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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Universitat d'Alacant, quan poder públic, té l'obligació de
fomentar l'esport que estableix l'article 43.3 de la Constitució Espanyola, la
qual cosa es reflecteix en l'article 155 dels Estatuts de la pròpia Universitat,
on s'estableix com a dret dels estudiants de la mateixa la promoció i
realització d'activitats esportives com a complement al desenvolupament de la
seua formació universitària, establint-se a més que “la Universitat d'Alacant
recolzarà econòmica i materialment el desenvolupament d'aquestes activitats”.
Conseqüentment amb aqueix marc jurídic, i dins de les opcions que
l'autonomia universitària permet adoptar, la Universitat d'Alacant es decanta
per un model de promoció esportiva que fomente la participació del major nombre
possible d'alumnes universitaris a través, tant de possibilitar la
compatibilitat de les activitats esportives amb les estrictament acadèmiques,
com de reconèixer aquelles activitats a fi d'atorgar crèdits de lliure elecció
curricular.
L'esport universitari, a nivell competitiu, està constituït per una
fase autonòmica –en la qual participen totes les universitats de cada Comunitatque en la Valenciana és el Campionat Autonòmic de l'Esport Universitari (*CADU),
que serveix de classificatòria per al Campionat d'Espanya, a celebrar on
determine el Consell Superior d'Esports. Per descomptat, obtenir èxits esportius
en aqueixa competició mesura el prestigi que en aqueix sentit poden tenir les
diferents universitats del panorama nacional i, la majoria de les Universitats,
nuen la concessió de crèdits de lliure elecció, i fins i tot de beques, a
l'obtenció de bons resultats en els campionats d'Espanya i fins i tot en
competicions internacionals, sobretot en esports individuals. Al costat d'açò,
és corrent que les Universitats tinguen equips en competicions federades, que
igualment representen a la Universitat però amb un calendari esportiu diferent,
i que sens dubte serveixen per a realçar el nom de la pròpia Universitat si
s'aconsegueixen bons resultats.
Que puguen obtenir-se crèdits de lliure elecció per la pràctica
esportiva dins de la Universitat no és, en absolut, nou. La pròpia Comissió de
Cursos Especials i Crèdits de Lliure Elecció Curricular (*CECLEC), en la seua
reunió de 8 de maig de 2001, va acordar traslladar al Director del Secretariat
d'Esports “el suggeriment de contemplar la possibilitat de reconeixement de
crèdits de lliure elecció curricular, als alumnes de la Universitat d'Alacant
que participen en competicions esportives en representació de la mateixa”.
Així mateix, en una enquesta realitzada pel Secretariat d'Esports de
la Universitat d'Alacant entre els esportistes universitaris que van participar
representant a la mateixa en els Campionats Autonòmics i d'Espanya en el curs
2000/2001, preguntant quin considerarien que seria la millor ajuda que podria
donar-se'ls, el 26,68 % dels mateixos va respondre que crèdits de lliure
elecció, molt per sobre dels quals preferien la concessió de beques, que van
anar el 18,40 %.
Exposat tot l'anterior, el Títol I d'aquest Reglament estableix un
concepte d'esportista universitari, d'alumne-esportista, que serà el destinatari
dels avantatges que en la resta de l'articulat s'exposen, atorgant-li idèntica
consideració als alumnes que són monitors, dinamitzadors, d'activitats
esportives per ser beneficiaris de les ja tradicionals beques que para açò
atorga el Secretariat d'Esports.

El Títol II, “sobre la compatibilitat de l'activitat esportiva amb
l'acadèmica”, afronta el facilitar, d'una manera efectiva, que qui represente a
la Universitat d'Alacant en competicions esportives no realitze aqueixa
activitat en detriment de la seua formació acadèmica, ni viceversa. Així, al
costat de la valoració positiva de la seua condició d'esportista universitari
per a la resolució de les sol·licituds de canvi d'horari, grups i exàmens que
coincidisquen amb la seua activitat esportiva, s'instaura la figura del
Coordinador d'Esportistes Universitaris de cada Centre, professor responsable
que servirà de fil comunicador entre l'esportista i els seus professors a fi de
compatibilitzar l'acadèmic amb l'esportiu.
