Activitats

esportives

Segón quadrimestre 2018-2019
Campus de Vera

Com pots trobar-nos?
Segón
Instal·lacions
quadrimestre Activitats
2018-2019 Escoles

Competicions
Seleccions UPV
Esportistes d'alt nivell UPV
Formació

Premis d'Art i Recerca
Esdeveniments

Premio Nacional
del Deporte 2000
TROFEO JOAQUÍN BLUME

Com pots trobar-nos?

Instal.·lacions
Edifici principal

96 387 90 04, ext. 78371

Pavelló		

96 387 77 45, ext. 77745

Trinquet El Genovés

96 387 90 86, ext. 79086

Edifici 5R		

96 387 90 04, ext. 78413

Atenció a l'usuari
Oficina d'Informació

96 387 70 04, ext. 78372

Administració

96 387 90 05, ext. 78377

Horari d'atenció

Edifici principal (7C)

De setembre a maig

De dilluns a divendres, de 10 a 14 h;
i dimarts i dijous, de 16 a 18 h

Juny i juliol

De dilluns a divendres, de 10 a 14 h

WhatsApp 670202032
Atenció immediata
de dilluns a divendres
de 10 a 13 h

Totes les gestions
en un clic!
www.upv.es/deportes
deportes@upv.es

Soci d'EsportsSoci

Avantages per als socis
•
•
•
•

Reserva d'instal·lacions esportives gratuïta sempre que tots els jugadors siguen socis.
Preferència en la reserva amb 24 hores abans que la resta d'usuaris.
Accés sense quota o amb quota reduïda a escoles esportives.
Accés sense quota als programes En Forma i Aula Salut, a competicions internes i a les instal·lacions d'ús
individual.

FES-TE'N SOCI!
ALTA DE SOCI
2n QUADRIMESTRE

Des del 7 de gener
en intranet o al Servei d'Esports (edifici 7C)

Amb la garantia de poder deixar de ser soci

Pots sol·licitar la devolució de la quota fins a 30 dies naturals abans de la fi del periode objecte de
matrícula, sempre que no hages fet ús dels serveis que s'ofereixen als socis.

Assistència sanitària :

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

Tarifes (€)

La condició de soci del 2n quadrimestre és des de l'1
de febrer però pots gaudir del programa d'activitats
des que confirmes la teua condició de soci de del 7 de
gener.

QUOTA ANUAL

De l’1 de setembre del 2018 al 31 de juliol del 2019

Anual

Semestral

Estiu

Competicions1

Alumnat

65

40

10

15

QUOTA SEMESTRAL

PAS, PDI, i personal d’investigació mixt del
CSIC

100

60

20

20

QUOTA D'ESTIU

Familiars de 1r grau majors de 18 anys de
PAS i PDI; Alumni Plus UPV i personal
assimilat2

150

De l'1 de juny al 31 de juliol del 2019
90

30

30

Persones externes amb conveni amb la UPV

250

150

60

40

Persones externes

400

250

80

60

3

Tarifa de competicions: tarifa anual vàlida només per a participar en competicions internes.
Es considera personal assimilat, el personal de les concessions i empreses adjudicatàries que fan la jornada laboral a la UPV,
l'alumnat de titulacions pròpies de la UPV (màster i especialista universitari), el personal de les empreses vinculades a la CPI i el
personal extern dels instituts de la UPV.
3
Aquells col·lectius que tenen signat un conveni en vigor amb la UPV on s'incloga l'accés als serveis del Servei d'Esports.
1

2

2n semestre: de l’1 de febrer al 31 de juliol del 2019

Exempció de la quota de Soci d'Esports per a:
• Alumnat de titulacions oficials de la UPV, PAS i PDI i
erasmus que tinguen reconegut un grau de discapacitat
igual o superior al 33%.
• Alumnes víctimes d'actes de violència sobre la dona així
com els fills i filles a càrrec seu menors de 25 anys.

Instalaciones
Instal·lacions
PAVELLÓ ESPORTIU 6A

De dilluns a divendres, de 8 a 24 h
dissabtes i diumenges, de 8 a 22 h

EDIFICI PRINCIPAL 7C

De dilluns a divendres, de 7.15 a 24 h

EDIFICI 5R

De dilluns a divendres, de 8 a 22 h

TRINQUET EL GENOVÉS 9A

De dilluns a divendres, de 8 a 22 h

DESCARREGA L'app !

El Servei d'Esports es reserva el dret a tancar
temporalment aquelles instal·lacions que necessiten
manteniment.
L'assistència sanitària és a càrrec de l'assegurança
mèdica de cada usuari.

Instalaciones
Instal·lacions
Tarifes de reserva d'instal·lacions esportives (€)
Socis

Socis amb
persones
convidades

Reserva per part dels socis

Comunitat
universitària

Persones
externes

matí

vesprada

matí

vesprada

matí

vesprada

Futbol sala - handbol (60’)

10

15

30

40

40

50

Bàsquet - voleibol (60’)

5

10

20

30

30

40

Futbol sala exterior (60’)

7

12

20

30

25

40

Bàsquet- voleibol exterior (60´)

5

10

10

20

15

30

Futbol 11/rugbi en gespa artificial (60’)

15

25

50

65

60

100

Futbol 7 (60’)

10

20

30

40

45

55

Voleibol de platja (60’)

3

5

6

10

12

20

2

2

3

5

5

7

Pàdel (60’)

3

5

6

10

12

20

Tennis (60’)

3

5

6

8

10

12

Frontó (60’)

3

5

6

10

12

20

Tennis de taula (60’)

1

1

2

2

3

3

Bàdminton (60’)

2

2

3

3

5

5

Trinquet (60’)

3

5

6

10

12

20

Esquaix (30’)

gratuït

L'horari de matí és fins a les 15.00 hores

FES LA RESERVA ACÍ!

Reserva preferent en els 8 dies naturals anteriors a l’ús de la pista.
Reserva per part de la comunitat universitària
Reserva en els 7 dies naturals anteriors a l’ús de la pista.
Reserva per part de persones externes
Reserva en els 6 dies naturals anteriors a l’ús de la pista.
Reserva presenciall
De dilluns a divendres, de 9 a 22 h
Dissabtes i diumenges, de 9 a 21 h ,
al Pavelló

Tingues en compte que...

