LLIGUES INTERNAS
ESPORTS INDIVIDUALES
BASES DE COMPETICIÓ

ESCACS
Art. 1.- Participants
1.1. Alumnes, Personal d'Administració i Serveis, Personal Docent i Investigador i
Becaris de Col·laboració d'esta universitat.
Art. 2.- Sistema de Competició
2.1. Nombre màxim inscrits: 36.
2.2. Nombre mínim per a realitzar els tornejos: 8.
2.3. Es realitzaran tornejos puntuables, el resultat del primer decidirà l'equip que
representarà a la Universitat d'Alacant en el Campionat Autonòmic de l'Esport
Universitari i la suma dels punts obtinguts en els dos tornejos decidirà l'equip que
representarà a la Universitat en els Campionats d'Espanya Universitaris.
Art. 3.- Reglament
3.1. En este campionat s'establix una única categoria MIXTA.
3.2. La competició es regirà pel present reglament i la reglamentació vigent de la FIDE
(lleis dels escacs) i, supletòriament, la de la FEDA (reglament general de
competicions).
3.3. Per a la confecció d'emparellaments se seguirà la valoració ElO (FIDE o FEDA) en
vigor, així com el resultat de la competició interna anterior.
3.4. No es permet realitzar canvis d'horaris durant el desenrotllament dels tornejos.
3.5. El jugador que passats 15 minuts des de l'horari previst per al començament dels
tornejos no es presente quedarà desqualificat.
3.6. Els tornejos estaran supervisats per un jutge àrbitre.
3.7. El sistema de competició d'ambdós tornejos es decidirà una vegada finalitze el
termini d'inscripció i dependrà del nombre d'inscrits.
3.8. Els calendaris, resultats i classificacions es consultaran en UACloud.
3.9. Les reclamacions seran dirigides i resoltes pel jutge Únic de Competició (tècnic del
Servei d'Esports) i es podran presentar fins a 48 hores després de finalitzat l'encontre
enviant un correu a: ligasinternas@ua.es.
3.10. És imprescindible presentar el DNI o la TIU per a fer ús de les instal·lacions.
Art. 4.- Trofeus i Premis
4.1. Trofeu de la UA per als dos primers classificats.
Art. 5.- Publicitat
5.1. El Servei d'Esports podrà fer fotografies durant les competicions, així com de la
jornada de Clausura de Lligues Internes, que podran ser publicades en mitjans de
comunicació i en la web i xarxes socials institucionals.
5.2. Les dades de contacte dels jugadors podran ser facilitades a la resta de
participants en el mateix esport.

LLIGUES INTERNAS
ESPORTS INDIVIDUALES
BASES DE COMPETICIÓ

PÀDEL
Art. 1.- Participants
1.1. Alumnes, Personal d'Administració i Serveis, Personal Docent i Investigador i
Becaris de Col·laboració d'esta universitat.
Art. 2.- Sistema de Competició
2.1. Nombre màxim inscrits: 32 parelles.
2.2. Nombre mínim per a realitzar el torneig: 8 parelles.
2.3. S'establixen 2 categories (1ª i 2ª divisió) amb l'objectiu que els participants puguen
inscriure's atenent al seu nivell de joc.
2.4. Primera fase tipus lliga en grups depenent del nombre d'inscrits. Les 4 primeres
parelles de cada grup disputaran la següent fase “MÀSTER” per mitjà de sistema de
quadr eliminatori.
Art. 3.- Reglament
3.1. La competició es regirà per les Regles de Joc Oficials de la Federació Espanyola
de Pàdel.
3.2. Tots els partits es disputaran al millor de 3 sets, amb tie-break en tots ells, que
s'aplicarà quan el marcador, en cada set, arribe als sis jocs iguals, jugant-se a 7 punts
i havent de guanyar amb una diferència de 2 punts, prolongant-se tot el que siga
necessari.
3.3. La parella que, passats 15 minuts des de l'horari previst per al començament de
l'encontre no es presente, se li donarà el mateix per perdut. Al tercer partit no
presentat el jugador quedarà eliminat de la competició.
3.4. No es permeten ajornaments de partits, excepte per causes climatològiques.
3. 5. El resultat el té que comunicar la parella guanyadora de l'encontre omplint una
acta (disponible en la consergeria dels vestidors exteriors), que haurà d'entregar en la
consergeria del pavelló després del partit.
3.6. Els quadros es formaran per mitjà de sorteig, tenint en compte el rànquing
federatiu i el resultat de la lliga anterior per a establir caps de sèrie.
3.7. Els calendaris, resultats i classificacions es consultaran en UACloud.
3.8. Les reclamacions seran dirigides i resoltes pel jutge Únic de Competició (tècnic del
Servei d'Esports) i es podran presentar fins a 48 hores després de finalitzat l'encontre
enviant un correu a: ligasinternas@ua.es.
3.9. Les pilotes de joc seran aportades pels participants.
3.10. És imprescindible el DNI o la TIU per a poder fer ús de les instal·lacions.
Art. 4.- Trofeus i Premis
4.1. Trofeu de la UA per a les dues primeres parelles classificades en cada categoria.
Art. 5.- Publicitat
5.1. El Servei d'Esports podrà fer fotografies durant les competicions, així com de la
jornada de Clausura de Lligues Internes, que podran ser publicades en mitjans de
comunicació i en la web i xarxes socials institucionals.
5.2. Les dades de contacte dels jugadors podran ser facilitades a la resta de
participants en el mateix esport.

