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CRITERIS DE SELECCIÓ PER A REPRESENTAR LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA EN COMPETICIONS EXTERNES
CURS 2021‐2022
A fi de realitzar la selecció, dels integrants dels equips que representaran la Universitat Politècnica
de València (d'ara en avant UPV), tant en el Campionat Autonòmic d'Esport Universitari (d'ara en
avant CAEU), com en els Campionats d'Espanya Universitaris (d'ara en avant CEU) 2021‐22 i en
l'European University Sport Association (d'ara en avant EUSA), cal determinar uns criteris objectius
i un procediment de selecció dels representants de la UPV, que garantisquen que la participació i
els nivells de competició siguen els adequats.
És amb aquest objectiu que s'estableixen aquests
CRITERIS DE SELECCIÓ
 Poden participar en el procés de selecció per a representar la UPV en el CAEU, els CEU i les
competicions de l’EUSA tots els i les alumnes de la UPV que cursen titulacions que tinguen caràcter
oficial i validesa arreu del territori nacional i complisquen els requisits establits per l'organització del
campionat.
 Les proves de selecció es fan al campus de Vera.
 Per a ser seleccionat no cal ser soci d'Esports.
 El PAS i PDI únicament podran participar en algunes modalitats esportives en el CAEU, d'acord
amb la normativa del campionat i el reglament tècnic de cada esport.
 Totes les persones interessades a representar la UPV en el CAEU i els CEU s’hi han d’inscriure a
partir del 2 de setembre del 2021 en la intranet (‘Gestió de competicions externes’) o a l'Oficina
d'Informació del Servei d'Esports, complint els terminis que es fixen en la present Resolució (annex
I). Les inscripcions fora de termini només es tindran en compte sempre que no s'haja publicat la
selecció de l'esport en qüestió, i/o que no afecte la resta d'esportistes inscrits.
 Es requereix un nivell esportiu per a la representació de la UPV. Si en alguna modalitat esportiva
el nivell no és l'adequat per a representar la UPV, l'Àrea d'Esports renunciarà a participar en aquest
campionat.
 En el moment que es confirmen les dates i modalitats dels diferents campionats universitaris,
aquestes es publicaran en els taulers d'anuncis de l'Àrea d'Esports i en la seua pàgina web. Aquesta
publicació tindrà el caràcter de comunicació oficial.
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 Si es convocara alguna modalitat esportiva nova, se suprimira o es canviaren les condiciones de
participació, en CAEU, CEU i EUSA per al curs 2020‐2021, l'Àrea d'Esports faria pública tota la
informació de forma imminent, ajustant las condiciones de participació als canvis produïts.
 D’acord amb els criteris inclosos en l’annex I d’aquesta Resolució, totes les llistes de les persones
seleccionades es publiquen als taulers i a la pàgina web de l'Àrea d’Esports. I s’estableix un termini
de reclamacions de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la selecció.
 Les persones seleccionades per a representar la UPV que confirmen la seua participació en una
competició i no hi assistisquen, llevat de cas de malaltia greu o força major acreditades de manera
fefaent, resten excloses de la selecció per als CAEU, CEU i EUSA que resten per disputar en el curs
acadèmic actual i en el següent.
 En tot cas, l'Àrea d'Esports tindrà la potestat de designar la selecció d'esportistes que
representen la UPV, per a totes aquelles situacions excepcionals que no estiguen previstes en
l'àmbit d'aquesta Resolució.
 El vicerector/ director delegat de Diàleg Social, Prevenció, Conciliació i Esport habilitarà l'Àrea
d'Esports per a modificar aquests criteris de selecció, si les circumstàncies ho requereixen. Totes les
seleccions han de complir la normativa que es fixe per als CEU i les competicions de l’EUSA del
2022.
 Aquesta normativa es publica al web de l'Àrea d’Esports i es penja als taulers de les instal∙lacions
esportives de la UPV, a fi que tinga la màxima difusió.
València, 20 de juliol de 2021

Signat: Santiago Guillem Picó
Vicerector / Director Delegat de Diàleg Social, Prevenció, Conciliació i Esport
Universitat Politècnica de València
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ANNEX I
Representen la UPV en els Campionats d’Espanya Universitaris els esportistes d’esports individuals
que figuren entre els primers classificats en el Campionat Autonòmic d’Esport Universitari i que
complisquen els requisits que el Consell Superior d’Esports establisca per a cada campionat.
També es tenen en compte els criteris de selecció següents per als Campionats d’Espanya
Universitaris, sempre que el nivell esportiu es considere adequat per a representar la UPV.