Reserva web
Cada dia, des de les 9 h
(24 hores)

• Pots reservar i/o pagar la instal·lació en la intranet o 			
des del teu telèfon intel·ligent.
• Pots anul·lar fins a 24 h abans de l'hora de joc i, en el cas d'una
reserva pagada, sol·licita la devolució a través de Gregal.
• Confirma l'ús de la instal·lació en les pantalles tàctils des de 30’
abans de l'hora de començament de la reserva fins a 30’ després
de l'hora de finalització de la reserva.
• Els socis tenen reserva gratuïta, sempre que juguen amb altres
socis. Si al final jugues amb persones invitades pots canviar l'estat
de la reserva des de la intranet o en la instal·lació abans de jugar.
• No es permet l'ús de les instal·lacions per a fins professionals.
• Tots els pagaments presencials es realitzen amb targeta.

Instalaciones
Instal·lacions
Instal·lacions d'ús individual
Tarifes (€)
Socis

Comunitat universitària Persones externes
matí

Pista d'atletisme
Velòdrom
Rocòdrom, campus board i
blocs d'interior

vesprada
Gratuït

Accés
gratuït

Sala de Càrdio

2

3

matí

vesprada

2

3

2

3

4

5

La Sala de Càrdio és d'accés exclusiu per als socis.

Tingues en compte que...

Pagament immediat
Paga el tiquet amb targeta immediatament abans de l'ús de la instal·lació.

On puc pagar?
Pista d'atletisme:					Edifici principal 7C
Velòdrom:						Edifici Trinquet 9A
Rocòdrom, blocs i campus board:

Pavelló UPV 6A

• L’horari de matí és fins a les 15.00 hores.
• La durada del tiquet individual d'ús de la instal·lació és de
2 hores.
• Si disposes d'accés gratuït has de registrar l'entrada al
vestíbul d'accés abans d'utilitzar la instal·lació.
• No es permet l'ús de les instal·lacions per a fins professionals.
• El Servei d’Esports es reserva el dret a tancar temporalment
aquelles instal·lacions que necessiten manteniment.
• L'assistència sanitària és a càrrec de l'assegurança mèdica
de cada usuari.

Programa En Forma i Aula Salut
Com accedisc a les activitats?
Si ets soci o sòcia, assisteix a la sessió que vulgues fins a completar
l'aforament de la sala.
Totes les activitats són d'accés lliure excepte la sala de
musculació de 18.30 a 21.30 h.

ActivitatsActividades
esportives
2n quadrimestre
De l '1 de febrer al 31 de maig
Del 7 al 31 de gener, disposes del programa especial de gener per
a socis i del 7 al 11 de gener pots gaudir del programa de portes
obertes per a tota la comunitat universitària.
Si encara no ets soci d'esports...
Pots fer-te des del 7 de gener i gaudir del programa d'activitats
des que et faces soci.

Si vols assistir a la sala de musculació de 18.30 a 21.30 , inscriu-te i reserva
plaça en les hores de màxima afluència.

Dates d'inscripció
Sala de musculació
Per a l'horari de 18.30 a 21.30 h
(la resta de l'horari és d'accés lliure per
als socis)

Socis
Des del 9 de gener

Inscriu-te ací!
Tingues en compte que...

• Has de teclejar el número del DNI en les pantalles tàctils d'accés
a les sales.
• El Servei d'Esports es reserva el dret d'anul·lar les activitats i
sessions que no tinguen prou demanda.
• Si el monitor ho considera necessari, caldrà aportar un
certificat mèdic per a continuar en l'activitat.
• L'assistència sanitària és a càrrec de l'assegurança mèdica de
cada usuari.

Activitats esportives

En Forma

Dilluns

Dimarts

Sala d'Aerobic

7.30-8.30

2n quadrimestre
De l '1 de febrer al
31 de maig
Exigència moderada

8.30-9.30
13.30-14.30
14.30-15.30

Cardiovascular

15.30-16.30

Exigència alta

16.30-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30
19.30-20.30
20.30-21.30
21.30-22.30

Tatami dur Sala d'Aerobic
Crossfit Bars Training
Paz
Paz
Mètode Tabata
Fitness
Paz
Paz
Condicionament
Tonificació
Cari
Cari
Fitness
Tonificació
Cari
Cari
Tonificació
Tonificació
Cari
Cari
Zumba
Laura
Fitness
Fitnes
GAP
Laura
Alberto
Clara
Aerobox
Alberto

ad
vid ral
i
t
Ac mpo
Te

Train Camp**
Mª Loli
Fitness
Clara

Crossfit*
Clara

Crossfit
Laura
Zumba*
Laura

GAC Mª Loli
Bars Training Abdo-exprés MªLoli
Ruth
Graons
Ruth

Bodyweigttraining
Clara

Tatami dur

Fitness
Clara

Dimecres

Dijous

Divendres

Sala d'Aerobic Tatami dur Sala d'Aerobic Tatami dur Sala d'Aerobic Tatami dur
Tonificació
Bars Training
Crossfit
Paz
Paz
Paz
Mètode Tabata
Fitness
Bars Training
ad
vid ral
i
t
Paz
Paz
Paz
Ac mpo
Te
Condicionament
Tonificació Cardio Fitball* Condicionament
Cari
Cari
Cari
Alberto
Mètode Tabata
Tonificació
Crossfit
Cari
Cari
Alberto
Tonificació
Tonificació
Zumba*
Tonificació
Cari
Cari
Clara
Cari
Zumba
Laura
Aerobox
Graons
Alberto
Alberto
Fitness
Cari

Bars Training
Alberto

Train Camp**
Mª Loli

Graons
Cari

Zumba
Laura

Crossfit
Clara

Train Camp**
Cari
Tonificació
Alberto

Crossfit
Alberto

Fitness
Clara

Crossfit
Alberto
Train Camp**
Clara

Crossfit
Clara

Fitness
Alberto
Aerobox
Alberto

*S'imparteix a la sala d'Activitats.
**Activitat exterior , es fitxa al Hall

En Forma

Activitats esportives
Sala de Musculació
Dilluns

2n quadrimestre
De l '1 de febrer al
31 de maig

Inscripció a musculació
GRUPS D'INSCRIPCIÓ
Des del
9 de gener
en intranet
(només socis)

GRUPS D'ACCÉS LLIURE
accés directe
sense inscripció

Inscriu-te
ací!

