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Informació general

POLICONSULTAAPP POLISOL·LICITAWEB 



Contacte
Informació general

deportes@epsa.upv.es

Informació: 966528448, ext. 28448

Atenció presencial 
De dilluns a divendres de 9 a 21 h
Recepció: garita de l´edifici Georgina Blanes
Oficines: 1a planta de l´edifici Georgina Blanes.

608631047 ( dilluns a divendres de 10 a 13 h)

Área de Deportes UPV Alcoy

upvdeportesalcoy

@UPVdeportes

Atenció a l´usuari

Més informació:

App d´esports

www.upv.es/deportesalcoy

Intranet



Informació general

2N QUADRI ESTIU BO 30

Alumnat, PAS, PDI i personal d´investigació mixt del CSIC Gratuït

Familiars de 1r grau majors de 18 anys de PAS i PDI; 
personal assimilat1 50 25 40

Alumni Plus UPV 95 30 55

Persones externes amb conveni amb la UPV2 160 60 70

Persones externes 260 80 120

Fills i filles menors de 25 anys, d'alumnes víctimes de violència de gènere Gratuït

1. Es consideren assimilats el personal de les concessions i empreses adjudicatàries que exerceixen la seua jornada laboral a la UPV, el personal de 
les empreses vinculades a la *CPI i el personal extern dels instituts de la UPV.

2.  Aquells col·lectius que tenen signat un conveni en vigor amb la UPV on s'incloguen els serveis de l'Àrea d'Esports.

2N QUADRI De l´1 de gener al 31 de juliol

ESTIU De l´1 de juny al 31 de juliol

BO 30 Un mes natural des de la data d'alta

Tingues en compte que:

• 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 de cap dels serveis que s'ofereixen en exclusiva als socis.

• L'assistència sanitària és a càrrec de l'assegurança mèdica de cada usuari.
• L'Àrea d'Esports es reserva el dret de modificar els programes esportius per a ajustar-los a la normativa 

sanitària vigent.

Períodes de tarifes

• Reserva d´instal·lacions esportives gratuïta .

• Reserva preferent 24h d'antelació a la resta d'usuaris.

• Accés sense quota o amb quota reduïda a escoles 
esportives. 

• Accés sense quota a les activitats, a competicions 
internes i a les instal·lacions d'ús individual.

Avantatges per als socis d'esports

Tarifes



Instal·lacions

NORMATIVARESERVES



Reserva de pistes
Instal·lacions

PAVELLÓ POLIESPORTIU De dilluns a divendres de 8.30 a 21.30 h

PÀDEL De dilluns a divendres de 9 a 21 h.

MUSCULACIÓ De dilluns a divendres de 8.15 a 21.30 h

CÀRDIO - FITNES De dilluns a divendres de 8.15 a 21.30 h

Horari d´obertura de les instal·lacions

Reserva en línia

Per la Intranet o l´app d´esports.

Reserva presencial

De dilluns a divendres de 9 a 21 h. 

Lloc: Àrea d´Esports - Edifici Georgina Blanes.

Més informació i reserves:

App d´esports

www.upv.es/deportesalcoy

Intranet

Reserva d´instal·lacions

Reserva des de 8 dies abans de la data de joc.

Anul·lació de la reserva fins a 24 hores abans de l'hora 
de joc.
Confirma l'ús de la instal·lació a les pantalles tàctils des 
de 30 minuts abans de l'inici de la reserva fins a 30 
mínuts després de l'hora de la reserva.
*No es permet l'ús d'instal·lacions per a fins 
professionals.

Períodes especials amb reducció d'horari:                
Nadal, Setmana Santa, juny i juliol.



Activitats

APP



Informació general
Activitats

Activitats amb reserva de plaça setmanal

Pots reservar aquestes activitats per la intranet o a l'app d'esports. 

Si no assisteixes, tindràs una falta i no podràs reservar durant 5 dies en eixa mateixa activitat. Pots anul·lar l'activitat fins 
a 1 hora abans del començament per a no ser sancionat.

Activitats d´accés lliure

Accés directe per ordre d'arribada a la sala fins a completar l'aforament. Pots assistir a tantes sessions com vulgues 
sense reservar plaça.

Tingues en compte que:

• En accedir a la sala has de teclejar sempre el número del teu DNI a la pantalla tàctil.

