NORMATIVA D'INSCRIPCIÓ
Lliga UPV, segon quadrimestre:
•

Esports de raqueta:

o Modalitats obertes (xics i xiques): frontennis, tennis, pàdel, tennis de taula,
esquaix, raquetbol.

o Modalitats femenines: tennis, pàdel.
•

Esports individuals: escacs, cross.

•

Esports d'equip, Lligues: bàsquet (obert), futbol 7 (obert), voleibol de platja (obert),
futbol Sala

•

Esports d'equip, Tornejos: rugbi 7 (masculí i femení), voleibol (obert), handbol (obert)
i futbol sala femení.

•

PAS-PDI: pàdel, tennis, futbol sala.

QUI POT INSCRIURE'S?
Socis i sòcies d'Esports, comunitat universitària i persones externes.
Consulta les tarifes http://www.upv.es/adep/a/programa/programac.pdf

ON ES JUGA?
Totes les competicions tenen com a pistes de joc les instal·lacions esportives de la UPV,
excepte els d'aquells esports individuals que es realitzen de manera conjunta amb els *CADU,
que s'establirà en funció d'on es realitzen aquests.

QUIN SISTEMA DE JOC S’USA?
El sistema de competició de Lligues és:
Lligues en grups amb desempat final
Fase de lliga: del 07 de febrer al 26 de març del 2022.
Fase de desempat: del 4 d’abril al 12 de maig del 2022.

Les persones classificades per al DESEMPAT s'establiran en la normativa específica de cada
modalitat en funció de jugador o jugadora / parella / equips inscrits.
Àrea d'Esports
Universitat Politècnica de València
Edifici 7C · Camí de Vera, s/n · 46022 València
Tel. (+34) 96 387 70 04 - Ext. 77004
deportes@upvnet.upv.es · www.upv.es/entidades/AD

En els esports individuals queda establit en la normativa específica de cada esport i publicat en la
web del Servei d'Esports de la UPV.

El sistema de competició de Tornejos és:
Eliminatòries de desempat final
Del 28 de març al 10 d’abril de 2022.

COM ES REALITZA LA INSCRIPCIÓ?
La inscripció pot realitzar-se de dues formes:

•

-

Al Servei d’Esports de forma presencial

-

Mitjançant la inscripció per web, via intranet
LLOC I HORARI PER A LA INSCRIPCIÓ D'EQUIPS I RAQUETA:

•

Oficines del Servei d’Esports, de dilluns a divendres, de 10.00 h a 14.00 h
(edifici 7C, entre els camps de futbol, primera planta)

•

La inscripció, la realitza el capità o capitana de l'equip; el capità o capitana de la parella,
o la jugadora o jugador d’esports de raqueta individuals o esports individuals.

•

En els esports d'equip i parelles, la capitana o capità preinscriurà els jugadors o
jugadores del seu equip o parella, que des de la intranet hauran de confirmar si volen
o no inscriure's. En els esports d'equip es pot ampliar el nombre de jugadors durant
tota la lliga, excepte en les dues últimes jornades de la lliga regular (sense
comptar ajornaments) i en el desempat. Mai no es poden fer inscripcions el dia
del partit.
En les modalitats on hi ha diferents nivells amb requisits d'inscripció, l'organització
preinscriurà als jugadors en el nivell corresponent, devent el jugador o jugadora
posteriorment triar horari y confirmar la inscripció des de la seua intranet.
En les competicions és necessària la preinscripció d'un mínim de jugadors i fins un
màxim de jugadors per equip:
ESPORT/JUGADORS

esports de raqueta (pàdel - frontennis)
bàsquet - futbol sala
futbol 7
voleibol de platja
tornejos d'equips
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Mínim
2
7
9
2
7

Màxim
2
12-15
20
5
20

QUINS SÓN ELS TERMINIS D'INSCRIPCIÓ?
El termini d'inscripció per a les competicions de LLIGUES UPV, SEGON QUADRIMESTRE,
2020-2021, del campus de Vera és del 10 al 23 de gener del 2022.
Per als esports individuals, els períodes d'inscripció figuren en el programa general
d'Esports del segon quadrimestre. http://www.upv.es/entidades/ad/index-es.html
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