7.30-8.30
8.30-9.30

Rober

9.30-10.30

Dimarts

Dimecres

Jordi

Rober

Paz

Paz

Dijous
Rober

11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30

Divendres

Jordi
Rober

Jordi

Rober

Rober

14.30-15.30

Alberto

15.30-16.30
16.30-17.30

Alberto

Alberto

Alberto

17.30-18.30
18.30-19.30
19.30-20.30
20.30-21.30
21.30-22.30

Dilluns Dimarts Dimecres

Alberto

Divendres

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

9.30-10.30

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

10.30-11.30

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

14.30-15.30

Jen

Jen

Jen

Jen

15.30-16.30

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

18.30-19.30

Jen

Alberto

Alberto

Ester

Virtual
Virtual
Virtual
Virtual

19.30-20.30

Rony

Christian

Rony

Ester

Virtual

20.30-21.30

Christian

Christian

Rony

Alberto

Sala de Càrdio

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Rober

Mª Loli

Mª Loli

Mª Loli

Mª Loli

Dilluns

Dijous

8.30-9.30

Mª Loli

Entrenament de musculació femení
16.30-17-30

Ciclisme de sala

Dimarts

Rober

Dimecres

Dijous
M. Loli

Divendres

8.00-21.30

Aula Salut

Activitats esportives
dilluns
8.30-9.30

2n quadrimestre

9.30-10.30

De l '1 de febrer al
31 de maig

12.30-13.00
13.00-13.30

Gimnàstica suau

14.30-15.00

Específiques

15.00-15.30

Balls

15.30-16.00

13.30-14.30

16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.30
19.30-20.00
20.00-20.30
20.30-21.00
21.00-21.30
21.30-22.00
22.00-22.30

Edifici 5R
Ioga
Nicole
Pilates
Nicole

Pilates
Sefa

Ioga
Carol

Taixí
Rocío

Ioga
Carol

Taixí
Rocío

Ioga
Carol

Ioga fit
Carol

Pilates
Sefa

Esquena sana
Jorge
B. llatins
iniciació
Victor
Pilates
Nicole
Pilates sport
Nicole

Stretch & relax
Carol

DansaAfricana
Richard
Sexy style
Natalia

Sevillanes
Natalia

Edificio 7C

Pilates
Laura
Ioga
Laura
Ioga fit
Laura

Edifici 5R
Ioga
Nicole
Pilates
Nicole

Edifici 7C

dijous

Ioga
Carol

Txikung
adaptat*
Rocío

Edifici 5R
Pilates
Laura
Taichi
Rocío

dimecres

Edifici 5R
Pilates
Laura
Taixí
Rocío
Ioga
Carol
Pilates
Sefa

Pilates
Sefa

Edifici 7C

dimarts

Txikung
adaptat*
Rocío

Edifici 7C

Hip Hop
Carlos
Swing
Jose y Espe

B. llatins mitjà
Victor
Pilates
Nicole
Pilates sport
Nicole

Bachata mitjà
Victor
West Coast swing
Emanuel

Edifici 5R

Edifici 7C

Pilates
Sefa

B. llatins
mitja
Ivan
Hipopresivus
Laura

Ioga fit
Carol

Esquena sana
Jorge
Dansa
contemporània
Lorenza

divendres

Pilates
Laura
Ioga
Laura
Ioga fit
Laura

Tècniques
de ball
Sergio
Hip Hop
Carlos
B. llatins mitjà
Gloria

Bachata
iniciació
Ramón
Bachata
avançat
Ramón
B. llatins
avançat
Ramón
B. llatins
iniciació
Ramón

Les activitats de l'edifici 7C s'imparteixen a la sala Actividades a
excepció de les marcades amb * que s'imparteixen al tatami

Programa Sènior

Activitats esportives
2n quadrimestre

Programa específic per a persones de més de 55 anys.

Horaris

Dilluns
Edifici 5R

11.30-12.30
Balls llatins
Ivan

12.00-13.30

Dimarts

Edifici 5R
Tonificació
Laura

Dimecres
Edifici 5R

Balls llatins
Ivan

Dijous

Del 4 de febrer al
31 de maig

Edifici 5R
Tonificació
Laura

Dates d'inscripció
Des del 28 de gener

Tingues en compte que...

En la intranet o a l'Oficina d'Informació
(edifici 7C)
Des de les 10.00 h

Tarifes

Preus per grup i
quadrimestre (€)

Socis d'Esports

Gratuït

Matriculats al curs Sènior 2018-2019

22

Matriculats als cursos monogràfics Sènior 2018-2019
i externs

40

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

• Es pot realitzar un màxim de
3 inscripcions per persona de
manera presencial.
• Per a realitzar la inscripció d'una
altra persona s'ha de presentar
autorització i fotocòpia del DNI
de la persona a matricular.

Escoles
esportives
Escuelas
deportivas

Escoles esportives
Dates d'inscripció

Exclusiu socis

Esports individuals,
esports d'equip,
Clinic de tecnificació,
arts marcials i
esports de naturalesa

Inscripció general
Des del 25 de gener
fins a completar l'aforament

23 i 24 de gener

25 de gener

23 i 24 de gener

Tennis i pàdel

Inscriu-te
ací!

fins a completar l'aforament
A l'Oficina d'Informació (Edifici 7C) o en la Intranet.

Tarifes (€)
Esports individuals*, d'equip,
Clinic de tecnificació i arts marcials*
*Preus per grup
Esports de naturalesa
Preus per curs
Esports de raqueta
Preus per curs

Escalada: iniciació
Escalada: perfeccionament
Rem
Tennis
Pàdel

Socis

Comunitat
universitària

Persones
externes

Gratuït

10

30

5
10
5
15
5+ Llicència 10 + Llicència
129
166,50
166,50

240

30
45
80 + Llicència
-

Tingues en compte que...

• La inscripció és necessària per a totes
les escoles esportives.
• Acumular dues faltes d'assistència en
un mateix mes serà motiu de baixa.
• El Servei d'Esports es reserva el dret
d'anul·lar les escoles que no tinguen
prou demanda.
• Per a les escoles amb diversos nivells,
el monitor pot determinar la teua
permanència o no a l'escola.
• L'assistència sanitària és a càrrec de
l'assegurança mèdica de cada usuari.

