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NORMATIVA SELECCIONS ESPORTIVES 
CAMPUS D'ALCOI 

 
1. Les Seleccions Esportives del Campus d'Alcoi tenen com a fi la representació del Campus en 

qualsevol competició oficial externa al mateix: 
 
 Torneig Intercampus 
 Trofeu UPV  

 
2. L'elecció dels/les esportistes que formaran part de les Seleccions Esportives del Campus 

d'Alcoi atendran als següents criteris: 
 

- Voleibol masculí i femení, bàsquet masculí i femení, futbol sala femení: seran 
seleccionats entre aquells/es esportistes que participen de forma continuada en les 
Escoles Esportives d'aquestes modalitats oferides pel Servei d´Esports. També 
podran ser seleccionats (per decisió tècnica) aquells/as esportistes que acrediten un 
alt nivell esportiu en aquesta modalitat. 

- Futbol sala masculí, futbol 7 i pádel: en els esports que es juguen lligues internes 
seran seleccionats aquells equips/parelles que es classifiquen en 1ª posició en 
finalitzar la lliga. Si la lliga de l'esport en qüestió no haguera finalitzat en el moment 
de realitzar-se la selecció, podrà ser convocat l'equip/parella vencedora de la lliga del 
curs anterior o l'equip/parella vencedora de l'últim Torneig disputat (segons decisió 
tècnica).  

- Tennis, esquaix, tennis de taula i escacs: seran seleccionats els campions/as de 
l'últim Torneig disputat (Nadal o Campus).  

- Qualsevol altra selecció podrà ser triada per decisió tècnica. 
 

CRÈDITS PER REPRESENTACIÓ DE CAMPUS 
 

La participació en competició oficial en representació del Campus d'Alcoi es valorarà amb  
0,5 ECTS sempre que es complisquen les següents condicions: 

- Ser seleccionat i convocat pel Servei d´Esports per a formar part de les Seleccions 
Esportives del Campus. 

- Absència completa de sancions per conducta antideportiva en els programes 
d'activitats i de competicions realitzats en la UPV.  

- Certificació almenys d'una Sessió Tècnica de 3 hores de durada del Programa de 
Formació Esportiva, que ofereix el Servei d´Esports. 
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