ESCACS
Poden participar en el procés de selecció tots els i les alumnes que s'hi inscriguen abans del 28
d'octubre del 2021.
La selecció s’efectua segons la puntuació Elo que es tinga el dia de tancament de la inscripció.
CAEU: La selecció es realitzarà en funció de l'ELO dels inscrits i a criteri tècnic.
CEU: El 1r classificat i la 1a classificada de la UPV en el CAEU (només es tindran en compte els
medallistes) i la resta de places si n'hi haguera a criteri tècnic.

ATLETISME
Poden participar en el procés de selecció tots els i les alumnes que s'hi inscriguen abans del 27 de gener del
2022, indicant la prova i la marca.

La selecció es fa segons la marca.
CAEU: La selecció s’efectua entre totes les persones inscrites segons les marques acreditades.
CEU: Cal tenir una marca mínima i participar en el CAEU o justificar la no assistència. Són vàlides les
marques obtingudes durant els anys 2021 i 2022.

CROS
Poden participar en el procés de selecció tots els i les alumnes que s'hi inscriguen abans del 28 d'octubre del
2021.

La selecció es fa com segueix:
CAEU: Poden participar‐hi totes les persones inscrites. Posat cas que hi haja límit de participació, la
selecció es fa segons criteris tècnics.
CEU: El 1r classificat i la 1a classificada de la UPV en el CAEU (només es tindran en compte els
medallistes) i la resta de places si n'hi haguera a criteri tècnic.
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ESPORTS DE COMBAT
Poden participar en el procés de selecció tots els i les alumnes que s'hi inscriguen abans del 28
d'octubre del 2021.
La selecció es fa com segueix:
CAEU: Si en algun pes hi ha més esportistes inscrits que places, la selecció i els criteris els designa
l’entrenador o entrenadora de la UPV de cada modalitat esportiva.
CEU: La selecció la designarà l'entrenador de la UPV en cada modalitat esportiva en funció dels
resultats en el CAEU (només medallistes), competicions nacionals i internacionals.

ESPORTS DE RAQUETA
En les modalitats de pàdel i tenis podran participar en el procés de selecció tots els i les alumnes que s'hi

inscriguen, des del 2 al 16 de setembre de 2021 (l'entrenador citarà per correu electrònic, en funció
del nivell esportiu acreditat, els inscrits per a fer les proves).
En la resta de modalitats (bàdminton, frontenis, esquaix, tenis de taula) des del 2 de setembre fins
al 28 d'octubre de 2021.
La selecció es fa com segueix:
CAEU:
 En les modalitats en què hi haja més esportistes inscrits que nombre de places, segons el
nivell acreditat per cada esportista en la data de realització de la selecció.
 En les modalitats de tenis i pàdel, l'entrenador serà el responsable de la llista definitiva
de seleccionats.
 En les altres modalitats, la selecció es fa al novembre o desembre.
CEU:
 En funció dels resultats del CAEU (només es tindran en compte els medallistes).
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ESCALADA
Poden participar en el procés de selecció tots els i les alumnes que s'hi inscriguen abans del 27 de gener del
2022.

La selecció es fa com segueix:
CAEU: Poden participar‐hi totes les persones inscrites. Si hi haguera límit de participació, la selecció
es duria terme a criteri tècnic de l'entrenador UPV d'aquesta modalitat. La competició serà en bloc
(boulder).
CEU: El 1r classificat i la 1a classificada de la UPV en el CAEU (només es tindran en compte els
medallistes) i la resta de places si n'hi haguera a criteri tècnic.