• L'Àrea d'Esports es reserva el dret d'anul·lar o modificar les activitats o sessions que no tinguen suficient demanda.

• Si el monitor ho considera necessari, es requerirà un certificat mèdic per a continuar amb l'activitat.

• L'assistència sanitària és a càrrec de l'assegurança mèdica de cada usuari.

• L'ús inadequat de robots per a la reserva de plaça pot ser sancionat amb inhabilitació per a la reserva. 

Programa Musculació, Càrdio i Fitnes

Des del 9 de gener. 

*Accés lliure fins al 27 de gener.

Primer dia reserva: dissabte 28 de gener a les 10 h.

Programa Activitats dirigides

Des del 30 de gener al 2 de juny.

Primer dia reserva: dissabte 28 de gener a les 10 h.

Programa Sènior

Des del 9 de gener (reinini).

Accedeix a les activitats segons el tipus de sessió, d'accés lliure o amb reserva de plaça, segons el codi marcat a l'horari 
de les activitats.

Més informació i reserves:

App d´esports

www.upv.es/deportesalcoy

Intranet

Períodes especials amb reducció d'horari:                
Nadal, Setmana Santa, juny i juliol.



Musculació, sala càrdio i sala fitnes
Activitats

Sala de musculació

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8.15 a 11.00 accés lliure accés lliure accés lliure accés lliure accés lliure

11.30 - 12.25 amb reserva amb reserva amb reserva amb reserva accés lliure

12.30 - 13.25 amb reserva amb reserva amb reserva amb reserva accés lliure

13.30- 14.30 accés lliure accés lliure accés lliure accés lliure accés lliure

14.30 a 16.25 accés lliure accés lliure accés lliure accés lliure accés lliure

16.30 - 17.25 amb reserva amb reserva amb reserva amb reserva accés lliure

17.30 - 18.25 amb reserva amb reserva amb reserva amb reserva accés lliure

18.30 - 19.25 amb reserva amb reserva amb reserva amb reserva accés lliure

19.30 - 20.25 amb reserva amb reserva amb reserva amb reserva accés lliure

20.30 - 21.30 amb reserva amb reserva amb reserva accés lliure accés lliure

Activitats amb reserva de plaça setmanal

Activitats d´accés lliure

La sala de musculació requereix reserva de plaça en 
algunes franges horàries. Màxim 6 reserves d'aquests 
grups.

Resta de grups de musculació, la sala càrdio i la sala 
fitnes són d'accés lliure.

Programa

Des del 9 de gener. 

Primer dia reserva: dissabte 28 de gener a les 10 h.

Horaris amb monitor/a:
De dilluns a dijous, de 11:30 a 14 h i de 16 a 21:30 h

CuboFit 

DE DILLUNS A DIJOUS

11:30 - 12:30*
accés lliure

16:30- 18:30

Sala Càrdio i Fitnes (Sala d´activitats) - 1ª planta

* No es podrà accedir a la Sala Fitnes durant els 
horaris d'activitats dirigides.

DE DILLUNS A DIVENDRES

8.15 - 11.00
accés lliure*

11.30- 21.30

* Dilluns de 11:30 a 13:30 h.



Activitats
Activitats dirigides

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

S. Activitat Ciclisme de 
Sala Exterior S. Activitats Exterior S. Activitats Ciclisme de 

Sala Exterior S. Activitats Exterior S. Activitats

10:00 - 11:00 Tonificació Tonificació

10:00 - 11:00 Pilates Sènior Balls Sènior Pilates Sènior Balls Sènior Pilates

11:30 - 12:30 CuboFit CuboFit CuboFit CuboFit

1230 - 13:30 CuboFit Crossfit Crossfit Crossfit

13:00 - 14:00 Ioga Tonificació

15.15 - 16.15 Pilates Tonificació Balls Llatins* Aeròbic amb 
boxa

16.30 - 17.30 CuboFit CuboFit CuboFit CuboFit

17.30 - 18.30 Ciclisme de 
sala CuboFit CuboFit Ciclisme de 

Sala CuboFit Graons i GAC CuboFit

18:30 - 19:30 Crossfit Crossfit Ioga Crossfit

19:30 - 20:30 Aeròbic amb 
boxa Graons i GAC Zumba

Programa

Del 30 de gener al 2 de juny.

