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Informació general
Seleccions UPV

Campionats d'Espanya Universitaris (CEU)

CEU 2023

De febrer a maig segons modalitat esportiva.

Esports segons convocatòria del Consell Superior 
d'Esports.

Campionat Autonòmic d'Esport Universitari (CADU)

Esports d'equip

Bàsquet · Handbol · Futbol · Futbol Sala · Pàdel · Rugbi 7 · Tennis · Voleibol

Competicions d'octubre a febrer.

Final de la Lliga CADU, el 8 de març.

Esports individuals

Escacs · Atletisme · Cross · Esports de raqueta · Esports de combat · Escalada · Esgrima · Golf · Marató · Orientació · 
Pilota Valenciana · Rem · Surf · Trail · Ultimate · Escalada · Natació · Tir amb arc · Triatló · Vela · Voleibol de platja

Competicions de novembre a maig

Inscripció a les proves de selecció d'esports d'equip

A través d'Intranet o presencial en l'edifici 7C.

• De l'1 al 14 de setembre: bàsquet masculí, futbol 
masculí i futbol sala masculí.

• De l'1 al 21 de setembre: la resta d'equips.

Inscripció a les proves de selecció d'esports 
individuals

A través d'Intranet o presencial a l'edifici 7C.

De l'1 de setembre al 27 d'octubre: Escacs · Cross · 
Esports de raqueta · Esports de combat · Escalada · 
Esgrima · Golf · Marató · Orientació · Pilota Valenciana · 
Rem · Surf · Trail · Ultimate

• De l'1 de setembre al 26 de gener: Atletisme · 
Escalada · Halterofília · Hípica · Natació · Tir amb arc · 
Triatló · Vela · Voleibol de platja

Campionats Internacionals Universitaris

Segons criteris de selecció UPV i en funció de les 
convocatòries de competicions.

La UPV participa en els campionats universitaris oficials al costat d'altres universitats. Pots formar part de les seleccions 
UPV, inscrivint-te a les seleccions conforme als criteris de selecció de cada modalitat esportiva.

Pots obtindre credits ECTS per participar a les competicions oficials.

Més informació

Criteris de selecció

www.upv.es/deportes

Intranet

https://www.upv.es/entidades/AD/info/1122084normalc.html
https://intranet.upv.es/pls/soalu/sic_depact.HSemActividades?p_idioma=c&p_vista=intranet
http://www.upv.es/adep/a/interuniversitarias/docs/criteriosdeseleccion.pdf


Esports d'equip
Seleccions UPV

Inscripció a les proves de selecció 

A través d'Intranet o presencial a l'edifici 7C.

• De l'1 al 14 de setembre: bàsquet masculí, futbol 
masculí i futbol sala masculí.

• De l'1 al 21 de setembre: la resta d'equips.

BÀSQUET FEMENÍ Dimecres - 14.00 h FUTBOL SALA MASCULÍ Dijous - 12.00 h

BÀSQUET MASCULÍ Dimecres - 15.30 h  PÀDEL FEM. I MASC. Dimecres - 20.00 h

HANDBOL FEMENÍ Dimarts - 19.30 h  RUGBI 7 FEMENÍ Divendres - 13.00 h

HANDB0L MASCULÍ Dimarts - 16.00 h  RUGBI 7 MASCULÍ Dimecres -1 9.00 h

FUTBOL FEMENÍ Dimarts - 16.00 h  TENNIS MASC. I FEM. Dimarts - 19.00 h

FUTBOL MASCULÍ Dimarts - 14.00 h  VOLEIBOL FEMENÍ

FUTBOL SALA FEMENÍ Dijous - 14.00 h  VOLEIBOL MASCULÍ Dimarts / Dijous - 20.30 h

Tots els entrenaments són de dues hores de duració.

BLOC I
Futbol 7 · Futbol Sala · 

Bàsquet 

BLOC II
Handbol · Voleibol · 

Tennis · Pàdel · Rugbi

16 de novembre UPV-UMH UMH-UPV

29 de novembre UJI-UPV UPV-UJI

15 de desembre UCV-UPV UPV-UCV

9 de febrer UPV-UA UA-UPV

21 de febrer UVEG-UPV UPV-UVEG

FINAL 8 de març

Calendari de joc de la lliga CADU

Més informació

Criteris de selecció

www.upv.es/deportes

Intranet

Inscripció a les proves de selecció

Consulta els criteris de selecció per a cada modalitat esportiva i si s'ajusta al teu perfil esportiu, inscriu-te en les dates 
indicades per a formar part de les competicions oficials universitàries representant la UPV.

Només pot participar l'alumnat matriculat de titulacions oficials en la UPV.

Una vegada finalitzada la inscripció, els entrenadors de les diferents modalitats citen per adreça electrònica indicant dia 
i hora per a realitzar les proves de selecció.

Horaris d'entrenament
Tots els entrenaments comencen a partir del 3 d'octubre

https://www.upv.es/entidades/AD/info/1122084normalc.html
https://intranet.upv.es/pls/soalu/sic_depact.HSemActividades?p_idioma=c&p_vista=intranet
http://www.upv.es/adep/a/interuniversitarias/docs/criteriosdeseleccion.pdf


Esports individuals
Seleccions UPV

ESPORTS

Escacs Natació

Cross Orientació

Esports de Combat:  Judo, Karate, Lluita i Taekwondo Pilota Valenciana: Frontó, Raspall i Escala i Corda

Esports de Raqueta:  Bàdminton, Frontennis, Tennis de Taula i Esquaix Rem

Esgrima Surf*

Goalball Trail

Golf Ultimate

Marató

Tingues en compte que:

• Només pot participar l'alumnat.

• En els esports de fontennis, goalball, marató, 
pilota valenciana, rem, esquaix, surf, ultimate i 
trail també poden participar PAS-PDI, sempre 
que siguen seleccionats.

Inscripció

A través d'intranet o presencial a l'edifici 7C.

Calendari de competició

A determinar. Des de gener fins a maig, excepte surf a 
l'octubre / novembre.

Inscripció de l'1 de setembre al 27 d'octubre

ESPORTS

Atletisme Tir amb Arc

Escalada Triatló

Halterofilia Vela

Hípica Voleibol de Platja

Consulta els criteris de selecció per a cada modalitat esportiva i si s'ajusta al teu perfil esportiu, inscriu-te en les dates 
indicades per a formar part de les competicions oficials universitàries representant la UPV.

Inscripció de l'1 de setembre al 26 de gener

Més informació

Criteris de selecció

www.upv.es/deportes

Intranet

*Inscripció abans del 30 de setembre, la data de competició és variable segons la climatologia.

https://www.upv.es/entidades/AD/info/1122084normalc.html
https://intranet.upv.es/pls/soalu/sic_depact.HSemActividades?p_idioma=c&p_vista=intranet
http://www.upv.es/adep/a/interuniversitarias/docs/criteriosdeseleccion.pdf



