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1. PARTICIPANTS 
 
1.1 Tipus de 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 no podran participar-hi PAS/PDI. 
 
1.2 Nombre de participants 
Cada universitat podrà inscriure-hi 2 parelles masculines, 2 parelles femenines i 
2 mixtes, i podrà estar representada per la figura d’un entrenador i un delegat 
per expedició.  
Els participants en categoria masculina o femenina no podran participar alhora 
en la categoria mixta. 
 
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 
La competició es desenvoluparà en una platja que complisca amb els mínims 
bàsics quant a higiene i seguretat. Com a mínim, hi haurà d’haver un vestuari 
femení, un de masculí i un adaptat per a cada gènere. 
La instal·lació tindrà el nombre suficient de pistes com per a poder 
desenvolupar la competició entre les 10 i les 17 hores. 
 
2.3 Vestimenta 
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Els competidors estaran obligats a eixir a la zona de competició degudament 
uniformats. Els dos integrants de la parella hauran de portar el mateix 
equipament. 
 
2.4 Material necessari 
L’organització del campionat aportarà les pilotes en unes condicions òptimes 
per a la pràctica del vòlei platja, les xarxes, els pals, les línies i els marcadors 
de pista per a un bon desenvolupament de la competició. 
 
2.5 Sistema de competició 
Per a la formació dels quadres de competició, caldrà tenir en compte, per 
aquest ordre, el rànquing nacional, el rànquing autonòmic, la competició de 
l’any anterior i el sorteig pur.  
La competició serà en format de doble pèrdua, és a dir, que després d’una 
derrota podrà haver-hi repesca. 
Caldrà un mínim de dues parelles perquè es desenvolupe cada modalitat. 
 
3. ARBITRATGE 
 
Hi haurà un jutge àrbitre per a cadascuna de les pistes, excepte en el tercer i el 
quart llocs i la final en què hi haurà dos/dues àrbitres. 
 
4. REGLAMENT 
 
El desenvolupament de les proves es farà d’acord amb el que estableixen les 
normes generals i en aquest reglament tècnic de competició. Per a  allò que no 
estiga previst en aquesta normativa serà aplicable el reglament tècnic de la 
Federació Espanyola de Voleibol. 
 
 
5. TROFEUS 
 
1r classificat masculí, femení i mixt 
2n classificat masculí, femení i mixt 
3r classificat masculí, femení i mixt 
Tres primeres universitats classificades. 
La classificació per universitats s’obtindrà de la suma dels punts obtinguts per 
la millor parella classificada de cada universitat en cadascuna de les proves. Es 
lliuraran trofeus a les tres primeres universitats classificades segons la suma de 
punts dels participants seguint el sistema de puntuació següent: 
1. Campió: 8 punts 
2. Subcampió: 6 punts 
3. Tercers: 4 punts 
4. Participació: 1 punt (sempre que haja jugat almenys un partit). 
En cas d’empat caldrà tenir en compte:  
1r) Major nombre d’ors  
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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. 
 
6. COMITÈ ORGANITZADOR 
Format pel director del Servei d’Esports de la universitat organitzadora i tants 
tècnics interns o externs com el servei necessite per a l’organització. 
 
7. COMITÈ DE COMPETICIÓ 
Estarà format per un representant de la universitat organitzadora i dos delegats 
triats per sorteig entre les universitats acreditades. 
 
8. PROGRAMA I CALENDARI 
 
La competició es desenvoluparà en una jornada. 
 
HORARI DE LA COMPETICIÓ 
 
PRIMERA JORNADA (matí) 
9-9.30 h Acreditació 
9.45 h  Reunió tècnica 
10.00 h  Inici de la competició 


