Servei d'Esports

Primer quadrimestre 2017-2018
Servei d'Esports
Instal·lacions
Activitats
Escoles
Competicions
Seleccions UPV
Esportistes d´alt nivell UPV
Esdeveniments
Formació esportiva

Servei
d'Esports
CONTACTE
Edifici Georgina Blanes
96 652 84 48, ext. 28448
Planta 0 (Hall) i Planta 1 (Oficines)
deportes@epsa.upv.es
C/ Alarcón, 1

HORARI D´ATENCIÓ
De dilluns a divendres de 9:00 a 21:00 h.

Totes les teues gestions
en un clic!
www.epsa.upv.es/vdep
i en la teua Intranet

Soci d´esports
Avantatgess per a socis d´esports

· Reserva d'instal·lacions esportives. Gratuïta sempre que tots els jugadors siguen socis.
· Preferència en la reserva amb 24 hores d'antelació respecte a la resta d'usuaris.
· Accés sense quota als programes En Forma i Aula Salut, Competicions i Escoles Esportives

Amb la garantia de poder donar-te de baixa

· Pots sol·licitar la devolució de la quota fins a 30 dies naturals abans del final del període matriculat, sempre que no
hages fet ús dels serveis oferits als socis.

Tarifes de Soci d´esports

Anual

Semestral

Estiu

Competicions1

Alumne o alumna

30

20

10

5

PAS, PDI i personal d´investigació mixt del CSIC

50

30

20

10

Familiars de 1er grau majors de 18 anys de PAS i PDI; personal
assimilat2

75

45

25

15

Alumni UPV

150

90

30

30

Persones externes amb conveni en la UPV3

250

150

60

40

Persones externes

400

250

80

60

Tarifa de competicions: tarifa anual vàlida solament per a participar en competicions.
Es considera personal assimilat, el personal de les concessions i empreses adjudicatàries que exerceixen la seua jornada laboral en la UPV, l'alumnat de titulacions pròpies
de la UPV (màster i especialista universitari), el personal de les empreses vinculades a la CPI i el personal extern dels instituts de la UPV.
3
Aquells col·lectius que tinguen signat un conveni en vigor amb la UPV que incloga el servei d'esports.
1
2

QUOTA ANUAL
De l´1 de setembre del 2017 al 31 de juliol del 2018

QUOTA SEMESTRAL
1r semestre: De l´1 de setembre del 2017 al 31 de gener del 2018
2n semestre: De l´1 de febrer al 31 de juliol de 2018

QUOTA D´ESTIU
De l´1 de juny al 31 de juliol de 2018

Si ets de la comunitat universitària
fes-te soci en la teua Intranet,
si no, acudeix a les
oficines del Servei d'Esports

Instal·lacions
PAVELLÓ POLIESPORTIU

Horaris d´apertura

Futbol-sala, handbol, voleibol i bàsquet

PISTES DE PÀDEL
SALA TENNIS DE TAULA
SALA DE MUSCULACIÓ
SALA D´ACTIVITATS*
SALA DE SPINNING*
TATAMI*
*Consulta els horaris

De dilluns a divendres
de 9:00 a 21:00

De dilluns a divendres
8:30 a 14:30
15:30 a 21:30

Instal·lacions

Reserva per a socis

Reserva presencial

Reserva preferent en els 8 dies naturals anteriors a l´ús de la pista.

Reserva per a la comunitat universitària

De dilluns a divendres
de 9:00 a 21:00 h

Reserva en els 7 dies naturals anteriors a l´ús de la pista.

Reserva per a externs

Reserva en els 6 dies naturals anteriors a l´ús de la pista.

Instal·lació
Futbol sala - Handbol (60’)
Bàsquet - Voleibol (60’)
Pàdel (60’)
Tennis de taula (60’)

Socis amb convidats

Reserva web
24 hores
Reserves a partir de les 9:00 h

Externs

Comunitat universitària

matí

vesprada

matí

vesprada

matí

vesprada

10
5
3
1

15
10
5
1

30
20
6
2

40
30
10
2

40
30
12
3

50
40
20
3

No

DESCARREGA'T L´APP!

L´horari de matí és fins a les 15:00 h
El Servei d'Esports es reserva el dret a tancar temporalment aquelles instal·lacions que necessiten manteniment.

Tingues en compte que...