Esports individuals

Escoles
esportives
Escuelas
deportivas
2n quadrimestre
De l'1 de febrer al 31 de maig

Tarifes (€)
Atletisme
Dilluns, dimecres i divendres, de 19.00 a 21.00 h
Lloc: pista d'atletisme

Bàdminton

Tennis de taula

Dilluns, de 13.00 a 14.30 h
Lloc: pavelló UPV

Dimarts, de 19.00 a 20.30 h
Lloc: Trinquet UPV

Socis

Comunitat
universitària

Persones
externes

Gratuït

10

30

Dates d'inscripció
Exclusiu socis

23 i 24

de gener

Esgrima
Iniciació: dimecres, de 17.30 a 19.00 h
Perfeccionament:
dimarts i dijous, de 16.00 a 17.30 h
Lloc: tatami dur

Patinatge
Divendres, de 18.00 a 19.00 h
Lloc: Trinquet UPV

Inscripció general
Des del 25
de gener
fins a completar l'aforament

Tir amb arc
Iniciació:
dissabtes, de 9.00 a 10.30 de 10.30 a
12.00, de 12.00 a 13.30, de 15.00 a 16.30
i de 16.30 a a 18.00 h
Perfeccionament: dissabtes, de 10.30 a 12.00
i de 12.00-13.30 h
Lloc: camp de tir de la UVEG

Inscriu-te
ací!

Esports d'equip

Escoles
esportives
Escuelas
deportivas
2n quadrimestre
De l'1 de febrer al 31 de maig

Futbol sala femení

Voleibol femení

dimecres, de 18.00 a 19.30 h
Lloc: pavelló UPV

dimecres, de 14.00 a 15.30 h
Lloc: pavelló UPV

Tarifes (€)
Socis

Comunitat
universitària

Persones
externes

Gratuït

10

30

Dates d'inscripció
Exclusiu socis

Touch rugbi
dimecres, de 18.30 a 20.00 h
Lloc: camp de futbol 7

Voleibol de platja
Iniciació:
dimarts i dijous, de 13.00 a 14.00 h
Perfeccionament:
dimarts i dijous, de 15.00 a 16.00 h
Lloc: pista de voleibol de platja

23 i 24

de gener

Inscripció general
Des del 25
de gener
fins a completar l'aforament

Inscriu-te
ací!

Escoles
esportives
Escuelas
deportivas

Esports de naturalesa

2n quadrimestre
Tarifes per curs (€)
Rem
dissabtes i diumenges,
de 10.00 a 12.00 i de 12.00 a 14.00 h
Lloc: Marina Reial

Curs 1:
Del 9 al 24 de febrer
Curs 2:
Del 4 al 19 de maig
Per a l'Escola de Rem es necessita la llicència federativa.
Una vegada feta la inscripció, t'indicarem com
tramitar-la.

Escalada
Iniciació:
dilluns i dimecres, de 12.30 a 13.30 h
dilluns i dimecres, de 15.00 a 16.00 h
dimarts i dijous, de 16.00 a 17.00 h
Perfeccionament:
dilluns i dimecres, de 1.3.30 a 15.00 h
dimarts i dijous, de 17.00 a 18.30 h
Lloc: rocòdrom UPV

Curs 1:
De 4 de febrer al 14 de març
Curs 2:
Del 15 d'abril al 30 de maig
Imprescindible assistència a la primera sessió:
El monitor pot determinar la permanència o no a
l'escola.

Comunitat Persones
universitària externes

Socis
Escalada

5

10

30

Escalada

5

15

45

5
+ llicència

10
+ llicència

80
+ llicència

Iniciació

Perfeccionament

Rem

Dates d'inscripció

Exclusiu socis

23 i 24

de gener

Inscripció general

Des del 25
de gener
fins a completar l'aforament

Inscriu-te
ací!

Esports de raqueta

Escoles
esportives
Escuelas
deportivas
2n quadrimestre

De l '1 de febrer al 15 de juny

Tennis
Iniciació:
dilluns i dimecres: 13.00
Mitjà :
dilluns i dimecres: 9.00, 15.00, 17.00, 18.00 i
20.00
dimarts i dijous: 9.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00 i 20.00
Perfeccionament:
dilluns i dimecres: 14.00, 19.00 i 21.00
dimarts i dijous: de 15.00, 19.00 i 21.00
Lloc: pistes de tennis UPV

Pàdel
Iniciació:
dilluns i dimecres: 21.00
dimarts i dijous: 9.00
Mitjà:
dilluns i dimecres: 9.00, 13.00, 14.00, 17.00,
19.00 i 20.00.
dimarts i dijous: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00
i 20.00
divendres: 14.00 i 16.00 (classes de 2 hores)
Perfeccionament:
dilluns i dimecres: 18.00
dimarts i dijous: 18.00 i 21.00
Lloc: pistes de pàdel UPV

Tarifes per curs (€)
Socis

Comunitat
universitària

Tennis

129

166.50

Pàdel

166.50

240

Classes d'una hora, excepte pàdel els divendres,
que és de dues hores.

Dates d'inscripció
Exclusiu socis

Inscripció general

25

23 i 24

de gener
fins a completar l'aforament
Des del 28 de gener, consulta la disponibilitat
de places enviant un correu a deportes@upv.es
de gener

Tennis infantil
De 4 a 10 anys
divendres 18.00 i dissabte 12.00
De 10 a 14 anys divendres 19.00 i dissabte 11.00
De 14 a 18 anys divendres 20.00 i dissabte 10.00
Lloc: pistes de tennis UPV
En col·laboració amb la Federació de Tennis de la
Comunitat Valenciana.

Tingues en compte que...

• El monitor pot determinar la permanència o no en l'escola, en la primera sessió,
en segons el teu nivell. Imprescindible l'assistència a la primera sessió.
• Per a inscriure a un xiquet o xiqueta, el pare o la mare ha de ser soci d'Esports.
• L'assistència sanitària és a càrrec de l'assegurança mèdica de cada usuari.

Inscriu-te
ací!