Activitats amb reserva de plaça setmanal

Activitats d´accés lliure

Activitat NOVA d´accés lliure



Escoles



Informació general
Escoles

Tingues en compte que:

• L'Àrea d'Esports es reserva el dret d'anul·lar o modificar les escoles que no tinguen suficient demanda.

• Tecleja el teu número de DNI en les pantalles tàctils d'accés que trobaràs a les sales per a no tindre falta.

• Les inscripcions estan obertes sempre que hi haja places disponibles.

• Per a les escoles amb diversos nivells, el monitor pot determinar la teua permanència o no a l'escola. 

• Si el monitor ho considera necessari, es requerirà un certificat mèdic per a continuar en l'activitat. 

• L'assistència sanitària és a càrrec de l'assegurança mèdica de cada usuari.

Inscripció en les escoles esportives  

Totes les escoles esportives requereixen inscripció. La inscripció es realitza per la intranet.

La plaça a les escoles esportives en les quals t'has inscrit es conserva per a tot l'any sempre que s'assistisca a les 
sessions, a excepció de pàdel. 

Amb dues faltes d'assistència al mes, es produeix la baixa i la plaça queda alliberada per a una altra perona usuària.

Totes les escoles tenen nivell d'iniciació, sense necessitat de tindre coneixements previs.

Forma d´accés

Accés amb inscripció per a tot el curs, sempre que no 
cometes dues faltes d'assistència al mes.

Més informació e inscripcions:

App d´esports

www.upv.es/deportesalcoy

Intranet

Programa

Des del 30 de gener (reinici) al 26 de maig.

Inscripció:

Oberta tot el curs, condicionada a l'existència de places 
lliures.

Períodes especials amb reducció d'horari:                
Nadal, gener, Setmana Santa, juny i juliol.



Esportives
Escoles

Voleibol Bàsquet

Futbol Sala Femení Tir amb Arc (matins)

Aikido Tir amb Arc (vesprades)

Pàdel

HORARI Iniciació: dijous de 12.30 a 14.30 h
Perfeccionament: dimecres de 19.30 a 21.30 h

LLOC Pavelló

HORARI Dijous de 13 a 14.30 h

LLOC Pavelló

HORARI Martes de 20 a 21.30 h

LLOC Pavelló

HORARI Dijous de 13 a 14.30 h

LLOC Edifici Viaducte

HORARI Dilluns de 19 a 21 h

LLOC Tatami

HORARI Dilluns de 19 a 20.30 h

LLOC Edifici Viaducte

HORARI A convindre. 6 sessions de 1,5 h

PREU 50€ por persona (grups de 4)
AL TEU 
RITME

1.-Inscriu-te en Intranet.

2.-Remet al correu jjimeno@upv.es missatgte en 
què indiques els objectius i l´estat de forma.

3.-Comença l´entrenament seguint el pla que 
rebràs al correu.

Runners UPV en línia

* Inscripció pàdel: presencial

Forma d´accés

Accés amb inscripció per a tot el curs, sempre que no 
cometes dues faltes d'assistència al mes.

Més informació e inscripcions:

App d´esports

www.upv.es/deportesalcoy

Intranet

Períodes especials amb reducció d'horari:                
Nadal, gener, Setmana Santa, juny i juliol.

Programa

Des del 30 de gener (reinici) al 26 de maig.

Inscripció:

Oberta tot el curs, condicionada a l'existència de places 
lliures.



Competicions UPV



Lligues EPSA
Competicions UPV

DIMARTS DIMECRES DIJOUS

Pàdel
matins 12 a 15 h

vesprades 16.30 - 19.30 h 16.30 - 19.30 h

Futbol Sala
matins 9.30 - 12 h

vesprades 17.30 - 20.30 h 17.30 - 20.30 h

Vòlei 4
matins 11.30 - 13.30 h

vesprades 17.30 - 19.30 h

Categoria open: equips de xiques, xics o mixtos.

Els partits de la fase de grups es juguen en la franja 
horària seleccionada.

Es classifiquen els 8 millors equips de cada lliga per a 
la fase d´eliminatòries. Més informació

Resultats i calendari 

www.upv.es/deportesalcoy

Intranet

Lligues EPSA 2022-2023

Últimes jornades de lliga: febrer
Fase final: març
Inscripció: tancada



Torneig Campus - "Paelles"
Competicions UPV

Categoria open: equips de xiques, xics o mixtos,

Torneig Campus - "Paelles"

Inscripció: 
des del 30 de gener al 9 de març

Data:
dimecres 15 de març (NO docent)

Els partits es juguen en una única jornada.

