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Normativa Equipo de Orientación

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La present normativa pretén regular el funcionament de l’equip d’orientació de la
Universitat d’Alacant.
L’orientació és una activitat al mateix temps promocional i competitiva que va
dirigida a tota i tot membre de la comunitat universitària.
Aquesta activitat ha experimentat un gran auge en els últims anys, incrementantse la seua demanda de forma notòria. Per tot això, es fa necessària una
normativa que regule els aspectes bàsics del seu funcionament.

ARTICLE 1 - REQUISITS GENERALS PER A PERTÀNYER A L’EQUIP
1.1. Pertànyer al col·lectiu universitari: Alumnat, Personal d’Administració i
Servicis, Personal Docent i Investigador i Becaris i Becàries de Col·laboració.
1.2. El nombre màxim de corredors i corredores ho establirà la Direcció d’Esports
de la Universitat d’Alacant. Aquesta quota estarà format:
A) Les i els membres que van pertànyer a l’equip en la temporada
anterior. Sempre que hagen complit amb els requisits i condicions
de permanència en la temporada passada, i que hagen confirmat
la seua continuïtat en l’equip en el termini i forma establits, que es
publicarà en la pàgina Web de la Universitat d’Alacant.
B) Les i els membres de nova incorporació que reunisquen el requisits
establits, així com les condicions tècniques adequades al nivell de
competició, segons criteri de l’entrenador o entrenadora i el tècnic
o tècnica de l’Àrea de Competició i Promoció Esportiva.

ARTICLE 2 - PROGRAMA I CONDICIONS A TINDRE EN COMPTE
2.1. Les i els corredors participaran en proves de la lliga nacional federada
d’orientació segons calendari establit a aquest efecte per la Direcció d’Esports,
així com en les diferents competicions universitàries que se celebren.
2.2. Les i els corredors es comprometen a completar el programa de carreres
establit.
2.3. Les inscripcions, els desplaçaments i les llicències federatives, si és el cas,
es gestionaran a través de l’Àrea de Competició i Promoció Esportiva.
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2.4. Les i els corredors hauran de confirmar la seua participació en les proves a
l’entrenador o entrenadora d’orientació almenys amb una setmana d’antelació a
la finalització del termini d’inscripció de les diferents proves.
2.5. Les i els corredors participaran amb el nom de la Universitat d’Alacant
únicament en les proves establides per la Direcció d’Esports.
2.6. El fet de no participar en les proves establides sense causa justificada,
suposarà la baixa com a esportista de l’equip.
2.7. La informació sobre les competicions i tots aquells comunicats d’interés per
a les i els membres de l’equip es realitzaran a través de la pàgina Web de la
Universitat d’Alacant.

ARTICLE 3 - AVANTATGES PER A ESPORTISTES
3.1. Equipament esportiu de la Universitat d’Alacant a establir per la Direcció
d’Esports.
3.2. Descompte en l’expedició de la Targeta Esportiva Universitària.
3.3. Despeses d’inscripcions, desplaçaments, i si és el cas, allotjaments.
3.4. Obtenció de crèdits de lliure elecció, segons el Reglament per a la
promoció i Suport a Esportistes Universitaris i Universitàries.
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