Arts marcials

Escoles
esportives
Escuelas
deportivas

Aikido

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

19.00-20.30

12.30-14.00

19.00-20.30

12.30-14.00

18.30-20.00

13.00-14.30

18.30-20.00

13.00-14.30

2n quadrimestre
De l'1 de febrer al 31 de maig

Lloc: tatami bla

Karate
Lloc: tatami dur

Judo

18.30-20.00

18.30-20.00

Lloc: tatami bla

Taekwondo

12.00-13.30

19.30-21.00

12.00-13.30

19.30-21.00

Tarifes per grup (€)
Socis

Comunitat
universitària

Persones
externes

Gratuït

10

30

Lloc: tatami bla

Dates d'inscripció
Tingues en compte que...
•
•
•
•
•

La inscripció és necessària per a totes les escoles esportives.
No és necessari tenir coneixements previs.
Cada horari és un grup; pots inscriure't a tants grups i esports com t'interesse.
L'assistència sanitària és a càrrec de l'assegurança mèdica de cada usuari.
Si practiques arts marcials, et pot interessar formar part de les seleccions.

Exclusiu socis

23 i 24

de gener

Incripció general
Des del 25
de gener
fins a completar l'aforament

Inscriu-te
ací!

Clinic de Tecnificació

Escoles
esportives
Escuelas
deportivas
2n quadrimestre
Tarifes per curs (€)

Pilota valenciana

Escacs

Dilluns i dimecres, de 18.30 a 20.00 h
Lloc: Trinquet UPV

Curs 1:
Raspall per a tots
		
Del 4 al 27 de febrer
Curs 2:
Elements tècnics avançats del rapall
		
Del 4 al 27 de març
Curs 3:
Iniciació a l'escala i corda
		
El 1, 3, 8 i 10 d'Abril, i 20, 22, 27 i 29 de Maig

Dimarts, de 19.00-20.30 h
Lloc: Trinquet UPV

Curs 1:

Aprèn a traure avantatge des de les primeres jugades. L'obertura

Del 12 de febrer al 12 de març
Curs 2:

Socis

Comunitat
universitària

Persones
externes

Gratuït

10

30

Dates d'inscripció
Exclusiu socis

23 i 24
de gener

Inscripció general
Des del 25
de gener
fins a completar l'aforament

Jugar bé la fase més important dels escacs: els finals. Anàlisi de
les 5 finals essencials.

Del 26 de març al 16 d'abril
Curs 3:

Història dels escacs i pràctica del mig joc.

Del 7 al 28 de maig

Inscriu-te
ací!

Programa
Programa En
Onlínia
line

Corredors UPV

Corre de forma eficient. Si vols progressar és necessari marcar una estratègia.
Et proposem plans d'entrenament adaptats per a tu.
El teu entrenament en línia en Corredors UPV!
Exclusiu per als socis

2n quadrimestre
De l '1 de febrer al
31 de maig

Dates d'inscripció
Des del 23 de gener

en la intranet o a l'Oficina d'Informació
(edifici 7C)

Inscriu-te
ací!

Competicions

Tarifes (€)

Si ets soci d'Esports, tens inclosa la participació en les competicions sense tarifa addicional.
Si no ho ets, pots tramitar l'alta en competicions i participar en les lligues UPV.
Alumnat
PAS, PDI
Familiars de 1r grau majors de 18 anys de PAS i PDI,
Alumni Plus UPV i personal assimilat1
Persones externes amb conveni a la UPV2
Persones externes

15
20
30

Inscriu-te!

40
60

Es considera personal assimilat, el personal de les concessions i empreses adjudicatàries
que fan la jornada laboral a la UPV, l'alumnat de titulacions pròpies de la UPV (màster
i especialista universitari), 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'incloga l'accés
als serveis del Servei d'Esports.
1

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

Esports d'equip
Sistema Lliga

Fase de lliga: del 18 de febrer al 22 de març
Fase de play Off: del 25 de març al 8 de maig

Sistema
eliminatòria

Fase de eliminatòria: del 25 al 29 de març
Fase final: de l '1 al 6 d'abril

Esports de raqueta

Inscripció.
del 23 de gener
a l '11 de febrer
del 23 de gener
a l '11 de febrer

Bloc 1

Fase de grups Open: del 18 al 22 de febrer
Ronda eliminatòria Open : des del 4 de març (calendari a la carta)
Torneig Femení: del 18 al 22 de febrer

del 23 de gener
al 10 de febrer

Bloc 2

Fase de grups Open: de l '11 al 22 de març
Ronda eliminatòria Open: Des de l'1 1 d'abril (calendari a la carta)
Tornig Femení: del 25 al 29 de març

del 23 de gener
al 3 de març

Competicions
Competiciones

Esports d'equip: Torneig lliga

La primera fase es juga amb sistema tipus lliga. La segona fase es juga amb sistema tipus
copa.
Categories masculina, femenina i open.
En la categoria open juguen indistintament equips masculins, femenins i mixtos.

Bàsquet

Open

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

14.30-17.00

17.30-20.00

15.30-18.30

20.30-23.00

T'ajudem a formar equip!
Nre jugad.

Màx.
acta

7 - 15

12

divendres mín-màx

.

Futbol 7

Futbol sala

Open

Masculí

15.00-17.00
17.00-19.00
19.00-21.00

14.30-16.30
18.30-20.30
20.30-22.30

Femení

Voleibol de
Platja

Open

11.00-13.00
16.00-18.00
18.00-20.00
20.00-22.00

15.00-17.00
17.00-19.00

13.30-15.30
15.30-17.30
17.30-19.30

12.30-14.30
14.30-16.30
18.30-20.30
20.30-22.30

18.30-20.30
20.30-22.30

15.00-16.30

16.00-17.30

12.00-14.00
15.00-17.00
19.00-21.00

15.00-17.00
17.00-19.00

9 - 20

12

Dates d'inscripció

15.30-17.30
7 - 15

12

3-5

5

20.00-22.00

15.00-16.30

16.00-17.30

12.00-13.30

Si vols competir i no trobes gent
per a formar equip
Inscriu-te en :
www.upv.es/deportes
Del 23 de gener a l'1 de febrer

Els partits es juguen en l'horari en què t'has inscrit.
5 equips per grup. Mínim perquè es realitzen les competicions d'equip: 4 equips per grup .
Play off: els primers, segons i tercers de cada grup juguen la copa ore. Les habitacions i els cinquens juguen la copa
d'argent

Del 23 de gener a l'11 de febrer
En la intranet o a l'Oficina d'Informació

Dates de joc
Fase de lliga:

Del 18 de febrer al 22 de març

Play off:

Del 28 de març al 8 de maig

Esports d'equip: tornejos copa

Competicions
Competiciones
T'ajudem a formar equip!

