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CRITERIS PER A LA PARTICIPACIÓ EN PROGRAMA DE COMPETICIÓ 
EXTERNA 

ESPORTS INDIVIDUALS 

Esport 
Campionat Autonòmic d'Esport 
Universitari 
(CADU) 

Campionats d'Espanya Universitaris 
(CEU) 

Escacs 

 Participar en el campionat intern 
classificatori que establisca el Servei 
d’Esports de la Universitat Jaume I. 

 Pagar les taxes establertes pel SE. 
 Complir els requisits estipulats en les 

normatives CADU i del SE. 

 Participar en el CADU i figurar en el primer 
quart de la classificació. 

 Complir els requisits estipulats pel Consell 
Superior d'Esports per a la participació en 
campionats d'Espanya universitaris. 

 Tres jugadors sense requisit ELO: 2 jugadors 
+ 1 designat pel SE. 

 Dos jugadors igual o superior 2150 punts 
ELO FIDE. 

 Un jugadora en llista FIDE o FEDA. 

Atletisme 

 Pagar les taxes establertes pel SE. 
 Acreditar, en el en el cas de  ser requerit 

pel SE, un currículum esportiu de 
l'especialitat. 

 Complir els requisits estipulats en les 
normatives CADU i del SE. 

 Participar en el CADU. 
 Complir els requisits estipulats pel 

Consell Superior d'Esports per a la 
participació en campionats d'Espanya 
universitaris. 

 Acreditar la marca mínima per la 
Federació d'Atletisme. 

Bàdminton 

 Participar en el campionat intern 
classificatori que establisca el Servei 
d’Esports de la Universitat Jaume I. 

 Pagar les taxes establertes pel SE. 
 Complir els requisits estipulats en les 

normatives CADU i del SE. 

 Participar en el CADU i classificar-se 
entre els 4 primers llocs. 

 Complir els requisits estipulats pel 
Consell Superior d'Esports per a la 
participació en campionats d'Espanya 
universitaris. 

 Tres participants en categoria masculina i 
tres en la femenina: 2 + 1 designat pel 
SE. 

Camp a 
Través 

 Pagar les taxes establertes pel SE. 
 Acreditar, en el cas de  ser requerit pel 

SE, un currículum esportiu de 
l'especialitat. 

 Complir els requisits estipulats en les 
normatives CADU i del SE. 

 Participar en el CADU i classificar-se en el 
primer quart de la cursa. 

 Complir els requisits estipulats pel 
Consell Superior d'Esports per a la 
participació en campionats d'Espanya 
universitaris. 

 Quatre atletes en categoria masculina i 
femenina: 3 segons classificació CADU + 
1 designat pel SE. 
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Escalada 

 Pagar les taxes establertes pel SE. 
 Acreditar, en el cas de  ser requerit pel 

SE, un currículum esportiu de 
l'especialitat. 

 Complir els requisits estipulats en les 
normatives CADU i del SE. 

 Participar en el CADU i figurar en el 
primer quart de la classificació.. 

 Complir els requisits estipulats pel 
Consell Superior d'Esports per a la 
participació en campionats d'Espanya 
universitaris. 

 Màxim 4 esportistes en categoria 
masculina i femenina: 3 + 1 designat pel 
SE. 

Esgrima 

 Pagar les taxes establertes pel SE. 
 Ser seleccionat pel tècnic de 

l'especialitat segons els criteris 
establerts pel SE. 

 Complir els requisits estipulats en les 
normatives CADU i del SE. 

 Participar en el CADU i classificar-se 
entre els 4 primers llocs. 

 Complir els requisits estipulats pel 
Consell Superior d'Esports per a la 
participació en campionats d'Espanya 
universitaris. 

 Màxim tres esportistes en cadascuna de 
les sis armes a celebrar: 2 + 1 designat 
pel SE. 

 Ser seleccionat pel tècnic de l'especialitat 
segons els criteris establerts pel SE. 

Golf 

 Participar en el campionat intern 
classificatori  que establisca el Servei 
d’Esports de la Universitat Jaume I. 

 Pagar les taxes establertes pel SE. 
 Acreditar, en el cas de  ser requerit pel 

SE, un currículum esportiu de 
l'especialitat. 

 Complir els requisits estipulats en les 
normatives CADU i del SE. 

 Participar en el CADU i figurar en el 
primer quart de la classificació. 

 Complir els requisits estipulats pel 
Consell Superior d'Esports per a la 
participació en campionats d'Espanya 
universitaris. 

 Fins a 3 jugadors i 3 jugadores amb 
l’handicap establert en el reglament 
tècnic: 2 segons classificació CADU, si no 
hi ha hagut campionat intern, + 1 
designat pel SE. 

Judo 

 Pagar les taxes establertes pel SE. 
 Ser seleccionat pel tècnic de 

l'especialitat segons els criteris 
establerts pel SE. 

 Complir els requisits estipulats en les 
normatives CADU i del SE. 

 Participar en el CADU i classificar-se 
entre els 4 primers llocs. 