ESGRIMA
Poden participar en el procés de selecció tots els i les alumnes que s'hi inscriguen abans del 28
d'octubre del 2021.
La selecció es fa com segueix:
CAEU: Poden participar‐hi totes les persones inscrites. Si hi haguera límit de participació, la selecció
es duria terme a criteri tècnic de l'entrenador de la UPV.
CEU: El 1r classificat i la 1a classificada de la UPV en el CAEU (només es tindran en compte els
medallistes), en cada modalitat i arma. La resta de places si n'hi haguera a criteri tècnic.

GOLBOL
Poden participar en el procés de selecció tots els i les alumnes que s’hi inscriguen abans del 28
d’octubre del 2021, sempre que complisquen la normativa que es fixe en el Reglament CAEU.
CAEU: La selecció es fa entre les persones inscrites segons criteris tècnics.

GOLF
Poden participar en el procés de selecció tots els i les alumnes que s'hi inscriguen abans del 28
d'octubre del 2021.
La selecció resta subjecta al compliment de la normativa que es fixe per als CEU.
CAEU: la selecció es farà per hàndicap.
CEU: El 1r classificat i la 1a classificada de la UPV en el CAEU (només es tindran en compte els
medallistes). La resta de places si n'hi haguera a criteri tècnic.
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HALTEROFÍLIA ‐ HÍPICA
Poden participar en el procés de selecció tots els i les alumnes que s'hi inscriguen abans del dijous,
27 de gener de 2022.
CEU: La selecció es fa segons criteris tècnics d’acord amb els resultats més destacats de l'any 2021
i/o del 2022.

MARATÓ
Poden participar en el procés de selecció tots els i les alumnes que s'hi inscriguen abans del 28
d'octubre del 2021.
La selecció es fa com segueix:
CAEU: Les millors marques acreditades per totes les persones inscrites.

NATACIÓ
Poden participar en el procés de selecció tots els i les alumnes que s'hi inscriguen abans del 27 de
gener del 2022, indicant la prova i la marca acreditada.
La selecció es fa segons la marca acreditada.
CAEU: El nombre d'esportistes que es puguen inscriure segons la normativa CAEU, se seleccionaran
si hi ha més inscrits que places, segons les marques acreditades durant 2021 i 2022.
CEU: Tenir marca mínima (acreditada l’any 2021 i/o el 2022) i participar en el CAEU o justificar la no
assistència. Si en alguna prova hi ha més inscrits que places, la selecció es fa segons criteris tècnics,
d’acord amb els resultats del CAEU i els resultats més destacats en competició.

ORIENTACIÓ
Poden participar en el procés de selecció tots els i les alumnes que s'hi inscriguen abans del 28
d'octubre del 2021.
La selecció es fa com segueix:
CAEU: Poden participar‐hi totes les persones inscrites. Si hi ha límit de participació, la selecció la fa
l’entrenador o entrenadora que designe la UPV segons criteris tècnics.
CEU: El 1r classificat i la 1a classificada de la UPV en el CAEU (només es tindran en compte els
medallistes). La resta de places si n'hi haguera a criteri tècnic.
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PILOTA VALENCIANA
Poden participar en el procés de selecció tots els i les alumnes que s'hi inscriguen abans del 28
d'octubre del 2021.
CAEU: La selecció la farà l'entrenador de la UPV, de tots els inscrits, en les modalitats de Raspall,
Frontó i Escala i Corda, per criteri tècnic.

REM
Poden participar en el procés de selecció tots els i les alumnes que s'hi inscriguen abans del 28
d’octubre del 2021.
CAEU, La selecció la realitzarà l'entrenador que designe la UPV a criteri tècnic en funció dels resultats
federatius.
CEU: En funció dels resultats del CAEU (només es tindran en compte els medallistes).

SURF
Poden participar en el procés de selecció tots els i les alumnes que s'hi inscriguen abans del 28
d’octubre del 2021.
CAEU, La selecció la realitzarà l'entrenador que designe la UPV a criteri tècnic en funció dels resultats
federatius.

