1

NORMATIVA D’IMATGE DE LES SELECCIONS UPV
EN COMPETICIONS UNIVERSITARIES
RESOLUCIÓ de
de febrer de 2014 del Vicerectorat d'Alumnat i Extensió
Universitària per la qual s'estableix la normativa d'imatge de tots els participants en
competicions esportives externes representant a la Universitat Politècnica de València
(UPV d'ara endavant).
INTRODUCCIÓ
En totes les competicions esportives on participe la UPV, la imatge que els/ as
esportistes projecten cap a l'exterior ha de ser cuidada en tots els aspectes.
També, és important, que tots els/ as esportistes que represente a la UPV siguen
identificats clarament en aquelles competicions en les quals participen, per açò és
necessari que compten amb la indumentària esportiva adequada.
Aquesta normativa pretén regular tot el concernent a les seleccions esportives de la
UPV en competicions universitàries:
 Els compromisos d'aptitud i comportament que han de respectar tots els esportistes
que competeixen representant a la UPV.
 Els criteris de lliurament, ús i distribució de peces esportives per a tots/ as els/ as
seleccionats/ as per a representar a la UPV en competicions externes.


La indumentària esportiva que la UPV lliurarà als seus representants estarà
composta per: roba d'entrenament i l'equipament de competició (annex I). Els
canvis de talles s'hauran de fer en el termini màxim de 7 dies des del lliurament,
si no la va arreplegar personalment l'esportista. Una vegada finalitzada una
competició, no es lliuraran peces esportives.



Aquesta roba esportiva és per a ús obligatori i exclusiu en entrenaments, partits,
desplaçaments, jornades, actes i esdeveniments en els quals participen els
esportistes en representació de la UPV, sent responsabilitat del propi esportista
la cura i el bon ús de les peces esportives que se li hagen assignat.



Per a tenir dret a l'ús de roba esportiva i/ o l'equipament de competició, serà
necessari que l'esportista: haja passat les proves de selecció, siga triat com a
representant de la UPV, aquest inscrit en alguna competició externa i que
participe en la mateixa. A més, s'haurà de comptar amb el vistiplau de
l'entrenador/ monitor i l'autorització del tècnic corresponent.
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OBLIGACIONS DELS REPRESENTANTS DE LA UPV
Tots els/ as representants de la UPV en qualsevol modalitat esportiva hauran de complir
com a mínim les següents obligacions:
 Tots els participants (jugadors, entrenadors, delegadosâ026), hauran d'utilitzar la
vestimenta oficial de la UPV lliurada a aquest efecte durant les trobades
/competicions en les quals es participe. De no ser així podran ser sancionats i
fins i tot no participar en la competició. Aquestes peces hauran de vestir-se
correctament guardant el decor que correspon a la universitat que representen.
 Assistir als desplaçaments i actes protocol·laris dels campionats universitaris
amb l'equipament oficial de la UPV.
 Solament podrà utilitzar-se l'equipament de la selecció en els partits/
competicions que siguen de caràcter universitari, podran ser expulsats els/ as
esportistes que la utilitzen en un altre tipus de trobades o competicions.
 Assistir a tots els entrenaments que tinguen previstos. Els retards o absències als
entrenaments seran avisats a l'entrenador amb almenys 1 dia d'antelació.
L'absència injustificada a 4 entrenaments pot suposar l'expulsió de l'equip.
 Assistir a totes les trobades/ competicions en els quals hagen sigut convocats.
L'absència injustificada a un d'aquests partits/ competicions pot suposar
l'expulsió de l'equip. El control de l'assistència a partits i entrenaments
correspondrà a cada entrenador/ tècnic.
 Representar a la UPV en els tornejos, competicions, esdeveniments i activitats
que aquesta programe.
 Mantenir un correcte comportament tant en els camps de joc com en els
desplaçaments, hotels i llocs als quals assistisca representant a la universitat. Als
esportistes que protagonitzen algun incident se'ls obrirà un expedient disciplinari
segons la normativa de disciplina esportiva de la UPV.
 Fer bon ús de l'equipament, material i instal·lacions.
 La pèrdua o deterioració per mal ús de l'equipament significarà l'abonament de la
mateixa per part del/ l'esportista en qüestió.
CRITERIS DE SOL·LICITUD I DISTRIBUCIÓ DE PECES ESPORTIVES
Les sol·licituds d'equipament seran realitzades pels tècnics del servei d'esports o
entrenadors a través del formulari de sol·licitud en el qual haurà de constar com a
mínim el nom i NIF de l'esportista, estudis que realitza, la competició o l'equip en el
qual està integrat, i el nombre de peces i talles que se sol·liciten. Una vegada
sol·licitada la roba esportiva i/ o l'equipament de competició, el lliurament de la mateixa
es realitzarà en el termini mínim de 10 dies abans del campionat en el qual vagen a
participar.
Tot alumne seleccionat de la UPV, participant en competicions oficials d'àmbit nacional
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o autonòmic universitàries, serà equipat amb samarreta de màniga curta i dessuadora
amb els logos de la universitat.
Per als esportistes d'esports d’equip i els que participen en el CEU, a més se'ls lliurara
xandall i borsa.
En el cas que un esportista participe, en la mateixa temporada, en un mateix esport en
competicions diferents, o en modalitats esportives diferents, no tindrà dret a obtenir un
major nombre de peces esportives (únicament l'equipament de competició si és
específica d'aqueixa modalitat esportiva). Així quan coincidisca un campionat intern i
CADU, solament s'equipara als esportistes seleccionats per a representar a la UPV en
el CADU.
La relació de peces esportives de competició a assignar als esportistes que participen
en les modalitats esportives individuals seran les establides en l'Annex I.
Amb caràcter general, i excepte les excepcions que s'establisquen, l'equipament de
competició en els esports d'equip s'haurà de retornar una vegada finalitzada la
competició corresponent. La no devolució de l'equipament de competició portarà
implicades les sancions que estiguen estipulades.
La devolució de l'equipament de competició serà coordinada per l'entrenador/ a i per el/
la tècnic corresponent.
En el cas que algun esportista vulga adquirir l'equipament de la UPV per compte propi,
necessitarà l'autorització del Servei d'Esports.
Els entrenadors de les diferents modalitats esportives seran equipats amb la mateixa
equipament que els esportistes més 1 polera.
Valencia, 24 de febrer de 2014
LA VICERECTORA D'ALUMNAT I EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Firmat.: María Victoria Vivancos Ramón
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ANNEX I. Relació de material segons modalitat esportiva i campionat.

ESPORT

EQUIPAMENT DE COMPETICIÓ CEU

ESCACS

1 Polera

ATLETISME

1 Samarreta de tirants

BADMINTON

1 Polera

CROSS

1 Samarreta de tirants

FRONTENIS

1 Polera

GOLF

1 Polera

MARATÓ

1 Samarreta de tirants

NATACIÓ

1 Gorro

PADEL

1 Polera

SQUASH

1 Polera

TENIS

1 Polera

TENIS MESA

1 Polera

TRIATLÓ
VOLEIPLATJA
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Es presta la vestimenta
Es presta la samarreta o top de competició