· Pots reservar i/o pagar la instal·lació en la teua Intranet o des del teu telèfon intel·ligent.
· Pots anul·lar fins a 24 h abans de l'hora de joc.
· En el cas d'una reserva pagada sol·licita un canvi de data o devolució a través de Gregal.
· Confirma l'ús de la instal·lació en les pantalles tàctils des de 30' abans fins a 30' després de l'hora de començament.
· Els socis tenen reserva gratuïta sempre que juguen amb altres socis, si al final vas a jugar amb convidats pots
canviar l'estat de la reserva des de la teua Intranet o en la instal·lació abans de jugar.
· No es permet l'ús d'instal·lacions per a finalitats professionals.

Pagament inmediat

· Pots pagar amb targeta immediatament abans de l'ús de la instal·lació.

Des de setembre, descarrega
l´App i reserva les instal·lacions
des del teu mòbil

u!

Activitats

En Forma, Aula Salut i Programa Sènior
En Forma i Aula Salut: accés lliure per a socis

Totes les activitats són d'accés lliure. Si ets soci, assisteix a la sessió
que vulgues fins a completar l'aforament de la sala

De l´11 de setembre
1 Quadrimestre
al 22 de desembre
r

Fes-te Soci en
el Servei d'Esports o
des de la teua Intranet

Musculació: Des del 4 de setembre
Programa Sènior: Si pertanys a la Universitat Sènior fes-te soci i

inscriu-te a les activitats del Programa Sènior (Pilates 50 i Balls de
Saló 50).
Inscripció

Començament

A partir de l'11 de setembre

2 d´octubre

Inscripció presencial en
el Servei d'Esports

Tingues en compte que...
·
·
·
·
·

Has de teclejar el teu DNI en les pantalles tàctils d'accés a les sales per a registrar la teua assistència.
El Servei d'Esports es reserva el dret d'anul·lar les activitats que no tinguen suficient demanda.
El Servei d'Esports es reserva el dret de modificar l'horari els dies no docents.
L'assistència mèdica serà a càrrec de l´assegurança sanitària de cada usuari.
Si el monitor ho considera necessari, es requerirà un certificat mèdic per a continuar en l'activitat.

Activitats

En Forma, Aula Salut i Sènior
10:00 - 11:00

Dilluns

Dimarts

Pilates 50*

Balls de saló 50*

Sala Activitats

Spinning

19:30 - 20:30

Ioga

Balls de saló 50*

Pilates 50*

En Forma i Aula Salut

Sala Activitats

Crossfit

Sala Activitats

Pilates

Pavelló

Spinning

Sala Spinning

Graons i GAC
Sala Activitats

Spinning

Sala Spinning

Sala Activitats

Ioga

Sala Activitats

Zumba

Sala Activitats

Del 2 d´octubre
al 22 de desembre

Zumba

Sala Activitats

Crossfit
Pavelló

Entrenament HIIT
Sala Activitats

Spinning

Sala Spinning

SALA DE MUSCULACIÓ

ACCÉS LLIURE | De dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 h i de 15:30 a 21:30 h

De l´11 de setembre
al 22 de decembre

Sènior

Pilates

Pavelló

Sala Activitats

Balls de saló

Sala Activitats

Crossfit
Graons i GAC

Sala Activitats

Sala Spinning

Zumba

Sala Activitats

Sala Activitats

Spinning

Sala Spinning

16:00 - 17:00
18:00 - 19:00

Divendres

Pavelló

12:30 - 13.30
15:30 - 16:30

Dijous

Crossfit

11:00 - 12:00
11:30 - 12:30

Sala Activitats

Dimecres

1r Quadrimestre

Des del
4 de setembre

Escoles

Esports d´equip, individuals i de raqueta
Inscriu-te en les Escoles Esportives i practica el teu esport favorit amb els teus companys!
Dirigit a socis que desitgen iniciar-se o millorar una modalitat esportiva.

Inscripció*

Des del 18 de setembre i fins a completar places

*En la teua Intranet o en les oficines del Servei d'Esports.

1r Quadrimestre

Del 2 d´octubre
al 22 de desembre

Recorda que la inscripció
és necessària per a totes
les escoles esportives.