TIR AMB ARC
Poden participar en el procés de selecció tots els i les alumnes que s'hi inscriguen abans del 27 de
gener del 2022.
La selecció es fa com segueix:
CAEU: Poden participar‐hi totes les persones inscrites. En el cas que hi haguera alguna limitació
sobre aquest tema, la selecció la realitzaria l'entrenador de la UPV a criteri tècnic.
CEU: El 1r classificat i la 1a classificada a de la UPV en el CAEU (només es tindran en compte els
medallistes de 1a categoria de cada modalitat sempre que complisca els requisits sol∙licitats pel
CSD). La resta de places si n'hi haguera a criteri tècnic.
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CURSA DE MUNTANYA
Poden participar en el procés de selecció tots els i les alumnes que s'hi inscriguen abans del 28
d'octubre del 2021, indicant els seus millors resultats i marques.
CAEU: El nombre d'esportistes que s’hi poden inscriure segons la normativa CAEU se selecciona
segons criteris tècnics d’acord amb els resultats federatius.

TRIATLÓ
Poden participar en el procés de selecció tots els i les alumnes que s'hi inscriguen abans del 27 de
gener del 2022.
La selecció es fa com segueix:
CAEU: Poden participar‐hi totes les persones inscrites. Si hi ha límit de participació, la selecció la fa
l’entrenador o entrenadora que designe la UPV segons criteris tècnics.
CEU: El 1r classificat i la 1a classificada de la UPV en el CAEU (només es tindran en compte els
medallistes). La resta de places, si n'hi haguera, a criteri tècnic.

ULTIMATE FRISBEE
Poden participar en el procés de selecció tots els i les alumnes que s'hi inscriguen abans del 28
d'octubre del 2021.
CAEU: La selecció la farà l'entrenador de la UPV, entre tots els inscrits.

VELA
Poden participar en el procés de selecció tots els i les alumnes que s'hi inscriguen abans del dijous,
27 de gener de 2022.
CAEU: La selecció la durà a terme l'entrenador que designe la UPV a criteri tècnic en funció dels
resultats federatius.
CEU: En funció dels resultats del CAEU (només es tindran en compte els medallistes).
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VÒLEI PLATJA
Poden participar en el procés de selecció tots els i les alumnes que s'hi inscriguen abans del dijous,
27 de gener de 2022.
CAEU: La selecció la fa l’entrenador o entrenadora que designe la UPV, segons criteris tècnics.
CEU: En funció dels resultats del CAEU (només es tindran en compte els medallistes).

ESPORTS D’EQUIP
Podran participar en el procés de selecció tots els alumnes i alumnes que s'inscriguen per a les
diferents proves de selecció, segons el següent calendari:
 Bàsquet masculí, futbol masculí i futbol sala masculí, del 2 al 9 setembre. En aquests
esports tots els inscrits rebran per correu electrònic un qüestionari perquè l'emplenen
acreditant el seu nivell esportiu.
 Resta d'esports d'equip (bàsquet femení, handbol masculí i femení, futbol femení, futbol
sala femení, pàdel masculí i femení, rugbi 7 masculí i femení, tenis masculí i femení, voleibol
masculí i femení), del 2 al 16 de setembre.
En inscriure's s'ha de fer constar: la posició de joc, categoria i club en el qual han jugat les 2 últimes
temporades. Els entrenadors i entrenadores citaran els que consideren per a fer les proves i
entrenar per correu electrònic.
CAEU: L'entrenador o entrenadora de cada modalitat esportiva és el responsable de la llista
definitiva de seleccionats.
CEU: L’equip campió de la lliga del CAEU i segons la normativa del Campionat

(*) Totes les proves i entrenaments es realitzaran al campus de Vera i només s'ha d'assistir per cita
de l'entrenador.
(**) La inscripció s es realitzarà mitjançant la intranet, o en l'Oficina d'Informació de l'Àrea d'Esports
amb cita prèvia.

Totes les seleccions es publicaran en la web i als taulers de l'Àrea d'Esports i es remetran per correu
electrònic a tots els inscrits.