Forma d´accés

El capità inscriu en la data indicada a l'equip i a la resta 
de jugadors. Cada jugador ha de confirmar la seua 
inscripció posteriorment.

Més informació

Resultats i calendari 

www.upv.es/deportesalcoy

Intranet

DIMECRES 15 DE MARÇ

Futbol sala

Eliminatòries: 9 a 12 h
Final: 16:30 a 17:30 h

Futbol 7
Horari: 13 a 15 h

Pàdel
Horari: 9 a 17 h

Lloc: Pavelló EPSA Lloc: Poliesportiu
Fco. Laporta Lloc: Pistes Pàdel

Bàsquet 3x3
Horari: 12 a 15 h

Tenis
Horari: 13 a 15 h

Bàdminton
Horari: 15 a 16:30 h

Lloc: Pavelló EPSA Lloc: Poliesportiu
Fco. Laporta Lloc: Pavelló EPSA

Voleibol
Horari: 12 a 15 h

Escacs
Horari: 11 a 13 h

Powerlifting
Horari: 12:30 a 15 h

Lloc: Pavelló EPSA Lloc: Aula I2L5 Lloc: Sala 
musculació

Tenis de taula
Horari: 11:30 a 13:30 h

* ENTREGA DE TROFEUS: GALA DE LA CARABASSA
Lloc: Sala tenis de 

taula



Esdeveniments
(Campus d´Alcoi i Campus de Vera)



Més informació

www.upv.es/deportesalcoy

Trofeu UPV

Dia de l'esport a la UPV.

Participa representant a l´EPSA en la competició més preuada de l'any: 
esports d´equip, individuals, de raqueta i exhibicions.

Inscriu-te a l´Àrea d´Esports.

11 de maig a Vera

Lliurament de Trofeus Lligues UPV Alcoi

Lliurament de trofeus als campions de les lligues UPV Alcoi i a les 
seleccions campiones en els tornejos en representació de campus..

1 de juny. Direcció EPSA

Intercampus UPV

Competició entre els campus d'Alcoi, Gandia i Vera en les modalitats de bàsquet, 
futbol sala i voleibol.

30 de març a Gandia

Trofeu de Vela UPV

Passa un cap de setmana gaudint de la Vela.

Inscriu-te en la bossa de tripulants i navega en les embarcacions que 
participen en la regata.

22 i 23 d'abril. Reial Club Nàutic de València

"Carrera de la Dona" del Campus d´Alcoi

Poliesportiu Fco. Laporta - Vía verda
Distància: 2,5 km (cross nivell fàcil)
Eixida/meta: pista d´atletisme
Inscripció: des del 30 de gener fins al 23 de febrer
Aconsegueix la teua samarreta UPV de regal.

 Dijous 2 de març a les 13.30 h.

Oberts a tota la comunitat universitària
Esdeveniments



e Sports



Més informació

Normativa 

www.upv.es/deportes

Intranet

Inscripció a e-Sports

De l'1 al 30 de gener.
Màxim 28 jugadors en GT Sport i 32 en FIFA ( 2 divisions) i 32 en  LOL ( 2 divisions) 

Copa UPV GT7 CUP- PS4 - en línia Lliga UPV Fifa 22-PS4 - en línia Lliga UPV League of Legends - en línia

Play offs

Del 30 de març al 23 d'abril (BO3)

Play offs

Del 30 de març al 23 d'abril (BO3)

Prequaly divisió

1 i 2 de febrer: Prova per a establir les divisions de 
competició.

Començament de Lliga

Del 6 de febrer al 26 de març

Començament de Lliga

Del 6 de febrer al 26 de març (BO2)

Comence campionat

Del 6 de febrer al 3 d'abril.
1a carrera: 6 de febrer, a partir de les 21.00 h
2n carrera: 20 de febrer, a partir de les 21.00 h
3r carrera: 6 de març, a partir de les 21.00 h
4a carrera: 20 de març, a partir de les 21.00 h
5a carrera: 3 d'abril, a partir de llija 21.00 h

Format

Els equips es dividiran en 2 divisions i grups. 
Es disputarà una lliga en cada grup. Els millors 
passaran a disputar el play off pel campionat i 
ascens/descens de divisió.

