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Normativa general de les lligues internes de la UPV 
 

1. Les lligues internes es regeixen per aquesta normativa general, les normatives 
específiques de cada esport i les normatives de cada federació; en cas de dubte o 
de contradiccions, la resolució queda sota la competència de la persona responsable 
de la lliga. 

 

2. Les competicions estan sotmeses a l'autoritat del Comitè de Competició. Aquest 
òrgan s'encarrega de decidir i mitjançar en tots els assumptes que queden fora de 
l'àmbit de les normatives específiques i generals. En aquestes, l'autoritat correspon 
a la persona responsable de cada competició. 
Les decisions del Comitè de Competició poden ser recorregudes al Comitè 
d'Apel·lació, en el termini màxim d'una setmana a partir de la data de la publicació, 
mitjançant sol·licitud oficial presentada per mitjà del sistema POLI [SOL·LICITA] des 
de la intranet o a través de l’enllaç següent: 
http://www.upv.es/entidades/ad/info/1098829normalc.html 
 

Passat aquest termini, el recurs es desestima i la decisió d'aquest és inapel·lable. 
 

3. Recordeu que l’assegurança escolar només permet l'atenció sanitària a les 
persones menors de 28 anys, sempre que no estiguen donades d'alta en la 
seguretat social. Les majors de 28 anys i les que tinguen seguretat social, han 
de tenir assegurança d'accidents pròpia. 

 

4. En els esports d'equip, es pot ampliar la nòmina de jugadors fins al dia d'abans del 
partit en què es desitge alinear-los, i abans de l'inici de la penúltima jornada que 
figure en el calendari de la lliga regular, amb el procediment indicat en la normativa 
d'inscripció.  

a. En els esports de parella es poden canviar els jugadors per causes justificades 
i si la persona responsable de la competició ho autoritza. 

 
5. En qualsevol competició organitzada pel Servei d'Esports, s'utilitza com a fitxa el 

carnet de la UPV, el DNI, el permís de conduir o el passaport. No valen 
fotocòpies o un altre document diferent. 

a. En esports d'equip, al principi del partit, cada jugadora o jugador lliura 
personalment un dels documents indicats amb anterioritat a l'àrbitre o àrbitra, 
que realitza les comprovacions que considera oportunes i anota el número de 
cada jugador o jugadora. 

b. En esports de parella o individuals, els jugadors mostren als adversaris un 
dels documents anteriors al principi de l’encontre. 
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6. Una jugadora o jugador pot pertànyer a tots els equips o parelles que considere 
oportú, però NOMÉS pot pertànyer a un equip o parella d'un mateix grup. En el cas 
de pertànyer a dos equips/parelles en DESEMPAT, podrà jugar amb els equips o 
parelles sempre que no s'enfronten entre si; quan siga així, decidirà amb quin equip 
juga i haurà de comunicar-ho a l'organització de la competició i als respectius 
capitans i companys. 
 

7. Un jugador de raqueta, de forma general, no podrá inscriure's a un nivell inferior del 
que li corresponga. Per exemple: un jugador de nivell PLATA no podrà inscriure’s a 
nivell BRONZE.  
 

8. En els esports de raqueta de tipus individual (tennis, esquaix, tennis de taula, 
bàdminton), un jugador o jugadora pot jugar en diferents grups, dins de la mateixa 
competició, però si es classificara per als DESEMPATS en dos o més grups, només 
podria participar des del grup on té millor classificació, i si la classificació és similar 
en dos o més grups, hauria de triar per quin d'aquests vol accedir. Si un jugador o 
jugadora participa en dos nivells diferents dins de la mateixa modalitat, només podrà 
optar a classificar-se per al *Play *off de nivell superior. 
 

9. Un equip, parella o jugador/a pot donar-se de baixa automàticament d'una 
competició des de la intranet fins 24 hores després del tancament de la inscripció. 
Després d'aquest període i una vegada publicats els calendaris, no s'admeten 
sol·licituds de baixes. En una situació de causa major justificada (i sempre sota 
valoració de l'organització), es podria fer la sol·licitud de baixa del campionat 
mitjançant sol·licitud oficial. 
L’equip, parella o jugador/a ha de: 
 

a. Realitzar la sol·licitud mitjançant un POLI [SOL·LICITA] des de la intranet o a 
través de l’enllaç següent: 
http://www.upv.es/entidades/ad/info/1098829normalc.html 

b. Amb aquesta finalitat, ha de complir els temps mínims exigits en cada 
normativa específica en el punt d'ajornament de partit.  

c. L'organització determina si la petició s’admet o no. 
 

d. Una jugadora o jugador d'un equip pot donar-se de baixa ell/a mateix/a a 
l'oficina del Servei d'Esports, identificant-se amb el carnet de la UPV o en la 
intranet (si així ho permet l'organització de la competició) o fent la sol·licitud 
mitjançant un POLI [SOL·LICITA]. 

 
e. El capità o capitana no pot donar-la/lo de baixa. 

 

10. Tots els equips han d'anar correctament equipats, i identificar-se amb numeració 
diferent els distints components. En cas de no disposar d'equipament, se sol·licitaran 
petos a les instal·lacions on es jugue. Si hi ha coincidència de colors en la 
indumentària, està obligat a canviar-la l'equip que figure en segon lloc en el calendari. 
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Si un equip, parella o jugador/a comet una sanció per alineació indeguda o per no 
presentar-s’hi, se li sancionarà esportivament. La sanció implica la pèrdua del partit i la 
pèrdua de punts de la classificació general de la competició en la qual es realitze la 
infracció. La quantitat de punts que se li retiren s'especifica en la normativa específica de 
la competició. 

 
11. Si un equip, parella o jugador/a comet una segona sanció per alineació indeguda o 

per no presentar-s’hi, se li sancionarà administrativament i esportivament. La sanció 
administrativa correspon a la impossibilitat de participar en la pròxima competició 
d'aquest esport per a totes les persones integrants de l'equip o parella. La sanció 
esportiva implica l'expulsió de la competició, excepte en aquells supòsits que indique 
la normativa específica de cada esport. 
 

12. Un NO PRESENTAT/ADA o una ALINEACIÓ INDEGUDA en un desempat implica 
l'eliminació d'aquest equip, sense possibilitat de jugar més partits de l’esmentat 
desempat, a més de la sanció administrativa que correspon a la impossibilitat de 
participar en la pròxima competició d'aquest esport per a totes les persones 
integrants de l'equip o parella. 
 

13. MÉS INFORMACIÓ: 
 

a. En la intranet i la web d'Esports es publica tota la informació que afecta el 
desenvolupament de les competicions. 
 

14. Qualsevol recurs que haja de fer-se sobre allò publicat, s’ha de realitzar en el termini 
màxim d'una setmana a partir de la data de la publicació, mitjançant sol·licitud oficial 
presentada per mitjà del sistema POLI[SOL·LICITA] des de la intranet o a través de 
l'enllaç: 
http://www.upv.es/entidades/ad/info/1098829normalc.html 
 

Passat aquest termini, el recurs es desestima. 
 

15. Tot allò no considerat en aquesta normativa es regeix per les normes de la 
FEDERACIÓ de cada esport. 

a. Qualsevol situació que quede fora de l'àmbit de les normatives generals, 
les normatives específiques o les regles de la federació corresponent a cada 
esport queda sota la competència de la persona responsable de la 
competició. 
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