Àrea d'Esports
Universitat Politècnica de València
Edifici 7C ꞏ Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. (+34) 96 387 70 04 - Ext. 77004
deportes@upvnet.upv.es ꞏ www.upv.es/entidades/AD

Id: UPV-GENFirma-67900

Cod. Verificació: IEPJG12008BFV4FD

10

ANNEX II
DATES D’ACABAMENT DE LA INSCRIPCIÓ PER A LA SELECCIÓ D’ESPORTS INDIVIDUALS
La inscripció* començarà el 2 de setembre de 2020 i finalitzaràa en funció del calendari que
s'adjunta. Tots els inscrits han d'indicar en inscriure's en observacions (proves, marques, pes, cinturó,
categoria en la qual es competeix, etc).
Si calguera fer proves de selecció per a representar la UPV en alguna de les modalitats, se citarà com
a mínim amb 5 dies d'antelació per correu electrònic a tots els inscrits, informant del dia, hora i
instal∙lació on es faran. Totes les proves seran al campus de Vera.
Les seleccions es remetran per correu electrònic a tots els inscrits i es publicaran en la web i als taulers
de l'Àrea d'Esports una vegada feta la selecció.
ESPORTS

Data final d’inscripció

ESCACS

28 d'octubre de 2021

ATLETISME

27 de gener de 2022

CROS

28 d'octubre de 2021

ESPORTS DE COMBAT: judo, karate, lluita i taekwondo

28 d'octubre de 2021

ESPORTS DE RAQUETA: Bàdminton, frontennis, tennis de taula i esquaix

28 d'octubre de 2021

ESCALADA

27 de gener de 2022

ESGRIMA

28 d'octubre de 2021

GOLBOL

28 d'octubre de 2021

GOLF

28 d'octubre de 2021

HALTEROFÍLIA

27 de gener de 2022

HÍPICA

27 de gener de 2022

MARATÓ

28 d'octubre de 2021

NATACIÓ

28 d'octubre de 2021

ORIENTACIÓ

28 d'octubre de 2021

PILOTA VALENCIANA: frontó, raspall, i escala i corda

28 d'octubre de 2021

REM

28 d'octubre de 2021

TIR AMB ARC

27 de gener de 2022

CURSA DE MUNTANYA

28 d'octubre de 2021

TRIATLÓ

27 de gener de 2022

VELA

27 de gener de 2022

VÒLEI PLATJA

27 de gener de 2022

Esports de Promoció: SURF i ULTIMATE FRISBEE

28 d'octubre de 2021

(*) La inscripció serà per mitjà de la intranet o a l'Oficina d'Informació de l'Àrea d'Esports amb cita prèvia.
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ANNEX III
CRITERIS DE PARTICIPACIÓ EN ELS CAMPIONATS EUROPEUS UNIVERSITARIS
A fi de donar als esportistes més destacats de la UPV la possibilitat de competir a nivell internacional
universitari, s'estableixen els criteris de participació següents en campionats i jocs europeus
universitaris:








La UPV participarà en aquests campionats, únicament amb aquelles modalitats esportives
en les quals s'haja aconseguit medalla d'or, plata o bronze en els CEU del curs anterior:
- En els esports individuals només es tenen en compte les medalles individuals.
- En els esports d'equip es representa també el país i, tal com estableix el CSD, el
representant espanyol serà el campió d'Espanya universitari.
La participació està condicionada:
- Al fet que tots els esportistes complisquen els requisits de participació que marque
l'organització dels campionats en el moment que aquests darrers tinguen lloc.
- Al nivell competitiu dels esportistes que hagen de representar la UPV en el moment
de la competició. Si es considerara que algun esportista no té el nivell esportiu
adequat, l'Àrea d'Esports renunciarà a participar en aquest campionat.
Per a representar la UPV en els Campionats i Jocs Europeus Universitaris, l'esportista haurà
d'haver competit representant la UPV en totes les competicions universitàries prèvies
(CAEU, CEU).
Els esportistes que representen la UPV en els campionats i jocs europeus universitaris són
seleccionats:
- En els esports d'equip, per l'entrenador o entrenadora, amb els esportistes que
hagen competit en el CAEU i els CEU del mateix curs acadèmic.
- En els esports individuals, entre els medallistes en els CEU del curs acadèmic.
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