Forma

Els equips es dividiran en 2 divisions i aquestes al 
seu torn en grups. Es disputarà una lliga en cada 
grup. Els millors passaran a a disputar el play off pel 
campionat i ascens/descens de divisió.

Streaming · Comentat per casters professionals

upvgtsport          UPVeSportsFIFA           upvesportslol

UPVDeportes 

Campionat Primavera Intern Universitari
e Sports



Trofeu UPV GT Sport  /GT7 CUP Trofeu UPV Fifa 22- PS4

Inscripció

A l´Àrea d´Esports del Campus d´Alcoi
del 18 d'abril al 3 de maig.

Campionat per equips

Cada escola inscriurà a un equip de 3 pilots. 
Cadascun dels pilots correrà una carrera. La suma 
dels punts de cadascun serà la puntuació de l'escola.

Trofeu UPV League of Legends

Campionat per equips

Cada escola inscriurà a un equip que s'enfrontarà a 
la resta d'escoles.

Campionat individual

Cada escola estarà representada per un jugador que 
s'enfrontarà a la resta d'escoles.

Campionat de resistència

Cada escola inscriurà a un equip de 3 pilots. La 
carrera serà de resistència en la qual cada X temps 
els pilots hauran de fer un relleu.

Campionat per parelles

Cada escola inscriurà a un equip de dos jugadors 
que s'enfrontarà a la resta d'escoles.

Campionat per escoles

El 4 de maig al Pavelló del Campus de Vera. Esdeveniment presencial on cadascuna de les Escoles presentarà als 
seus jugadors/equips per a ser representades en cadascuna de les modalitats de e-sports (FIFA, Simracing i Leage of 
Legends). La selecció de jugadors/equips ho podran fer amb els participants de les competicions internes i d'aquells 
jugadors que participen en el Open d'aqueix mateix dia.

La zona Gaming del Pavelló constarà de 3 zones (una per a cada e-sports):

Fifa 22: 16 consoles i 16 monitorers, zona de retransmissions i graderies per a veure la competició en pantalles gegants.
League Of Legends: 20 llocs gaming (perquè puguen competir 4 equips alhora) amb ordinador, monitor, teclat, ratolí i 
butaca gaming. Zona de retransmissions i graderia amb pantalla gegant  per al públic.
Simracing: 14 simuladors amb cockpit, volant, pedals, butaca de competició i monitor. Zona de retransmissions i graderia 
amb pantalla per a públic. El campionat serà retransmès en streaming.

Trofeu UPV eSports. Presencial
e Sports

Streaming · Comentat per casters professionals

upvgtsport          UPVeSportsFIFA           upvesportslol

UPVDeportes 

Més informació

Normativa 

www.upv.es/deportes

Intranet



Seleccions UPV
(Campus de Vera)



Campionats d'Espanya Universitaris (CEU)

CEU 2023

De febrer a maig segons modalitat esportiva.

Esports segons convocatòria del Consell Superior 
d'Esports.

Campionat Autonòmic d'Esport Universitari (CADU)

Esports d'equip

Bàsquet · Handbol · Futbol · Futbol Sala · Pàdel · Rugbi 7 · Tennis · Voleibol

Competicions d'octubre a febrer.

Final de la Lliga CADU, el 8 de març.

Esports individuals

Escacs · Atletisme · Cross · Esports de raqueta · Esports de combat · Escalada · Esgrima · Golf · Marató · Orientació · 
Pilota Valenciana · Rem · Surf · Trail · Ultimate · Escalada · Natació · Tir amb arc · Triatló · Vela · Voleibol de platja

Competicions de novembre a maig

Inscripció a les proves de selecció d'esports d'equip

• Les proves de selecció per als esports col·lectius es 
realitzen al setembre.

• Si estàs interessat, pots presentar-te a les les proves 
per al 2023-2024 al setembre.

Inscripció a les proves de selecció d'esports 
individuals

A través d'Intranet o presencial a l'edifici 7C.

De l'1 de setembre al 27 d'octubre: (Ja tancada)

Escacs · Cross · Esports de raqueta · Esports de combat 
· Escalada · Esgrima · Golf · Marató · Orientació · Pilota 
Valenciana · Rem · Trail · Ultimate

• De l'1 de setembre al 26 de gener: 

• Atletisme · Escalada · Halterofília · Hípica · Natació · Tir 
amb arc · Triatló · Vela · Voleibol de platja

Campionats Internacionals Universitaris

Segons criteris de selecció UPV i en funció de les 
convocatòries de competicions.