El Títol III, “sobre l'assignació de crèdits de lliure elecció
curricular”, es realitza una detallada regulació conseqüent amb les
característiques pròpies de les diferents competicions tant federades com de
l'esport universitari, distingint, per exemple, dins del Campionat Autonòmic de
l'Esport Universitari, les competicions de lliga –que exigeixen competir durant
quasi tot el curs acadèmic- de les concentracions, que es resolen en puntuals
trobades, i que per açò exigeixen de diferent esforç.
Amb aquesta regulació, es preval per sobre dels resultats esportius l'efectiva
participació, l'esforç personal i el compromís amb la Universitat, doncs sense
tot açò els resultats esportius, els triomfs, són senzillament impossibles.
TEXT ARTICULAT
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Definició d'esportista universitari
1. Esportista universitari és tot aquell estudiant de la Universitat d'Alacant
que reunint tots els requisits que s'exigisquen per la normativa vigent,
representa a la Universitat d'Alacant en competicions universitàries o oficials,
bé a títol individual o integrat en algun dels equips que representen a la
mateixa.
2. Idèntica consideració tindran els estudiants de la Universitat d'Alacant que
siguen monitors d'activitats esportives per haver obtingut la corresponent Beca
de Col·laboració Esportiva del Secretariat d'Esports de la Universitat
d'Alacant.
Article 2
Drets dels esportistes universitaris
1. Els esportistes universitaris tindran dret a obtenir crèdits de lliure
elecció curricular, en els termes establits en la normativa vigent, així com en
el disposat en el Títol III, així com a compatibilitzar l'activitat esportiva
amb l'acadèmica, en els termes establits en el present Reglament.
2. Els esportistes universitaris, en la mesura que representen a la Universitat
d'Alacant, tindran dret a rebre la *equipación esportiva distintiva de la
mateixa comprometent-se al seu ús i conservació.
TÍTOL II
SOBRE LA COMPATIBILITAT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA AMB L'ACADÈMICA
Article 3
Compatibilitat amb l'activitat docent
1. A l'efecte de garantir la compatibilitat de l'activitat esportiva dels
esportistes universitaris amb l'acadèmica, els diferents centres docents de la
Universitat d'Alacant tindran present aquesta condició per a la resolució de les
sol·licituds de canvi d'horari, grups i exàmens que coincidisquen amb la seua
activitat esportiva.

2. Les acreditacions que a l'efecte de l'apartat anterior siguen precises, seran
emeses pel Secretariat d'Esports a sol·licitud dels interessats, sempre que
aquestes hagen estat informades favorablement pel Secretariat d'Esports tenint
en compte l'activitat a desenvolupar i els antecedents del sol·licitant, que
haurà d'estar inclòs en la Relació que es preveu en l'article 5.
Article 4
El Coordinador d'Esportistes Universitaris de Centre
1. Per a facilitar l'activitat esportiva dels esportistes universitaris, els
Directors de Centre nomenaran en cadascun d'ells un Coordinador d'Esportistes
Universitaris de Centre, que farà les vegades de tutor dels mateixos i servirà
d'interlocutor amb els professors de cadascuna de les assignatures que curse
l'esportista en la titulació corresponent.
2. El Coordinador d'Esportistes Universitaris de cada Centre haurà de ser
professor d'un Departament del Centre on s'impartisca la titulació en la qual
estiga matriculat l'esportista universitari.
Article 5
La Relació d'esportistes universitaris
1. Per a acollir-se als beneficis que es preveuen en el present Títol, serà
necessari estar inclòs en la Relació d'Esportistes Universitaris que elaborarà i
mantindrà permanentment actualitzada el Secretariat d'Esports de la Universitat
d'Alacant.
