 
espanyola d’Atletisme vigents en la data del campionat. 
 
3. TROFEUS 
 
Els tres primers alumnes classificats en categoria masculina i femenina rebran 
medalla. 
Les universitats classificades en els tres primers llocs obtindran trofeu, com 
estableix el punt 2.2 d’aquest reglament, i seran remeses amb posterioritat als 
serveis d’Esports per l’organització. 
 
PROGRAMA I CALENDARI 
Divendres/dissabte: acreditació / dinar de la pasta  
Diumenge: competició i lliurament de trofeus 


