NORMATIVA EQUIP
MITJA MARATÓ
SERVEI D'ESPORTS
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Normativa Equip Intervé Marató

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La present normativa pretén regular el funcionament de l'equip de mitja marató
de la Universitat d'Alacant.
La mitja marató és una activitat alhora promocional i competitiva que va dirigida
a totes i tots els membres de la comunitat universitària.
Aquesta activitat gaudeix d'una gran implantació i demanda pel que es fa
necessària una normativa que regule els aspectes bàsics de funcionament.

ARTICLE 1 - REQUISITS GENERALS PER A PERTÀNYER A
l'EQUIP
1.1.

Pertànyer al col·lectiu universitari: Alumnat (de primer o segon cicle,
grau, màster oficial, erasmus, universitat permanent, tercer cicle),
Personal d'Administració i Serveis, Personal Docent i Investigador i
Becaris o Becàries de Col·laboració.

1.2.

Tenir activa la Targeta Esportiva Universitària (TDU) des de la inscripció
fins al 31 de maig de l'any següent.

ARTICLE 2 - CONDICIONS A TENIR EN COMPTE
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

El nombre màxim de corredors serà de 40. Estarà format per:
2.1.1. Les i els corredors que en la temporada anterior hagen complit
els requisits de renovació (5 proves), 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. Aquells
corredors i corredores que no complisquen els requisits de
renovació, hauran d'esperar un any per a volver a inscriure's en
l'equip.
2.1.2. Les i els membres de nova incorporació s'inscriuran a través del
Campus Virtual en data i termini marcat pel Servei d'Esports en
una llista d'espera. En cas que les sol·licituds superen les places
lliures s'efectuarà un sorteig públic per a adjudicar-les.
Les i els atletes participaran en proves populars de caràcter provincial
segons calendari establit a aquest efecte per la Direcció del Servei
d'Esports.
Les i els corredors es comprometen a realitzar un mínim de cinc proves
del calendari. Realitzaran la preinscripció en el Servei d'Esports en cada
prova a través del Campus Virtual en els terminis establits.
Les inscripcions en les diferents proves es gestionaran a través del
Tècnic del Servei d'Esports de l'Àrea de Promoció i Competició
Esportiva.
Les i els atletes participaran amb el nom de la Universitat d'Alacant i amb
la seua equipación únicament en les proves establides per la Direcció
d'Esports.
El fet de no participar en les proves establides sense causa justificada,
suposarà la baixa de l'esportista en l'equip.
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2.7.

La informació sobre les competicions i tots aquells comunicats d'interès
per als i les membres de l'equip es realitzaran at ravés de la pàgina web
de la Universitat d'Alacant.

ARTICLE 3 - AVANTATGES PER ALS I LES ATLETES
3.1.
3.2.
3.3.

Equipación esportiva de la Universitat d'Alacant a establir per la Direcció
d'Esports.
Pagament d'inscripcions en les proves del calendari marcat pel Servei
d'Esports.
Obtenció de crèdits de lliure elecció, segons el “Reglament per a la
Promoció i Suport a Esportistes Universitaris”, o obtenció de crèdits
ECTS, segons el “Reglament per al Reconeixement Acadèmic
d'Activitats Universitàries Culturals, Esportives, de Representació
Estudiantil, Solidàries i de Cooperació de la Universitat d'Alacant”
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