Competicions en format Torneig concentrades en dues setmanes de joc. La primera
setmana amb sistema eliminatòria i la segona setmana jugue de semifinals i finals.
En categoria open: juguen indistintament equips masculins, femenins i mixtos.

dilluns
Handbol

Open

Rugbi 7

Open

Futbol 11
Voleibol

Open

Open

dimarts

dimecres

dijous
18.00-20.00

18.00-20.00

16.00-20.00

20.00-22.00

Nre jugad.

Màx.
acta

7-15

12

9-20

15

divendres mín-màx

11-20

7-15

12

12

Els partits es juguen en l'horari en el qual t'has inscrit en la fase eliminatòria
4 equips per grup. Mínim perquè es realitzen les competicions d'equip: 4 equips

Si vols competir i no trobes gent
per a formar equip
Inscriu-te en :
www.upv.es/deportes
Del 23 de gener a l'1 de febrer

Dates d'inscripció
Del 23 de gener a l '11 de febrer
En la intranet o a l'Oficina d'Informació

Dates de joc
Fase eliminatòria:
del 25 al 29 de març

Fase final:

De l '1 al 6 d'abril

Esports de raqueta: bloc 1

Competicions
Competiciones

Competició en dues fase: en la fase de lliga es juga una única jornada de 3 partits per equip i en la
fase eliminatòria es juga amb sistema copa d'or i d'argent.

Torneig Open

dilluns

dimarts

Open

16.00-18.00

18.00-21.00

Open

9.00-12.00
15.00-18.00
18.00-21.00

9.00-12.00
15.00-18.00
18.00-21.00

9.00-12.00
15.00-18.00
18.00-21.00

9.00-12.00
15.00-18.00
18.00-21.00

9.00-12.00
15.00-18.00
18.00-21.00

Open

12.00-15.00

15.00-17.00

9.00-12.00

15.00-17.00

15.00-17.00

xics, xiques o parelles mixtes

Frontennis
Tennis
individual
Tennis de taula
!
Nou
Racketball

Open

Torneig Femení
Pàdel

Femení

Bàdminton

Femení

Esquaix

Femení

16.00-18.00

dilluns

dimecres

dijous

Dates d'inscripció

divendres

11.00-14.00

16.00-18.00

dimarts

dimecres

En intranet o a l'Oficina d'información

Dates de joc open

Fase de grups:
setmana del 18 al 22 de febrer

Rondes eliminatòries:

Des del 4 de març (calendari a la carta)

Dates de Joc Torneig Femení
dijous

divendres

15.00-19.00
16.00-17.00
17.00-19.00

Fase de lliga: Els partits es juguen en l'horari en el qual t'has inscrit. Fase de copa: horari a la carta
Copa d'or: els dos primers classificats de cada grup. Copa d'argent: els dos últims classificats de cada grup.
4 equips per grup. Mínim perquè es realitze grup: 2

Seguiment de calendaris, resultats i classificacions en intranet i web d'esports!

Del 23 gener al 10 de febrer

setmana del 25 al 28 de febrer

Tingues en compte que...
• En la categoria open poden participar xics, xiques i/o
parelles mixtes.
• L'assistència sanitària és a càrrec de l'assegurança mèdica
de cada usuari.

Competicions
Competiciones

Esports de raqueta: bloc 2

Dates d'inscripció
Del 23 de gener al 3 de març

Torneig open d'esports de raqueta, amb participació oberta a xics i xiques.

Torneig Open
Pàdel

Open

Bàdminton

Open

Esquaix

Open

Torneig Femení
Frontennis

Femení

Tennis

Femení

Tenis de mesa

Femení

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

9.00-12.00
15.00-18.00
18.00-21.00

9.00-12.00
15.00-18.00
18.00-21.00

9.00-12.00
15.00-18.00
18.00-21.00

9.00-12.00
15.00-18.00
18.00-21.00

9.00-12.00
15.00-18.00
18.00-21.00

15.00-17.00

13.00-15.00

15.00-17.00

16.00-18.00

17.00-19.00

15.00-17.00

9.00-11.00

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres
10.00-14.00

En intranet o a
l'Oficina d'información

Dates de Joc Open

Fase de grups:
Setmana de l '11 al 22 de març

Rondes eliminatòries:

Des de l 1'd'abril (calendari a la carta)

Dates de Joc Torneig Femení
Setmana del 25 al 29 de març

15.00-17.00
15.00-17.00

Fase de lliga: Els partits es juguen en l'horari en el qual t'has inscrit. Fase de copa: horari a la carta
Copa d'or: els dos primers classificats de cada grup. Copa d'argent: els dos últims classificats de cada grup.
4 equips per grup. Mínim perquè es realitzen grup: 2

Seguiment de calendaris, resultats i classificacions en intranet i web d'esports!

Tingues en compte que...
• L'assistència sanitària és a càrrec de l'assegurança mèdica
de cada usuari.

Esports Individuals

Competicions

Dates d'inscripció

Dates de competició

Escalada

Del 23 de gener al 15 de febrer

7 de marzo

Esgrima

Des del 23 de gener

Atletisme

Des del 23 de gener

Tir amb arc

Inscriu-te a les competicions ací!

Des del 23 de gener al 9 d'abril

13 d'abril

Competicions PAS-PDI
Participació oberta a xiques i xics.

dimecres
Esquaix

dijous

Dates d'inscripción

Inici de competició

15.00-18.00

Del 23 de gener al 10 de febrer

setmana del 18 de febrer

Del 23 de gener al 3 de març

setmana de l'11 de març

Del 23 de gener al 3 de març

setmana del 25 de març

6 equips per grup

Tennis

15.00-19.00

Futbol 7

15.00-17.00
4 equips per grup

Bàsquet 3*3

14.00-16.00
4 equips per grup

Selecciones UPV

Esports d'Equip

La UPV participa en el Campionat Autonòmic Universitari i en el Campionat d'Espanya Universitari en les diferents modalitats.