LLIGUES INTERNAS
ESPORTS INDIVIDUALES
BASES DE COMPETICIÓ

ESQUAIX
Art. 1.- Participants
1.1. Alumnes, Personal d'Administració i Serveis, Personal Docent i Investigador i
Becaris de Col·laboració d'esta universitat.
Art. 2.- Sistema de Competició
2.1. Nombre màxim inscrits: 32.
2.2. Nombre mínim per a realitzar el torneig: 8.
2.3. Primera fase tipus lliga en grups depenent del nombre d'inscrits. Els 2 primers
classificats de cada grup disputaran la següent fase “MÀSTER” per mitjà de sistema
de quadre eliminatòria.
Art. 3.- Reglament
3.1. La competició es regirà per les Regles de Joc Oficials de la Federació Espanyola
d'Esquaix.
3.2. Tots els partits es disputaran al millor de 5 sets, sent cada un d'ells a 9 punts.
3.3. El jugador que, passats 15 minuts des de l'horari previst per al començament de
l'encontre no es presente, se li donarà el mateix per perdut. Al tercer partit no
presentat el jugador quedarà eliminat de la competició.
3.4. No es permeten ajornaments de partits.
3.5. El resultat el té de comunicar el jugador guanyador de l'encontre omplint una acta
(disponible en la consergeria dels vestidors exteriors), que haurà d'entregar en la
consergeria del pavelló després del partit.
3.6. Els quadros es formaran per mitjà de sorteig, tenint en compte el rànquing
federatiu i el resultat de la lliga interna anterior per a establir caps de sèrie.
3.7. Els calendaris, resultats i classificacions es consultaran en UACloud.
3.8. Les reclamacions seran dirigides i resoltes pel jutge Únic de Competició (tècnic del
Servei d'Esports) i es podran presentar fins a 48 hores després de finalitzat l'encontre
enviant un correu a: ligasinternas@ua.es.
3.9. Les pilotes de joc seran aportades pels participants.
3.10. És imprescindible presentar el DNI o la TIU per a poder fer ús de les
instal·lacions.
Art. 4.- Trofeus i Premis
4.1. Trofeu de la UA per als dos primers classificats en cada categoria.
Art. 5.- Publicitat
5.1. El Servei d'Esports podrà fer fotografies durant les competicions, així com de la
jornada de Clausura de Lligues Internes, que podran ser publicades en mitjans de
comunicació i en la web i xarxes socials institucionals.
5.2. Les dades de contacte dels jugadors podran ser facilitades a la resta de
participants en el mateix esport.

