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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 tenir un entrenador/delegat, el qual serà l’únic interlocutor 
vàlid amb l’organització, l’encarregat de recollir tota la documentació subministrada 
per la secretaria tècnica i 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·lació esportiva  
L’altura mínima del local de joc serà de 5 metres i la intensitat de la llum no serà 
inferior a 600 lux uniformement distribuïda sobre la superfície de joc.  
Caldrà prestar especial atenció que el local de joc no tinga llum diürna que puga 
molestar els jugadors.  
El sòl no ha de ser brillant ni relliscós, i si fóra de color clar hauria de jugar-s’hi amb 
pilota de color taronja. 
 



 
 
 

REGLAMENT TÈCNIC 
TENNIS DE TAULA 2015/2017 

REGLAMENT TÈCNIC CAEU TENNIS DE TAULA 2015-2017 
 

2

2.3 Nombre de taules 
El nombre de taules serà com a mínim 4, i si pot ser 6.  
La superfície de joc per taula no podrà ser inferior a 10 x 5 metres, separades per 
tanques d’aproximadament 75 cm d’altura, totes del mateix color de fons fosc, amb 
passadís si fóra necessari per a l’accés a les diferents àrees. En cada àrea de joc hi 
haurà d’haver una taula d’àrbitre amb la cadira i el marcador corresponents.  
 
2.4 Material de joc  
Les taules i les xarxes seran reglamentàries, aprovades i homologades. Les pilotes 
seran de color blanc o taronja, també homologades.  
 
2.5 Vestimenta 
La vestimenta de joc consistirà normalment en una samarreta de màniga curta o 
sense mànigues i pantalons curts, falda o vestit esportiu d’una peça, calcetins i 
sabatilles d’esport.  
Les samarretes no podran ser brillants ni del mateix color que les pilotes que 
s’utilitzen, d'acord amb el reglament de la Reial Federació Espanyola de Tennis de 
Taula. 
 
2.6 Arbitratges 
L’equip arbitral serà proposat per la Reial Federació Espanyola de Tennis de Taula i 
estarà format per un/a jutge/essa àrbitre/a i un/a àrbitre/a per àrea de joc.  
 
2.7 Desenvolupament de la competició 
La competició serà en la modalitat individual. 
Es disputarà una primera fase de lliga en grups de 4 o 5 esportistes a una 
eliminatòria tots contra tots. Caldrà intentar que els esportistes d’una mateixa 
universitat no s’enfronten entre si en la primera fase. Una vegada acabada la 
primera fase tindrà lloc un quadre final de vuit esportistes amb els dos millors de 
cada grup.  
La competició serà al millor de 5 jocs d’11 punts. 
Segons el nombre d’inscrits/es, es determinarà el sistema de competició i s’hi 
fomentarà al màxim la participació, de manera que un/a esportista jugue un mínim 
de dues partides per modalitat. 
 
2.8 Sortejos i caps de sèrie 
El sorteig tindrà lloc dos dies abans de la competició en un lloc que designarà la 
universitat organitzadora, la qual comunicarà a les universitats el lloc i l’hora del 
sorteig. 
Els criteris per a designar els caps de sèrie seran els següents: rànquing nacional, 
rànquing autonòmic, CEU de l’any anterior, CAEU de l’any anterior i la resta per 
sorteig. S’intentarà que en la primera fase no s’enfronten esportistes de la mateixa 
universitat, sempre que siga possible. 
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En el moment de l’acreditació seran lliurats els horaris, les normatives específiques i 
el calendari i l’ordre de competició a tots els entrenadors/delegats. 
 
2.9 Reglament  
El desenvolupament de les proves es farà d’acord amb el reglament general dels 
campionats i aquest reglament.  
Tot allò no previst en els apartats anteriors estarà subjecte al Reglament tècnic de 
competició de les federacions espanyola i internacional de tennis de taula. 
 
2.10 Comitè de competició  
Estarà format per un representant de la universitat organitzadora i dos representants 
triats per sorteig entre les universitats que hi participen. 
 
3. TROFEUS 
Es lliuraran medalles als tres primers classificats en cada categoria masculina i 
femenina i trofeus a les tres primeres universitats. 
 
La classificació per universitats serà la suma dels punts obtinguts pels dos millors 
classificats de cada universitat, amb la puntuació següent: 

1. Campió: 8 punts 
2. Subcampió: 6 punts 
3. Tercers: 4 punts 
4. Participació: 1 punt 
(sempre que haja jugat almenys un joc) 

 
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 
PRIMERA JORNADA (matí)  
9.00 h  Acreditació i control de participants 
9.45 h  Reunió tècnica 
10.00 h Fase classificatòria 
SEGONA JORNADA (vesprada)  
16.00 h  Quadre final i lliurament de trofeus 
 
Aquest calendari podria passar a una única jornada segons el nombre d’inscrits/es. 