Obert a tota la comunitat universitària

Campionat Autonòmic d'Esport Universitari
Esports de lliga:

Bàsquet, handbol, futbol sala, voleibol, futbol , tennis i pàdel.

Quarta Jornada
6 de febrer
UPV-UCV

Cinquena Jornada
21 de febrer
UPV-UVEG

Final lliga CAEU

5 de març

Obtén crèdits ECTS!

Esports de concentració:
Futbol femení i rugbi 7.

Tercera Jornada
12 de febrer
A la UCV

Campionat d'Espanya Universitari
Esports

Dates

Handbol

del 31 de març al 4 d'abril
del 8 al 12 d'abril
del 8 al 12 d'abril
del 1 al 5 d'abril
del 6 al 8 de maig
del 6 al 10 de maig

Futbol sala
Voleibol
Bàsquet
Rugbi
Futbol

Universitat Organitzadora
Universitat de València
Universitat d'Alicant
Universitat Politècnica de València
Universitat Miguel Hernández
Universitat Catòlica de València
Universitat Jaume I de Castelló

#CEU2019
#sellevaeltaronja
#deporteuniversitario

Esports individuals

Selecciones UPV

Campionat Autonòmic d'Esport Universitari
dates de realització

La UPV participa en el Campionat Autonòmic Universitari
i en el Campionat d'Espanya Universitari en les diferents
modalitats.

Esport

inscriu-te abans de...

Atletisme

15 de febrer

12 i 13 d'abril

Cross

18 de gener

14 de febrer

Ekiden

15 de febrer

12 de maig

Escalada

15 de febrer

7 de març

Judo

31 d'octubre*

19 de gener

Karate

31 d'octubre*

3 de febrer

Natació

18 de enero

13 de març

Orientació

31 d'octubre*

4 de març

Pilota Valenciana

15 de febrero

13 de març

Esquaix

31 d'octubre*

7 de març

Taekwondo

31 d'octubre*

9 de febrer

Tingues en compte que...

Tennis de taula

31 d'octubre*

13 de març

En els esports de concentració...

Tir amb arc

31 d'octubre*

7 de març

Trail

31 d'octubre*

20 de gener

Triatló

15 de febrer

13 d'abril

Vela

15 de febrer

28 de març

Voleibol de Platja

18 de gener

28 de març

si ets esportista destacat d'aquestes modalitats i aquestes interessat a participar, envia'ns un correu a
deportes@upv.es i estudiarem la possibilitat en funció del número d'inscrits..

Consulta els criteris de selecció en www.upv.es/deportes i
inscriu-te per a formar part de les seleccions UPV.

No és necessari ser soci d'esports
Pots obtindre crèdits! ECTS!
Inscriu-te a les
proves de selecció!

• Poden participar alumnes matriculats en titulacions oficials.
• En el CAEU d'esports de ekiden,*frontennis, goal ball, pilota
valenciana, rem, esquaix, tir amb arc i trail també poden
participar el PAS-PDI, sempre que siguen seleccionats.
• Finalitzat el termini, tots els inscrits reben un email amb la
data de celebració de les proves de selecció, com a mínim
10 dies abans de la competició.

Esports individuals

Seleccions UPV

Campionats d'Espanya Universitaris
Consulta els criteris de selecció en www.upv.es/deportes i inscriu-te per a formar part de les
seleccions UPV.
Esports

Dates de realizació

Esports

Dates de realització

Atletisme

del 4 al 5 de maig

del 6 al 8 de maig

Escacs

Orientació

del 8 al 11 d'abril

Bàdminton

de l'1 al 4 d'abril

del 9 al 11 d'abril

Pàdel

Cross

2 i 3 de març

Taekwondo

3 i 4 de maig

Escalada

1 i 2 d'abril

Tennis

del 8 a l'11 d'abril

Esgrima

del 5 al 7 d'abril

Tennis de taula

del 6 al 8 de maig

Golf

de l'1 al 4 d'abril

Tir amb arc

del 6 al 8 de maig

Judo

10 i 11 de maig

Triatló

10 i 11 de maig

Karate

3 i 4 de maig

Vela

del 8 al 10 d'abril

Natació

del 22 al 24 d'abril

Voleibol de Platja

Del 13 al 15 de maig

Enguany, tots els Campionats d'Espanya Universitaris se celebren a la Comunitat
Valenciana organitzats per les diferents universitats de la Comunitat.
Atent a les convocatòries per a formar part de l'equip de voluntaris esportius.
Viu-ho en primera persona!

No és necessari ser soci d'esports
Pots obtindre crèdits!
Inscriu-te a les
proves de selecció!

#CEU2019
#sellevaeltaronja
#deporteuniversitario

A la UPV

Atent a les convocatòries per a formar part de
l'equip de voluntaris esportius.
Viu-ho en primera persona!

Programa de alto nivel UPV
No es necesario ser socio de deportes

Programa de Alto nivel UPV

Ayudas a deportistas de alto nivel UPV

Si eres deportista de alto nivel o de élite (BOE, DOGV, UPV) o Selecciones Deportivas
UPV, puedes beneficiarte de algunas de las siguientes ventajas:

Para los deportistas que más hayan destacado en los campeonatos universitarios y
en las competiciones oficiales universitarias o federadas

•
•
•
•
•

Exención puntual de asistencia
Aplazamiento de actividades evaluables
Cambio de grupo
Acceso libre a la sala de musculación del pabellón
Reconocimiento de créditos ECTS

Consulta el programa, las
ayudas y los premios aquí

3 ayudas de residencia de 600 € al mes
5 ayudas de excelencia de 2.000 €
82 ayudas a deportistas universitarios de élite de 750 €
Un total de 90.000 € para los mejores deportistas UPV