LLIGUES INTERNAS
ESPORTS INDIVIDUALES
BASES DE COMPETICIÓ

TENNIS DOBLES
Art. 1.- Participants
1.1. Alumnes, Personal d'Administració i Serveis, Personal Docent i Investigador i
Becaris de Col·laboració d'esta universitat.
Art. 2.- Sistema de Competició
2.1. Nombre màxim inscrits: 16 parelles.
2.2. Nombre mínim per a realitzar el torneig: 8 parelles.
2.3. Primera fase tipus lliga en grups depenent del nombre d'inscrits. Les 2 primeres
parelles de cada grup disputaran la següent fase “MÀSTER” per mitjà de sistema de
quadre eliminatòria.
Art. 3.- Reglament
3.1. La competició es regirà per les Regles del Tennis de la R.F.E.T.
3.2. Tots els partits es disputaran al millor de 3 sets, amb tie-break en tots ells, segons
les regles de la R.F.E.T.
3.3. La parella que, passats 15 minuts des de l'horari previst per al començament de
l'encontre no es presente, se li donarà el mateix per perdut. Al tercer partit no
presentat el jugador quedarà eliminat de la competició.
3.4. No es permeten ajornaments de partits, excepte per causes climatològiques.
3.5. El resultat el té de comunicar la parella guanyadora de l'encontre omplint una acta
(disponible en la consergeria dels vestidors exteriors), que haurà d'entregar en la
consergeria del pavelló després del partit.
3.6. Els quadros es formaran per mitjà de sorteig, tenint en compte el rànquing
federatiu i el resultat de la lliga anterior per a establir caps de sèrie.
3.7. Els calendaris, resultats i classificacions es consultaran en UACloud.
3.8. Les reclamacions seran dirigides i resoltes pel jutge Únic de Competició (tècnic del
Servei d'Esports) i es podran presentar fins a 48 hores després de finalitzat l'encontre
enviant un correu a: ligasinternas@ua.es.
3.9. Les pilotes de joc seran aportades pels participants.
3.10. És imprescindible presentar el DNI o la TIU per a poder fer ús de les
instal·lacions.
Art. 4.- Trofeus i Premis
4.1. Trofeu de la UA per a les dues primeres parelles classificades en cada categoria.
Art. 5.- Publicitat
5.1. El Servei d'Esports podrà fer fotografies durant les competicions, així com de la
jornada de Clausura de Lligues Internes, que podran ser publicades en mitjans de
comunicació i en la web i xarxes socials institucionals.
5.2. Les dades de contacte dels jugadors podran ser facilitades a la resta de
participants en el mateix esport.

LLIGUES INTERNAS
ESPORTS INDIVIDUALES
BASES DE COMPETICIÓ

TENNIS INDIVIDUAL
Art. 1.- Participants
1.1. Alumnes, Personal d'Administració i Serveis, Personal Docent i Investigador i
Becaris de Col·laboració d'esta universitat.
Art. 2.- Sistema de Competició
2.1. Nombre màxim inscrits: 64.
2.2. Nombre mínim per a realitzar el torneig: 8.
2.3. S'establixen 2 categories (1ª i 2ª divisió) amb l'objectiu que els participants puguen
inscriure's atenent al seu nivell de joc.
2.4. Primera fase tipus lliga en grups depenent del nombre d'inscrits. Els 4 primers
classificats de cada grup disputaran la següent fase “MÀSTER” per mitjà de sistema
de quadre eliminatòria.
Art. 3.- Reglament
3.1. La competició es regirà per les Regles del Tennis de la R.F.E.T.
3.2. Tots els partits es disputaran al millor de 3 sets, amb tie-break en tots ells, segons
les regles de la R.F.E.T.
3.3. El jugador que, passats 15 minuts des de l'horari previst per al començament de
l'encontre no es presente, se li donarà el mateix per perdut. Al tercer partit no
presentat el jugador quedarà eliminat de la competició.
3.4. No es permeten ajornaments de partits, excepte per causes climatològiques.
3.5. El resultat el deu comunicar el jugador guanyador de l'encontre omplint una acta
(disponible en la consergeria dels vestidors exteriors), que haurà d'entregar en la
consergeria del pavelló després del partit.
3.6. Els quadros es formaran per mitjà de sorteig, tenint en compte el rànquing
federatiu i el resultat de la lliga anterior per a establir caps de sèrie.
3.7. Els calendaris, resultats i classificacions es consultaran en UACloud.
3.8. Les reclamacions seran dirigides i resoltes pel jutge Únic de Competició (tècnic del
Servei d'Esports) i es podran presentar fins a 48 hores després de finalitzat l'encontre
enviant un correu a: ligasinternas@ua.es.
3.9. Les pilotes de joc seran aportades pels participants.
3.10. És imprescindible presentar el DNI o la TIU per a poder fer ús de les
instal·lacions.
Art. 4.- Trofeus i Premis
4.1. Trofeu de la UA per als dos primers classificats en cada categoria.
Art. 5.- Publicitat
5.1. El Servei d'Esports podrà fer fotografies durant les competicions, així com de la
jornada de Clausura de Lligues Internes, que podran ser publicades en mitjans de
comunicació i en la web i xarxes socials institucionals.
5.2. Les dades de contacte dels jugadors podran ser facilitades a la resta de
participants en el mateix esport.

