PROTOCOL DE SOL·LICITUD D'INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES PER A DELEGACIONS
Les delegacions d'escoles o facultats de la UPV que vulguen reservar instal·lacions esportives per a la
celebració dels patrons dels seus centres, han de fer la sol·licitud de les instal·lacions a través del
sistema gregal, en què han d'adjuntar el projecte d'organització de la competició.

Manera de fer la sol·licitud
Cal sol·licitar la reserva de les instal·lacions necessàries mitjançant el sistema gregal disponible en
http://www.upv.es/entidades/ad/info/802377normalc.html.
El formulari s'emplena indicant el següent:
•
•
•
•

SOL·LICITANT: ha de ser el delegat d'alumnes de l'escola o delegat d'esports, que prèviament
s'ha d'identificar en la intranet
ASSUMPTE: < Reserva d'instal·lacions per a “nom de l'escola””>
TEXT DE TASCA breu descripció de la sol·licitud.
ANNEX: adjunteu el projecte de la competició

Projecte
El projecte que s'adjunte ha de contenir la informació següent:
-

TÍTOL DEL PROJECTE, indicant si és patró, trofeu, proves de selecció, setmana cultural i el
nom de l'escola.

-

PRESENTACIÓ, indicant la voluntat de celebrar el patró, en els dies que se sol·liciten i la petició
de la reserva de les hores sol·licitades en nom de la delegació de l'escola.

-

CONTACTE: Cal especificar el nom de les persones de contacte per a les comunicacions, que
no poden ser menys de dues ni més de tres persones, i indicar telèfon i correu electrònic de
contacte.

-

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. Cal establir el format o formats de la competició, el nombre
màxim d'equips en cada modalitat i els esports en els quals es competirà.

-

ORGANITZACIÓ ESPORTIVA. Cal indicar la durada dels partits en cada esport. Cal sol·licitar
el nombre d'hores de cada esport en funció del format de la competició i la durada dels partits.
Cal indicar el nombre d'hores totals de cada instal·lació i, si cal, detallar per dies i franja horària.
Ha d'intentar-se aproximar al màxim les hores reservades a la realitat, i no reservar hores de
més. Cal incloure, a més, tot el que l'organització considere oportú.

Terminis de sol·licitud i resposta
La sol·licitud de reserva s'ha de fer amb un mes d'antelació al primer dia de començament de la
reserva.
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Si es rep amb un temps menor, no es tramitarà la reserva o es retardarà les dates tants dies com calga
perquè hi haja un mes.
La reserva no és ferma fins que l'escola o facultat lliure en el Servei d’Esports els quadres de joc
reals de cada modalitat esportiva.

Ampliació o reducció d'hores
Si calguera una ampliació del nombre d'hores d'instal·lacions, s'ha de sol·licitar pel sistema gregal,
indicant en l'assumpte: Ampliació hores patró “nom de l'escola”, i indicant en el text de la tasca “les hores
de més que es necessiten” (sense adjuntar-hi annex)
Les hores que no s'utilitzaran s'han d'alliberar amb almenys quatre dies laborals d'antelació (de
dilluns a divendres), sense comptar el mateix dia de la reserva, enviant la sol·licitud d'alliberar pistes pel
sistema gregal, indicant en l'assumpte: “Alliberar hores del patró “nom de l'escola”, i en el text de la tasca
cal indicar les hores detallades a alliberar.

Limitacions a la sol·licitud d'hores
El Servei d’Esports tramitarà les hores que considere necessàries per a realitzar el projecte d'acord a
projectes reals i tenint en compte que les instal·lacions s'utilitzen per a altres campionats i per a ús dels
usuaris.
-

Cal adequar el nombre d'hores sol·licitades a la durada i nombre dels partits a jugar.

-

En cap cas es realitzaran reserves que suposen més del 40% de les hores que s'ofereixen
per a la instal·lació diàriament.

-

Es limita les sol·licituds a un esdeveniment anual per a cada delegació.

La no-utilització de les instal·lacions sense alliberar-les o l'ús d'aquestes per a finalitats diferents
a per al que han sigut reservades comporta la següent sanció per a l'escola infractora:
el curs següent només podrà efectuar la reserva del nombre d'hores efectivament jugades l'any
anterior per a cada modalitat esportiva.

Organització del patró i comportament
L'organització del patró correspon a l'Escola. Ha de tenir organitzat tot el necessari per al funcionament
correcte.
El comportament dels participants i de l'organització ha d'adequar-se a la normativa d'instal·lacions i
estarà subjecte a les normes de disciplina esportiva de la UPV, respectant-se les pistes de joc, vestuaris i
resta d'instal·lacions on es fa la competició.
L'organització ha de tenir una persona de contacte en les instal·lacions, en tot moment que es jugue un
partit de la competició, a qui el personal de la instal·lació puga acudir en cas de necessitar comunicar-los
alguna cosa o perquè els àrbitres tinguen un interlocutor informat de la competició que arbitren.
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Arbitratges
Per als arbitratges el cost dels quals siga a càrrec del Servei d’Esports, serà imprescindible lliurar com a
màxim 5 dies laborals després de l'esdeveniment els documents següents:
1. Un informe dels partits efectivament jugats indicant els temps de joc de cada modalitat esportiva.
2. Còpia de les actes dels partits jugats.
En cap cas el Servei d’Esports gestionarà els arbitratges.
El Servei d’Esports no oferirà actes ni lloc on guardar-les, depèn de l'organització aportar-les als àrbitres i
donar la cobertura necessària per a arreplegar-les.

Altres reserves per a les delegacions d'alumnes
Qualsevol reserva d'instal·lacions tramitada a través de les delegacions d'alumnes està subjecta a la
normativa de disciplina esportiva de la UPV i a les instruccions d'ús de les instal·lacions esportives.
La no-utilització de les instal·lacions sense alliberar-les o l'ús d'aquestes per a finalitats diferents
a per al que han sigut reservades comporta la següent sanció per a l'escola infractora:
El curs següent només podrà efectuar la reserva del nombre d'hores efectivament jugades l'any
anterior per a cada modalitat esportiva, per al mateix motiu de la reserva.
En el cas de les proves per a la selecció d'equips del Trofeu UPV, a més, no es podran reservar
instal·lacions per a les modalitats que en el trofeu del curs anterior van tenir un no presentat.
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