2. La Relació i les seues actualitzacions i modificacions es remetrà al
Vicerector competent en matèria de Centres i Estudis i als Degans de Facultat i
Directors d'Escola Universitària on els esportistes cursen estudis.
3. Per a l'elaboració de la Relació prevista en l'apartat anterior, es tindrà en
compte el grau d'emplene de les obligacions que en aquest Reglament s'esmenten
en el Títol següent, donant especial importància al grau de participació de
l'esportista en les activitats pròpies de la competició. Es valorarà també, com
si de participació es tractara, el cas en què la mateixa no siga possible per
causa de lesió.
TÍTOL III
SOBRE L'ASSIGNACIÓ DE CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ CURRICULAR
Article 6
Grups d'activitat esportiva i assignació de crèdits
1. A fi d'assignar crèdits de lliure elecció curricular als esportistes
universitaris objecte del present Reglament, s'estableixen els següents tres
grups, amb la corresponent assignació de crèdits:
GRUP Als
esportistes universitaris que participen en la fase final del Campionat
d'Espanya Universitari, als quals correspondran 3 Crèdits.
GRUP B
Els esportistes universitaris que participen en:
a) competicions de tipus Lliga d'esports d'equip del Campionat Autonòmic de
l'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana, als quals correspondran 3
Crèdits
En cas d'estar convocat únicament entre el 20% i el 75 % de les trobades, els
correspondrà 1 crèdit.
b) competicions en equips Federats de la Universitat d'Alacant, als quals
correspondran 3 Crèdits.
En cas d'estar convocat únicament entre el 20% i el 75 % de les trobades, els
correspondrà 1 crèdit.
c) competicions de tipus Concentració d'esports d'equip del Campionat Autonòmic
de l'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana, als quals correspondran 2
Crèdits.
d) Campionats Inter-Universitaris Oficials, als quals correspondrà 1 Crèdit.

GRUP C
Els alumnes que siguen monitors per haver obtingut la corresponent Beca
de Col·laboració Esportiva a càrrec del Secretariat d'Esports de la Universitat
d'Alacant, s'equipararan a aquests efectes als esportistes universitaris
corresponent-los 3 crèdits
2. Seran acumulables els crèdits de les diferents participacions en les
activitats ressenyades, tant dins del Grup B, com entre els diferents Grups
ressenyats, que en cap cas podran excedir de 10 crèdits per curs acadèmic.
Així mateix, per a obtenir els crèdits establits per a cada Grup, s'haurà
d'estar als requisits que para cadascun d'ells s'exigeixen en els preceptes
següents.
Article 7
Requisits per a la concessió de crèdits als esportistes universitaris del Grup A
(Fase final del Campionat d'Espanya Universitari).
1. Per a pertànyer a l'equip de la Universitat de la modalitat esportiva
corresponent que participe en la Fase Final del Campionat d'Espanya
Universitari, serà necessari:
a) Presentar-se a les convocatòries, ser seleccionat per l'entrenador i tenir
el vistiplau dels tècnics de competició.
b) Participar prèviament en la fase classificatòria i en les competicions
*inter-universitàries de caràcter oficial. Per raons molt justificades es podran
accedir directament, previ informe raonat del Director del Secretariat d'Esports
de la Universitat d'Alacant.
2. Per a obtenir els crèdits de lliure elecció que s'estableixen en l'article 7
del present Reglament, serà necessari:
-Ser component d'algun dels equips universitaris que participen en la fase final
del Campionats d'Espanya Universitari.
-En els Campionats d'Espanya en els esports d'equip haurà d'estar convocat en
tots els partits de la fase final i en els esports individuals s'haurà de
participar fins a la conclusió de la competició.