Escoles

Esports d´equip, individuals
i de raqueta

Dilluns
Dilluns
Taekwondo
Aikido
Karate

Dimarts

Dimecres

Dijous

Tiro amb arc

10:00 - 11:00

Lloc: Gimnàs Edfici Viaducte

20:00 - 21:00

20:00 - 21:00

Bàsquet masculí
Bàsquet femení
Voleibol mixt
Futbol Sala femení

20:00 - 21:00

Lloc: Tatami

Dijous
12:00 - 14:00

10:00 - 11:00
20:00 - 21:00

Dimecres

12:00 - 15:00
12:00 - 15:00
12:00 - 15:00
10:00 - 12:00

Lloc: Pavelló Poliesportiu

Tingues en compte que...
· Has de teclejar el teu DNI en les pantalles tàctils d'accés a les sales per a registrar la teua assistència.
· La inscripció prèvia és necessària per a totes les escoles esportives.
· El Servei d'Esports es reserva el dret d'anul·lar les escoles que no tinguen suficient demanda.
· El Servei d'Esports es reserva el dret de modificar l'horari els dies no docents.
· L'assistència mèdica serà a càrrec de l´assegurança sanitària de cada usuari.

Pàdel
Lloc: Pistes de Pàdel

Nivell

Dimecres

Dijous

Iniciació
Mitjà

19:00 - 20:00

10:00 - 11:00

20:00 - 21:00

11:00 - 12:00

Persones

Preu Trimestre

3-4

40€

Competicions
Lligues i Tornejos

Forma el teu equip i participa!
Si ets soci d'esports, tens inclosa la participació en competicions
sense tarifa addicional. Si no ho ets, pots tramitar la teua alta en
competicions i participar en les lligues i tornejos.
Tarifes
Socis
Alumne y alumna UPV
PAS, PDI
Familiars de 1r grau majors de 18 anys de PAS i
PDI, alumni UPV i personal assimilat
Persones externes amb conveni en la UPV
Persones externes

Dates d´inscripció
a les lligues

De l´11 de setembre
al 6 d´octubre

GRATUÏT
5
10
15
40
60
Inscriu-te en la teua Intranet
o en el Servei d'Esports

Fase de lliga

Play off

Del 16 d´octubre al 22 de desembre

Febrer 2018

Seguiment de calendaris, resultats i classificacions en la teua Intranet!

Competicions
Lligues
Futbol Sala

Matí
Vesprada

Dimarts

Dijous

12:00 - 15:00
17:00 - 19:00

17:00 - 19:00

Futbol 7

Matí

13:00 - 15:00

Pàdel

Matí

12:00 - 15:00
16:30 - 19:30

Vesprada

16:30 - 19:30

Equips per
grup

Nº jugad.
mín-màx

Màxim
acta

8

5 - 15

12

8

7 - 15

12

10

2-2

12

La fase de lliga regular durarà fins a desembre. Els play off es realitzaran al febrer del 2018.
Mínim per a realitzar-se: 4 equips per grup

Forma el teu equip i
participa!
Si vols competir i no tens equip,
contacta amb el Servei d'Esports

Tornejos de Nadal
Esport
Tennis

Volei 4

Esquaix

Tennis de taula

Bàsquet 3x3

Escacs

Inscripció

Competicions

Fins al dimecres 13 de desembre,
en la teua Intranet o en el Servei d'Esports

Dijous 14 de desembre
de 12:00 a 15:00 h.

Seleccions UPV
Campionat Autonòmic Universitari
Esports de lliga
Obtingues crèdits ECTS!
Si vols representar la UPV en els campionats oficials, inscriu-te a les proves
i forma part de les seleccions.

Inscripció esports de lliga. Proves de selecció
Esports d'equip

Bàsquet, handbol, voleibol, futbol sala, futbol 11
masculí, futbol 7 femení i rugbi 7

Fins al 12 de
setembre

Tennis i pàdel

Fins al 22 de
setembre

Esports de raqueta

Inscriu-te a les
proves de selecció!

Com inscriure'm?

En la intranet o a les Oficines del Servei d'Esports

Criteris de selecció

En www.upv.es/deportes

Lloc proves selecció:

Campus de Vera (València)

Finalitzat el termini, tots els inscrits reben un correu electrònic amb la data de celebració de les proves.

Campionato Autonòmic d'Esport Universitari.Esports de lliga
Fase de lliga
D'octubre a febrer

Campionat d'Espanya de Universitari
De febrer a maig segons modalitat

CAEU

Final Lliga CAEU
1 de març

CEU

o

Seleccions UPV
Campionat Autonòmic Universitari
Esports de concentració
Obtingues crèdits ECTS!
Inscripció deportes de concentració
Marató
Escacs
Esports de combat: Judo,
karate, lluita i taekwondo
Escalada
Esgrima
Golf
Natació
Orientació
Pilota Valenciana
Vela
Triatló

Fins al 22 de setembre Rem
Bàdminton, frontennis,
tennis de taula i
esquaix

Fins al 19 de gener
de 2018

Trail
Cross
Goalball
Hipica
Atletisme
Ekiden
Tir amb arc
Voleibol de platja

Fins al 6 d'octubre
Fins al 17 de
novembre
Fins al 19 de gener

Inscriu-te a les proves
de selecció!