Próxima convocatoria para el curso 2019-2020
en Junio de 2019

Programa de
formació esportiva

Formació

Data d'inscripció

Des del 16 de gener
al Centre de Formació Permanent

alumnat de
grau

Esport i salut
Enforteix la teua cintura escapular i la teua zona
cervical

10 h

19, 21 i 26 de febrer

De 18.00 a 21.30

La respiració en la pràctica esportiva

3h

26 de març

De 18.00 a 21.00 certificat d'assistència

10 h

4, 9, 11 i 16 d'abril

De 16.00 a 18.30

3h

15 de maig

20 h

20, 22, 27 i 29 de maig

30 h

Del 28 de febrer a l'11 d'abril
titulació oficial +
De 19.00 a 21.30
(dimarts i dijous)
certificat d'assistència

Ús de la bicicleta: feix del teu transport, el teu
esport de forma segura
Recomanacions saludables d'exercici físic i
alimentació per a la pèrdua de pes
Tècniques bàsiques de massatge

certificat d'assistència +
0.33 ECTS

socis d'esports
persones
i
externes
membres UPV

gratuït*

25 €

35 €

gratuït*

10 €

20 €

gratuït*

25 €

35 €

De 18.00 a 21.00 certificat d'assistència

gratuït*

10 €

20 €

De 16.00 a 21.00 certificat d'assistència

40 €

40 €

55 €

450 €**

450**

540 €

certificat d'assistència +
0.33 ECTS

Esport i titulacions oficials
Patró d'embarcacions d'esbargiment
(motor)**

*Taxa CFP no inclosa
amb preferència en la inscripció durant els tres primers dies de matrícula
**No estan incloses les taxes de l'examen teòric

Programa de
formació esportiva

Formació

Data d'inscripció

Des del 16 de gener
al Centre de Formació Permanent

Entrenament
esportiu

alumnat de
grau

socis d'esports
i
membres UPV

persones
externes

Aigües obertes: tècnica piscina/mar
Defensa personal

3h

13 de febrer

De 18.00 a 21.00

certificat d'assistència

gratuït*

10 €

20 €

10 h

14, 19, 21, 26 i 28 de febrer

De 15.30 a 17.30

certificat d'assistència

35 €

35 €

45 €

Seguretat a la muntanya: allaus

7,5 h

19, 20 i 21 de febrer (pràctica)

19 i 20 de febrer de 19.00 a 21.30, i
certificat d'assistència
21 de febrer de 16.00 a 18.30

35 €

35 €

45 €

Entrenament funcional: treballa els
teus moviments i no els teus músculs
Mecànica de la bicicleta: nivell
avançat
Biomecànica bàsica aplicada al
ciclisme

3h

21 de febrer

De 12.00 a 15.00

certificat d'assistència

gratuït*

10 €

20 €

10 h

5, 7, 12 i 14 de març

De 18.30 a 21.00

certificat d'assistència

35 €

35 €

45 €

3h

3 d'abril

De 17.00 a 20.00

certificat d'assistència

gratuït*

10 €

20 €

Tècniques de relaxació II

10 h

2, 9, 16, 23 i 30 de maig

De 16.30 a 18.30

certificat d'assistència

35 €

35 €

45 €

Aproximació a l'esport del Golf

12 h

9, 16, 23 i 30 de maig

De 16.00 a 19.00

certificat d'assistència

65 €

65 €

75 €

18 i 19 de maig

dissabte de 10.00 a 18.00 i
diumenge de 10.00 a 14.00

Iniciació al surf de vela

12 h

75 €

certificat d'assistència

75 €

80 €

sense allotjament

sense allotjament

sense allotjament

90 €

90 €

100 €

amb allotjament

amb allotjament

amb allotjament

*Taxa CFP no inclosa
amb preferència en la inscripció durant els tres primers dies de matrícula

Formació

Parlem d'esport:
Cicle de xarrades UPV

Data d'inscripció

Des del
16 de gener
al Centre de Formació Permanent

Inscripció gratuïta!
Et proposem un cicle de xarrades sobre temàtiques esportives amb persones de
reconegut prestigi en el món de l'activitat física i l'esport.
Inscripció gratuïta. Participa!

Adrián Cortijo, el Ultraman més jove d'Europa
28 de febrer a les 19.00 h
Projecte juntes és millor: premi al mèrit esportiu Ciutat
7 de març a les 12.00 h
de València
eSports: experiència esportiva a través de la tecnologia 16 de maig a les 12.00 h

Premis

Premis d'Art i Recerca relacionats amb l'Esport a la
Universitat Politècnica de València
Participants
Alumnat de grau, màster oficial o doctorat de la UPV, i PAS i PDI de la UPV

Modalitats
Pintura, escultura i projectes de fi de grau, de fi de màster o tesi doctoral

Premis
Pintura

Bases en :
www.upv.es/deportes

1r 1.000 €
2n 600 €
3r 400 €

Escultura

Projectes de fi de grau Projectes de fi de màster o tesi

1r 1.200 €

1r 800 €

Pròxima convocatòria

JUNY 2019

1r 1.000 €

VII Circuit de curses UPV
XIV VOLTA A PEU

Edeveniments
No és necessari ser soci d'esports

XI SANT SILVESTRE SOLIDÀRIA
VIII CURSA DE LA DONA UNIVERSITÀRIA

Dijous 7 de marc, a les 18.30

3,7 km. Eixida des de la Plaça d'Esports

Per participar has de inscriure't amb una xica!
Si no tens el dorsal del circuit, pots inscriure't a la cursa des del 13 de febrer

Si estàs inscrit al circuit i corres les tres curses, obtens la borsa del corredor

XXIX Trofeu UPV

Dijous 9 de maig

12 hores de màxima acció esportiva.
Múltiples activitats, exhibicions i competicions.
Pots representar a la teua Escola o Facultat i sumar punts per a aconseguir
El trofeu més preuat de l'any!
Inscripció a la delegació d'alumnes del teu Centre!

XXII Trofeu de Vela

Dissabte 11 i diumenge 12 de maig
Reial Club Nàutic de València

Passa un cap de setmana gaudint de la vela!
Creem una bossa de tripulants i t'assignem un vaixell perquè pugues competir
en la regata.
Inscripció gratuïta des del 24 d'abril, al Servei d'Esports.

Intercampus
Dijous 28 de febrer. Campus de Gandia

Competició entre els campus d'Alcoi, Gandia i Vera.
Futbol sala, Bàsquet i Voleibol.
El Campus de Vera està representat per l'Escola campiona del
XXVII Trofeu UPV 2018 l'ETSII!

