NORMATIVA DE FUNCIONS D'ESPORTISTES,
DELEGATS, DELEGADES, ENTRENADORS,
ENTRENADORES, TÈCNICS I TÈCNIQUES EN
COMPETICIONS UNIVERSITÀRIES
SERVEI D'ESPORTS

Normativa de funcions d'esportistes, delegats, delegades, entrenadors, entrenadores, tècnics i
tècniques en competicions universitàries

La Universitat d'Alacant participa en competicions universitàries a nivell autonòmic,
nacional i internacional en les següents modalitats esportives:
Esports d'equip:


Futbol sala masculí i femení.



Futbol masculí i femení.



Bàsquet masculí i femení.



Handbol masculí i femení.



Voleibol masculí i femení.



Rugbi masculí i femení.

Esports Individuals:
Escacs, Camp a través, Taekwondo, Esgrima, Frontenis, Golf, Orientació, Tennis,
Tennis de taula, Tir amb Arc, Pàdel, Pilota Valenciana, Natació, Judo, Esquaix,
Bàdminton, Escalada, Vela, Vòlei platja, Karate, Atletisme i Triatló.

1. OBJECTIUS
1. Impulsar i facilitar la pràctica esportiva entre les i els universitaris com a
complement i experiència vital a la seua formació.
2. Fomentar la participació en competicions universitàries, augmentant l'oferta
esportiva i la qualitat de les mateixes.
3. Tenir la màxima representació de la Universitat d'Alacant en totes les
competicions universitàries que s'organitzen de caràcter oficial, oferint les
millors condicions a les i els nostres esportistes universitaris amb la finalitat
d'obtenir els millors resultats.
4. Participar en el desenvolupament del Pla Estratègic del Servei d'Esports, amb
l'objectiu de ser un referent esportiu mitjançant l'activitat competitiva
universitària.

2. FUNCIONS DELS I LES MEMBRES DELS EQUIPS I DELEGACIONS EN
COMPETICIONS UNIVERSITÀRIES
Caps d'expedició i delegats i delegades:


Actuar com a responsable i representant de la Universitat en els Campionats en
els quals s'estiga participant.
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S'ocuparà de la gestió de tota la documentació de la delegació, responsabilitzantse de l'acreditació dels i les participants en els diferents campionats.



Haurà d'arreplegar i adjuntar a l'informe final les actes de cadascun dels partits,
així com resultats i classificacions.



Representar a la Universitat d'Alacant en tots els actes protocol·laris oficials que
es puguen organitzar en els Campionats en els quals participe: reunions
tècniques, lliurament de trofeus, vins d'honor, sopars oficials, recepció de
participants, etc.



Tenen l'obligació d'acudir a tots i cadascun dels partits del seu equip i/o delegació
i estar presents en el terreny de joc, atenent a totes les necessitats durant la
competició.



És la o el màxim responsable de tots i cadascun dels i les membres acreditats en
la competició (esportistes, entrenadors, entrenadores, oficials), durant el
desplaçament i durant la competició, garantint el retorn de tots els i les membres
de la delegació.



Realitzarà l'informe final de la competició i altres informes que se li sol·liciten
sobre situacions o actuacions sorgides durant el desenvolupament de la
competició.



Conèixer el protocol d'actuació de la assegurança en competicions universitàries,
sent responsable d'actuar conforme a aquest protocol en cas d'accident esportiu
durant la competició.



Vetlar pel correcte comportament de tots els i les membres de la delegació que
representa a la Universitat d'Alacant en la competició, procurant que es respecten
totes les normes i reglaments, horaris de competicions, desplaçaments, etc.

Entrenadors, Entrenadores, Tècnics i tècniques:


En el cas d'aquelles competicions en les quals per circumstàncies especials la
Universitat no dispose de cap de delegació en un Campionat, entrenadors o
entrenadores i tècnics o tècniques assumiran totes i cadascuna de les funcions
designades per a delegats o delegades i caps d'expedició a més de les pròpies
associades al seu perfil.