-Vestir la *equipación en totes i cadascuna de les activitats (competicions,
lliurament de trofeus, desplaçaments, entrenaments) que participe l'equip o la
delegació representant a la Universitat d'Alacant.
-Mostrar sempre una actitud de participació i compromís amb la Universitat i
sobretot un comportament adequat i exemplar.
-La conformitat, prèvia comprovació de tots els requisits anteriors, del tècnic
de l'Àrea de Competició i Promoció Esportiva, amb l'assessorament dels
entrenadors.
Article 8
Requisits per a la concessió de crèdits als esportistes universitaris del Grup B
(Competicions de tipus Lliga d'esports d'equip del Campionat Autonòmic de
l'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (*CADU).
1.Per a pertànyer a l'equip de la Universitat d'Alacant, de la modalitat
esportiva corresponent que participe en la Lliga d'esports d'equip del *CADU,
serà necessari presentar-se a les convocatòries, ser seleccionat per
l'entrenador i tenir el vistiplau dels tècnics de competició.
2.Per a obtenir els crèdits de lliure elecció que s'estableixen en l'article 7
del present Reglament, serà necessari:
-Ser component d'algun dels equips universitaris que participen en la Lliga
*CADU
-Finalitzar el curs acadèmic pertanyent a algun dels equips universitaris en la
Lliga *CADU
-Entrenar amb regularitat amb l'equip
-En la Lliga *CADU, l'alumne haurà d'estar convocat un mínim del 75% del total
de partits de la temporada. En el cas d'estar convocat entre el 20% i el 75%
dels partits, es tindrà dret a l'obtenció d'1 crèdit .

-Vestir la *equipación en totes i cadascuna de les activitats (competicions,
lliurament de trofeus, desplaçaments, entrenaments) que participe l'equip o la
delegació representant a la nostra Universitat, ja siguen de caràcter oficial
com a amistoses.
-Mostrar sempre una actitud de participació i compromís amb la Universitat i
sobretot un comportament adequat i exemplar.
-La conformitat, prèvia comprovació de tots els requisits anteriors, del tècnic
de l'Àrea de Competició i Promoció Esportiva, amb l'assessorament dels
entrenadors.
Article 9
Requisits per a la concessió de crèdits als esportistes universitaris del Grup B
(Competicions d'equips Federats de la Universitat d'Alacant).
1.Per a pertànyer a l'equip de la Universitat d'Alacant, de la modalitat
esportiva corresponent que participe en competició federada, serà necessari
presentar-se a les convocatòries, ser seleccionat per l'entrenador i tenir el
vistiplau dels tècnics de competició.
2.Per a obtenir els crèdits de lliure elecció que s'estableixen en l'article 7
del present Reglament, serà necessari:
-Ser component d'algun dels equips federats de la Universitat d'Alacant.
-Finalitzar el curs acadèmic pertanyent a algun dels equips federats de la
Universitat d'Alacant.
-Entrenar amb regularitat amb l'equip federat.
-L'alumne haurà d'estar convocat un mínim del 75% del total de partits de la
temporada. En el cas d'estar convocat entre el 20% i el 75% dels partits, es
tindrà dret a l'obtenció d'1 crèdit.
-Vestir la *equipación en totes i cadascuna de les activitats (competicions,
lliurament de trofeus, desplaçaments, entrenaments) que participe l'equip o la
delegació representant a la nostra Universitat, ja siguen de caràcter oficial
com a amistoses.
-Mostrar sempre una actitud de participació i compromís amb la Universitat i
sobretot un comportament adequat i exemplar.
-la conformitat, prèvia comprovació de tots els requisits anteriors, del tècnic
de l'Àrea de Competició i Promoció Esportiva, amb l'assessorament dels
entrenadors.
Article 10
Requisits per a la concessió de crèdits als esportistes universitaris del Grup B
(Competicions de tipus Concentració d'esports d'equip del Campionat Autonòmic de
l'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (*CADU)
1.Per a pertànyer a l'equip de la Universitat d'Alacant, de la modalitat
esportiva corresponent que participe en les concentracions del *CADU, serà
necessari presentar-se a les convocatòries, ser seleccionat per l'entrenador i
tenir el vistiplau dels tècnics de competició.
