COMPETICIONS INTERUNIVERSITÀRIES

Al llarg del curs, la UPV participarà en els següents campionats universitaris oficials, a través de les
SELECCIONS ESPORTIVES de la UPV:

PROVES DE
SELECCIÓ!

Campionat Autonòmic d'Esport Universitari (CADU)

On?
Campus de Vera

Esports d'equip
Bàsquet, handbol, futbol, futbol sala, pàdel, rugbi 7, tennis i voleibol.
Inici de les competicions al mes de febrer.
Esports individuals
Escacs, atletisme, cross, esports de raqueta, esports de combat, escalada, esgrima, golf i fins a 28
modalitats esportives que competiran entre desembre i maig.

Com inscriure'm?
En intranet o a
l'Oficina d'Informació
del Servei d'Esports
amb cita prèvia

Campionat de'Espanya Universitari (CEU)

Criteris de selecció:
www.upv.es/deportes

Se celebren de febrer a maig segons modalitat esportiva i cal classificar-se o acreditar les marques
mínimes segons la modalitat.

Campionats d'Europa o Jocs Europeus Universitaris (EUSA)
Se celebren en funció de la programació i per a participar cal ser medallista en el CEU i acreditar bon
estat de forma.

Dates d'inscripció
Equip
Del 2 al 30 de
setembre.
Individual
Des del 2 de
setembre.
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Esports d'Equip
ESPORTS
Futbol masculí
Handbol masculí
Pàdel femení i masculí
Voleibol femení

INICI d'entrenaments
6 d'octubre de 2020

7 d'octubre de 2020

Futbol sala masculí
Bàsquet masculí

Tennis femení i masculí
Rugbi 7 masculí
Bàsquet femení
Futbol sala femení

12:00 h. Gespa artificial
INSCRIPCIÓ

16:00 h. Pavelló – P1

En la teua intranet o a
l'oficina d'informació
amb cita prèvia.

20:00 h. P1 - 2 - 3
21:00 h. Pavelló – P4
12:00 h. Pavelló – P2

8 d'octubre de 2020

Voleibol masculí
Handbol femení

Horari i instalació

14:00 h. Pavelló – P3
21:00 h. Pavelló – P4

13 d'octubre de 2020
14 d'octubre de 2020

15 d'octubre de 2020

COVID-19

20:00 h. Pavelló – P1
15:00 h. P2 - 3

•

19:00 h. Gespa artificial

•

Mesures i recomanacions
COVID - 19

És obligatori l'ús de la mascareta excepte en el moment de pràctica
esportiva.
Recorda mantindre la distància de seguretat.

12:00 h. Pavelló – P3
14:00 h. Pavelló – P2

Rugbi 7 femení

19 d'octubre de 2020

13:00 h. Gespa artificial

Futbol femení

20 d'octubre de 2020

12:00 h. Gespa artificial

Tingues en compte que...
En els esports d'equip...
•
Pot participar l'alumnat matriculat en titulacions oficials.
•
No és necessari ser Soci d'Esports.
•
Totes les proves es realitzaran al campus de Vera i només s'ha
d'assistir per cita de l'entrenador.
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Deportes Individuales
ESPORTS

DATES D'INSCRIPCIÓ
des del 2 de setembre fins al:

ESPORTS

Escacs

Trail

Cross

Atletisme

Esports de combate: Judo,
Karate, Lluita i Taekwondo

Ekiden

Goal Ball
Golf
Natació
Orientació
Pilota valenciana: frontó,
raspall i escala i corda
Rem

19 de novembre de 2020

Halterofilia
Hípica
19 de novembre de 2020

INSCRIPCIÓ
En la teua intranet o en
l'oficina d'informació
amb cita prèvia.

Escalada

Esports de raqueta:
Bàdminton, Frontennis,
Tennis de Taula, Esquaix
Esgrima

DATES D'INSCRIPCIÓ
des del 2 de setembre fins a:l

28 de gener de 2021

Tir amb arc
Triatló
Vela
Voleibol de platja
Tingues en compte que...
En els esports individuals...
•
Pot participar l'alumnat matriculat en titulacions oficials.
•
No és necessari ser Soci d'Esports.
•
En els esports d'ekiden, frontennis, goal ball, marató, pilota valenciana, rem,
esquaix i trail també pot participar el PAS-PDI, sempre que siga seleccionat.