Tenen l'obligació d'acudir a tots i cadascun dels partits del seu equip i estar
físicament presents en el terreny de joc, havent de fer-se constar tal
circumstància en l'acta dels partits i assistint tècnicament a l'equip o esportistes.
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Hauran de portar i lliurar als equips arbitrals o jutges o jutgesses les fulles oficials
d'inscripció per a la seua confrontació juntament amb els documents d'identitat
dels i les participants.



Conèixer el calendari de la competició així com els reglaments i aspectes tècnics
per a organitzar l'equip o delegació.



En totes les competicions en què es participe, l'entrenador o entrenadora haurà
de dirigir, coordinar i acompanyar a l'equip, des de l'eixida fins al seu retorn.



Haurà d'estar com a mínim 60 minuts abans dels partits o competicions
individuals, amb l'objectiu de realitzar totes les activitats prèvies al partit amb
temps suficient.



Exercir la seua funció amb la independència necessària, sempre d'acord amb la
línia de treball de la Universitat d'Alacant.



Complir rigorosament els horaris establits per als diferents partits i competicions,
desplaçaments, etc.



Participar en totes les activitats amb la indumentària de la Universitat d'Alacant.



Emplenar aquells informes o aportar les dades que, sobre la funció que realitzen,
els siguen sol·licitats pels tècnics del Servei d'Esports de la Universitat d'Alacant.



Tractar amb respecte a les i els seus esportistes, atenent els seus dubtes,
requeriments,

sent

en

tot

moment

l'exemple

necessari

durant

el

desenvolupament de la competició.


Respectar a totes les persones i entitats implicades en la competició (jugadors o
jugadores i entrenadors o entrenadores contraris, públic, àrbitres i auxiliars,
reglaments, etc.) evitant qualsevol actitud o gest que puga crear, contribuir,
encoratjar o encobrir accions que puguen generar altercats o violència en
qualsevol moment de les seues funcions.

Esportistes i jugadors o jugadores:


En tots els entrenaments, concentracions, partits oficials, actes protocol·laris serà
obligatori utilitzar la roba esportiva identificadora de la Universitat d'Alacant i no
es permetrà a cap esportista qualsevol altra roba esportiva o publicitat.



Hauran de respectar les normes de l'autocar o mitjà de transport utilitzat, hotels i
recintes esportius, controlant els nivells de soroll i respectant els béns dels
diferents espais.
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Tenen l'obligació de ser puntuals en totes les convocatòries, menjars, reunions,
eixides de l'autocar o mitjà de transport designat i ajustar-se a tots els horaris
establits per les o els entrenadors o caps d'expedició durant la competició.



Durant el desenvolupament de les competicions, l'esportista guardarà el degut
respecte pel cos tècnic i la resta de components de la delegació, així com a les i
els adversaris, àrbitres, públic i empleats o empleades del recinte esportiu.



El concepte de “Joc Net” ha de prevaldre entre els i les membres de la delegació,
evitant les amonestacions i les agressions físiques o verbals a àrbitres i
adversaris o adversàries.



Respectar les decisions del cos tècnic.

3. SOM LA UNIVERSITAT D'ALACANT
Formar part de l'equip exigeix assumir una gran responsabilitat per la institució que
es representa i els valors pels quals es regeix: Excel·lència, Compromís i “Saber
Estar”.
Ser seleccionat o seleccionada per a participar en els equips i delegacions
universitàries, suposa el deure del jugador o jugadora de estar amb l'equip durant
tota la temporada oficial i respectar les condicions ací presents, així com els acords
que es prenguen durant la temporada. El personal tècnic fixarà els objectius,
programa i calendari esportiu. La o l'entrenador informarà prèviament de les
condicions de la participació de l'esportista i vetlarà per al seu compliment.
Al seu torn, pel només fet de sol·licitar participar en els equips i delegacions
universitàries i haver sigut seleccionat o seleccionada, les i els esportistes cedeixen
els seus drets d'imatge per a la seua utilització per sí o per tercers en relació amb la
Universitat d'Alacant.
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