2. Per a obtenir els crèdits de lliure elecció que s'estableixen en l'article 7
del present Reglament, serà necessari:
-Ser component d'algun dels equips universitaris que participen en la
concentració *CADU.
-Entrenar amb regularitat amb l'equip.
-En la Concentració *CADU, l'alumne haurà d'estar convocat en tots els partits
de la competició.
-Vestir la *equipación en totes i cadascuna de les activitats (competicions,
lliurament de trofeus, desplaçaments, entrenaments) que participe l'equip o la
delegació representat a la nostra Universitat, ja siguen de caràcter oficial com
a amistoses.
-Mostrar sempre una actitud de participació i compromís amb la Universitat i
sobretot un comportament adequat i exemplar.

-La conformitat, prèvia comprovació de tots els requisits anteriors, del tècnic
de l'Àrea de Competició i Promoció Esportiva, amb l'assessorament dels
entrenadors.
Article 11
Requisits per a la concessió de crèdits als esportistes universitaris del Grup B
(Competicions Inter-universitàries oficials).
1.Per a pertànyer a l'equip de la Universitat d'Alacant, de la modalitat
esportiva corresponent que participe en Competicions Inter.-Universitàries
Oficials, serà necessari presentar-se a les convocatòries, ser seleccionat per
l'entrenador i tenir el vistiplau dels tècnics de competició, així com complir
amb les normes tècniques i participar en les activitats que a aquest efecte
s'establisquen pel Secretariat d'Esports de la Universitat d'Alacant.
2. Per a obtenir els crèdits de lliure configuració que s'estableixen en
l'article 7 del present Reglament, serà necessari:
-Ser component d'algun dels equips de la Universitat d'Alacant.
-Participar en la competició fins a la seua conclusió.
-Vestir la *equipación en totes i cadascuna de les activitats (competicions,
lliurament de trofeus, desplaçaments, entrenaments) que participe l'equip o la
delegació representant a la nostra Universitat.
-Mostrar sempre una actitud de participació i compromís amb la Universitat i
sobretot un comportament adequat i exemplar.
-La conformitat, prèvia comprovació de tots els requisits anteriors, del tècnic
de l'Àrea de Competició i Promoció Esportiva, amb l'assessorament dels
entrenadors.
Article 12
Requisits per a la concessió de crèdits als esportistes universitaris del Grup C
(Monitors amb beca de col·laboració esportiva del Secretariat d'Esports de la
Universitat d'Alacant) .
Per a obtenir els crèdits de lliure elecció establits en l'article 7 del present
Reglament, serà necessari:
-Complir amb els drets i obligacions establits en la beca.
-Exercir la beca en el període d'octubre a maig.
-Vestir la *equipación en totes i cadascuna de les activitats (competicions,
lliurament de trofeus, desplaçaments, entrenaments) que participe l'equip o la
delegació representant a la nostra Universitat.
-Mostrar sempre una actitud de participació i compromís amb la Universitat i
sobretot un comportament adequat i exemplar.
-La conformitat, prèvia comprovació de tots els requisits anteriors, del tècnic
de l'Àrea de Competició i Promoció Esportiva, amb l'assessorament dels
entrenadors.
Article 13
La participació en les competicions.
Només serà *excusable la falta de participació en les activitats i competicions
esportives que s'esmenten en aquest títol, per sota dels percentatges establits,
per causa de lesió acreditada davant el Secretariat d'Esports de la Universitat
d'Alacant o una altra circumstància de força major.
DISPOSICIÓ
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FINAL
reglament entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en la
de la Universitat d'Alacant, així com en els taulers d'anuncis
a l'efectes en els diferents Centres de la mateixa.