Fins al 23 de febrer

Les inscripcions fora de termini es tramitaran en funció dels criteris de selecció.

Com inscriure'm?

En la intranet o a les Oficines del Servei d'Esports

Criteris de selecció

En www.upv.es/deportes

Lloc proves selecció:

Campus de Vera (València)

Finalitzat el termini, tots els inscrits reben un correu electrònic amb la data de celebració de les proves.

En els esports individuals...
· Pot participar l'alumnat matriculat en titulacions
oficials
· En els esports de ekiden, frontenis, golbol (goal
ball), marató, pilota valenciana, rem, esquaix, tir
amb arc i trail també poden participar el PAS-PDI.

Alt nivell
UPV
Ajudes a esportistes d'all nivel UPV
No és necessari ser soci d'esports

Programa d'Alt nivell UPV
Si ets esportista d'alt nivell o d'elit (BOE, DOCV, UPV) o pertanys a les Seleccions
UPV, t'ajudem a compaginar les obligacions acadèmiques amb la carrera esportiva,
mitjançant l'ajornament d'exàmens i pràctiques, canvis d'horaris, etc.
A més, PREMIS I AJUDES ECONÒMIQUES,

Consulta el programa,
les ajudes i premis ací

Termini de sol·licitud fins al 6 de septiembre

Per als esportistes que més hagen destacat en els campionats universitaris i en les competicionsLogotipo
oficials.

3 ajudes de residència de 600 € al mes
5 ajudes d'excel·lència de 2.000 €
82 ajudes a esportistes universitaris d'elit de 750 €

Premis

Termini de sol·licitud fins a l´11 d'octubre

· Premis Fundació Trinidad Alfonso per a esportistes
universitaris de la UPV
· Premis Fundació Trinidad Alfonso per a esportistes egressats
de les universitats valencianes.

2 premis de 600 € per a esportistes universitaris UPV
2 premis de 1.200 € per a esportistes egressats

Esdeveniments
Curses Populars
II CAMPIONAT UPV - MITJA MARATÓ ALCOI

Gratuït per a socis anuals d'esports. Inscripció en la teua Intranet o en el Servei
d'Esports.

VII "CURSA DE LA DONA" UNIVERSITÀRIA

3Kms. aproximadament. Pista d'Atletisme Poliesportiu Fco. Laporta. Si ets xic,
inscriu-te amb una xica.

10K CIUTAT D´ALCOI

50% de descompte en la inscripció per a la comunitat universitària.

diumenge 3 de desembre

dimecres 7 de març

diumenge 9 de juny

Tornejos Representació Campus
XV INTERCAMPUS

Competició entre els campus d'Alcoi, Gandia i València. Representa al teu
campus!! Futbol Sala, Bàsquet i Volei.

XXVIII TROFEU UPV

Dia de l'esport en la UPV. 12 hores esportives de màxima acció. Representa al
teu campus!!

dijous 22 de febrer

dijous 10 de maig

Formació

Programa ECTSport
Dates

Hora

Lloc

16, 17, 18, 23 i 24 d´octubre

De 17:00 a 19:00 h

Tatami

9, 16, 23 i 30 de novembre

De 12:30 a 15:00 h

Sala Musculació

12 de desembre
13 i 14 de desembre

De 17:00 a 21:00 h
De 18:00 a 21:00 h

Sala Multiusos

23 de novembre

De 16:00 a 19:00h

Sala Activitats

Jornades Tècniques
Defensa personal
Entrenament de força amb pesos
lliures
Mecànica bàsica de la bicicleta

Sessió Tècnica*
Coneix el mètode hipopressiu (GHA)
Preus

Jornades Tècniques
Sessions Tècniques

Alumnat de grau*

Gratuït

Socis d´esports i
membres UPV

Externs

25€

35€

10€

20€

*Preferència d'inscripció durant els tres primers dies de matrícula. Taxa del CFP no inclosa.

*Acció formativa de durada mínima necessària per a obtenir la convalidació de ECTS per representació esportiva

Inscripció

Des del
18 de setembre

En la web del Centre de
Formació Permanent