Obert a tota la comunitat universitària. Si vols representar a la UPV en els Campionats Universitaris oficials, apunta't 
mitjançant la Intranet (apartat de gestió de competicions externes) i forma part de les seleccions.

Pots obtenir crèdits ECTS per participar en les competicions oficials.

Més informació

Criteris de selecció

www.upv.es/deportes

Intranet

Informació general
Seleccions UPV



Més informació

Criteris de selecció

www.upv.es/deportes

Intranet

BÀSQUET FEMENÍ dimecres - 14.00 h

BÀSQUET MASCULÍ dimecres - 15.30 h

HANDBOL FEMENÍ dimarts - 18.30 h

HANDBOL MASCULÍ dijous  - 12.00 h

FUTBOL FEMENÍ dimarts - 16.00 h

FUTBOL MASCULÍ dimarts - 14.00 h

FUTBOL SALA FEMENÍ dijous - 14.00 h

FUTBOL SALA MASCULÍ dijous - 12.00 h

 PÀDEL FEM. I MASC. dimecres - 20.00 h

 RUGBI 7 FEMENÍ divendres - 17.00 h

 RUGBI 7 MASCULÍ dimecres -1 9.00 h

 TENNIS MASC. I FEM. dimarts - 18.00 h

 VOLEIBOL FEMENÍ dimarts a les 19.00 h i
 divendres a les 18.30 h

 VOLEIBOL MASCULÍ dimarts  a les 21.00 h  i
dijous  a les 20.30 h

HORARI DE PARTITS UPV LOCAL

BÀSQUET FEMENINO 12:30 h

BÀSQUET MASCULÍ 15:00 h

FUTBOL SALA FEMENÍ 15.00 h

FUTBOL SALA MASCULÍ 12:30 h

FUTBOL FEMENÍ 12:30 h

FUTBOL MASCULÍ 15:30 h

HORARI DE PARTITS UPV LOCAL

HANDBOL FEMENÍ 13:30 h

HANDBOL MASCULÍ 15.30 h

RUGBI 7 FEM. I MASC. 11/12/11:30/12:30 h
PÀDEL MASC. FEM. I 
MIXTO 13:30 h

TENNIS MASC, I FEM. 13:30 h

TENNIS MIXTO 15:00 h

VOLEIBOL FEMENÍ 14:00 h

VOLEIBOL MASCULÍ 16:30 h

JORNADA QUARTA
 9 DE FEBRER

UPV-UA

Calendari de joc de la lliga CADUHoraris d'entrenament

JORNADA CINQUENA
 22 DE FEBRER

UPV-UVEG

FINAL LLIGA CADU
8 DE MARÇ

Primer i segon classificat de cada modalitat esportiva

Esports d'equip
Seleccions UPV



Més informació

Criteris de selecció

www.upv.es/deportes

Intranet

Tingues en compte que:

• Només poden participar alumnes matriculats en 
titulacions oficials.

• En els esports de fontennis, goalball, marató, 
pilota valenciana, rem, esquaix, surf, ultimate i 
trail també poden participar PAS-PDI, sempre 
que siguen seleccionats.

Inscripció

Fins al 27 de gener per als esports següents: atletisme, 
escalada, tir amb arc, triatló, vela i voleibol de platja.

Per a la resta d'esports, la inscripció està tancada. Enviar 
un correu electronic a deportes@upv.es en cas d'alt 
nivell esportiu.

Dates dels campionats

  ESPORTS  DATES COMPETICIÓ 
CADU

Escacs 2 de març
Bàdminton 14 de març
Cross 16 de febrer
Esgrima 9 de febrer
Frontenis 14 de febrer
Goalball 1 de març
Golf 23 de febrer
Atletisme Per determinar
Escalada 7 de març
Tir amb arc 29 de març
Triatló Per determinar
Vela 9 de març
Volei platja 27 de abril

Consulta els criteris de selecció per a cada modalitat esportiva i si s'ajusta al teu perfil esportiu, inscriu-te en les 
dates indicades per a formar part de les competicions oficials universitàries representant la UPV.

