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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 un equip per modalitat esportiva i no està permesa 
la participació de PAS/PDI. 
 
Els jugadors podran inscriure’s com a màxim en dues modalitats, una de les quals 
serà obligatòriament el frontó. Les jugadores podran inscriure’s únicament en la 
modalitat de raspall. 
 
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. 
S’establiran dues categories: masculina i femenina. 
Per a la categoria femenina únicament hi haurà la modalitat de raspall. 
 

2.2 Instal·lació esportiva 
La competició tindrà lloc en una instal·lació que complisca la normativa vigent segons 
la Federació de Pilota Valenciana. 
 

2.3 Material de joc 
L’organització aportarà les pilotes de joc (pilota de vaqueta, de frontó o de badana). 
 

2.4 Vestimenta 
És de caràcter obligatori que l’esportista que hi participe duga feta la mà per a poder 
participar en la competició. Si no és així no podrà competir. Cal subratllar que a l’hora 
del començament de la competició tots els jugadors hauran d’estar preparats per a 
competir, és a dir, uniformats, amb la mà feta, etc. 
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Tots els participants hauran de portar-hi equipament i sabatilles esportives. 
Tots els components d’un equip han de portar el mateix color de samarreta. 
 

2.5 Arbitratges 
La competició estarà controlada per un jutge. 
 

2.6 Desenvolupament de la competició 
La competició es desenvoluparà en les modalitats següents:  

- Escala i corda 
- Raspall 
- Frontó 
- El format de competició s’adequarà a les inscripcions que hi haja. Caldrà 

intentar jugar el màxim nombre de partides possible, de manera que un 
esportista jugue un mínim dues partides per modalitat. 

 
La durada de la partida quant a punts serà decidida en la reunió tècnica, ja que 
dependrà del nombre de participants i si aquests participen en una o dues modalitats, 
la qual cosa estarà permesa. 
La puntuació serà 2 punts per partit guanyat i 1 punt per partit perdut. En cas d’empat 
a punts, caldrà tenir en compte:  
1r) Resultat de l’enfrontament directe  
2n) Major diferència de jocs 
 

2.7 Classificació 
Hi haurà una classificació per modalitat i una altra per universitats. 
Per a la classificació per universitats caldrà tenir en compte el barem següent: 

1. Campió: 8 punts 
2. Subcampió: 6 punts 
3. Tercers: 4 punts 
4. 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. 
 

2.8 Comitè de competició 
Estarà format per un representant de la universitat organitzadora i dos delegats triats 
per sorteig entre les universitats acreditades. 
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3. TROFEUS 
 

Els tres primers equips classificats per modalitat i les tres primeres universitats tal com 
especifica el punt 2.7. 
 

4. PROGRAMA I CALENDARI 
 

El programa i el calendari serà publicat per la universitat o les universitats 
organitzadores cinc dies abans de l’inici de la competició. 


