BASES PER A LA SELECCIÓ
D'ESPORTISTES PER A FORMAR ELS
EQUIPS I DELEGACIONS DE LA
UNIVERSITAT D'ALACANT PER A
PARTICIPAR EN ELS DIFERENTS
CAMPIONATS UNIVERSITARIS

SERVEI D’ESPORTS

Bases per a la selecció d’esportistes per a formar equips i delegacions

1. INTRODUCCIÓ
El Servei d'Esports organitza i gestiona els equips i delegacions de les diferents
modalitats esportives per a participar en el Campionat Autonòmic de l'Esport
Universitari (CADU), en els Campionats d'Espanya Universitaris (CEU) i qualssevol
altres campionats de caràcter universitari.

2. REQUISITS
La selecció es realitzarà d'entre esportistes que acrediten ser estudiants de la
Universitat d'Alacant que estiguen matriculats en primer, segon o tercer cicle o
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 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, en la seua redacció donada
per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril.

Serà obligatori l'emplenament de la corresponent sol·licitud.

3. CONVOCATÒRIES
En esports individuals s'establirà un termini d'inscripció des d'inici del curs fins a
finals de gener.
En esports d'equip la convocatòria es realitzarà durant el període d'inici del curs
acadèmic.

4. CRITERIS PER A LA SELECCIÓ D'ESPORTISTES
Serà la Direcció d'Esports, a proposta del Tècnic de l'Àrea de Competició i
Promoció Esportiva, la que determine la selecció definitiva, d'acord amb els criteris
que es relacionen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rànquing nacional o classificació en l'últim Campionat Absolut d'Espanya.
Rànquing Autonòmic o classificació en l'últim Campionat Absolut
Autonòmic.
Rànquing provincial o classificació en l'últim Campionat Absolut Provincial.
Estar integrat en l'últim Programa d'Ajudes a Esportistes Universitaris i
Universitàries d'Alt Nivell.
Estar integrat en la llista d'Esportistes d'Elit del Consell Superior d'Esports
de l'any en curs.
Lloc obtingut en l'últim Campionat d'Espanya Universitari.
Lloc obtingut en l'últim Campionat Autonòmic de l'Esport Universitari.
Proves de selecció en els esports d'equip.
Currículum esportiu.
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