ESPORTS DATES COMPETICIÓ 
CADU

Judo Per determinar
Karate Per determinar
Marató 26 de febrer
Natació 9 de març
Orientació Per determinar
Pilota Valenciana 30 de març
Rem 23 de març
Squash 29 de març
Taekwondo Per determinar
Tennis de taula 8 de febrer
Trail 5 de març
Ultimate 15 de març

Esports individuals
Seleccions UPV



Programa d´alt nivell



Sol·licitud d'alt nivell

Fes-nos arribar les teues sol·licituds amb les 
necessitats de suport que tingues a través de 
polisolicita

Presenta les teues sol·licituds d'ajudes i premis en el 
registre general de la UPV 

Més informació

www.upv.es/deportes

Oficina d'atenció a l'esportista d'alt nivell 

Si ets esportista d'alt nivell o d'elit (BOE, DOGV, UPV) o pertanys a Seleccions UPV, t'ajudem a compaginar 
les obligacions acadèmiques i esportives mitjançant:

•   Ajornament de pràctiques
•   Accés a sala de musculació
•   Ajudes econòmiques

•   Ajornament d'exàmens
•   Canvi d'horaris de grups

Ajudes econòmiques UPV 

Per als esportistes que hagen destacat en els campionats universitaris i les competicions oficials. 
Bonificació en la taxa de la matricula dels estudis que curses.

• 5 ajudes d'excel·lència de fins a 2.000 euros
• 60 ajudes d'elit de fins a 750 euros
Pròxima convocatòria al març de 2023

Premis Fundació Trinidad Alfonso

• Dos premis de 1000€ per a el/la millor esportista UPV que haja compaginat els seus estudis amb la pràctica 
esportiva d'alt nivell.
Pròxima convocatòria setembre de 2023

Pròxima convocatòria setembre de 2023

• Dos premis de 2000 € per a el/la millor esportista diplomat/a entre les universitats de la Comunitat 
Valenciana que millor haja compaginat els seus estudis amb la pràctica esportiva.

Informació general
Programa d'alt nivell



Esport Adaptat
(Campus de Vera)



A Ball

HORARI Dimarts i dijous a les 17.00 h

LLOC Pavelló esportiu · Edifici 6A

Pilota Valenciana Adaptada

HORARI Dimecres a les 10.00 h

LLOC Trinquet · Edifici 9A

Ciclisme Adaptat

HORARI Dimarts i dijous de 10.30 a 12.30 h

LLOC Pista d'Atletisme · Edifci 7C

Accés a Esport Adaptat

Escriu un correu electrònic per a conèixer els dies 
i horaris d'entrenament, el nivell, i les condicions 
d'accés a les diferents modalitats esportives.

deportes@upv.es

Més informació

www.upv.es/deportes

Si vols practicar esport federat, pots formar part de la secció esportiva de la UPV o integrar-te amb els clubs esportius 
conveniats.

Informació general
Esport adaptat



Esport federat 
(Campus de Vera i Campus d´Alcoi)



Esports d'equip

HANDBOL MASCULÍ El Pilar-UPV
pepechulia@gmail.com

HANDBOL FEMENÍ Handbol Mistala-UPV
handbolmislata@gmail.com

FUTBOL SALA MASCULÍ FS Alboraya-UPV
rcalabuig@me.com

FUTBOL SALA FEMENÍ MAGEN- UPV
maguenalfafarfs@gmail.com

RUGBI MASCULÍ  FEMENÍ
Estudiantes RC- UPV
administracion@estudiantesrc.
com

WATERPOLO FEMENÍ Waterpolo Levante- UPV
cwlevante@gmail.com

VELA  Secció UPV
cdvela@upv.es

Esports individuals

ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES

Secció UPV 
deportes@upv.es

ANIMACIÓ ESPORTIVA

ATLETISME

CICLISME

MUNTANYA

NATACIÓ

ORIENTACIÓ

TIR AMB ARC

TRIATLÓ

TRAIL  (ALCOI) TRAIL ALCOIA
info.utmac@gmail.com

HOQUEI PATINES (ALCOI) CLUB PATÍN ALCODIAM
herquin@gmail.com

Si vols practicar esport federat, pots formar part de la secció esportiva de la UPV o integrar-te amb els clubs esportius 
conveniats. 

Accés a Esport Federat

Escriu un correu electrònic a l'adreça que t'indiquem 
per a conèixer els dies i horaris d'entrenament, 
el nivell, i les condicions d'accés a les diferents 
modalitats esportives.

Més informació

www.upv.es/deportes

Informació general
Esport federat