 Complir els requisits estipulats pel 
Consell Superior d'Esports per a la 
participació en campionats d'Espanya 
universitaris. 

 Ser seleccionat pel tècnic de l'especialitat 
segons els criteris establerts pel SE. 

Karate 

 Pagar les taxes establertes pel SE. 
 Ser seleccionat pel tècnic de 

l'especialitat segons els criteris 
establerts pel SE. 

 Participar en el CADU i classificar-se 
entre els 4 primers llocs. 

 Complir els requisits estipulats pel 
Consell Superior d'Esports per a la 
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 Complir els requisits estipulats en les 
normatives CADU i del SE. 

participació en campionats d'Espanya 
universitaris. 

 Ser seleccionat pel tècnic de l'especialitat 
segons els criteris establerts pel SE. 

Natació 

 Pagar les taxes establertes pel SE. 
 Acreditar, en el cas de  ser requerit pel 

SE, un currículum esportiu de 
l'especialitat. 

 Complir els requisits estipulats en les 
normatives CADU i del SE. 

 Participar en el CADU. 
 Complir els requisits estipulats pel 

Consell Superior d'Esports per a la 
participació en campionats d'Espanya 
universitaris. 

 Màxim de 3 nadadors/es per prova 
individual, que acrediten les marques 
mínimes: 2 + 1 designat pel SE. 

Orientació 

 Pagar les taxes establertes pel SE. 
 Acreditar, en el cas de ser requerit pel 

SE, un currículum esportiu de 
l'especialitat. 

 Complir els requisits estipulats en les 
normatives CADU i del SE. 

 Participar en el  CADU i figurar en el 
primer quart de la classificació. 

 Complir els requisits estipulats en el 
Reglament Tècnic dels campionats 
d'Espanya universitaris. 

 Màxim de tres participants en categoria 
masculina i tres en la femenina: 2 segons 
classificació CADU + 1 designat pel SE. 

Pàdel 

 Participar en el campionat intern 
classificatori  que establisca el Servei 
d’Esports de la Universitat Jaume I. 

 Pagar les taxes establertes pel SE. 
 Complir els requisits estipulats en les 

normatives CADU i del SE. 

 Participar en el CADU i classificar-se  
entre els 4 primers llocs. 

 Complir els requisits estipulats pel 
Consell Superior d'Esports per a la 
participació en campionats d'Espanya 
universitaris. 

 Una parella masculina i una altra de 
femenina. 

Taekwondo 

 Pagar les taxes establertes pel SE. 
 Ser seleccionat pel tècnic de 

l'especialitat segons els criteris 
establerts pel SE. 

 Complir els requisits estipulats en les 
normatives CADU i del SE. 

 Participar en el CADU i classificar-se  
entre els 4 primers llocs. 

 Complir els requisits estipulats pel 
Consell Superior d'Esports per a la 
participació en campionats d'Espanya 
universitaris. 

 Ser seleccionat pel tècnic de l'especialitat 
segons els criteris establerts pel SE. 

Tennis 

 Participar en el campionat intern 
classificatori  que establisca el Servei 
d’Esports de la Universitat Jaume I. 

 Pagar les taxes establertes pel SE. 
 Complir els requisits estipulats en les 

normatives CADU i del SE. 

 Participar en el CADU i classificar-se  
entre els 4 primers llocs. 

 Complir els requisits estipulats pel 
Consell Superior d'Esports per a la 
participació en campionats d'Espanya 
universitaris. 

 Màxim tres esportistes masculins i tres 
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esportistes femenins: 2 + 1 designat pel 
SE. 

Tennis de 
taula 

 Participar en el campionat intern 
classificatori  que establisca el Servei 
d’Esports de la Universitat Jaume I. 

 Pagar les taxes establertes pel SE. 
 Complir els requisits estipulats en les 

normatives CADU i del SE. 
 

 Participar en el CADU i classificar-se  
entre els 4 primers llocs. 

 Complir els requisits estipulats pel 
Consell Superior d'Esports per a la 
participació en campionats d'Espanya 
universitaris. 

 Màxim de dos participants en categoria 
masculina i dues en categoria femenina: 
1 + 1 designat pel SE. 

Triatló 

 Pagar les taxes establertes pel SE. 
 Acreditar, en el cas de ser requerit pel 

SE, un currículum esportiu de 
l'especialitat. 

 Complir els requisits estipulats en les 
normatives CADU i del SE. 

 Participar en el CADU i figurar en el 
primer quart de la classificació. 

 Complir els requisits estipulats pel 
Consell Superior d'Esports per a la 
participació en campionats d'Espanya 
universitaris. 

 Equip compost com a màxim per quatre 
homes i quatre dones: 3+ 1 designat 
pel SE. 

Vòlei platja 

 Participar en el campionat intern 
classificatori  que establisca el Servei 
d’Esports de la Universitat Jaume I. 

 Pagar les taxes establertes pel SE. 
 Complir els requisits estipulats en les 

normatives CADU i del SE. 

 Participar en el CADU i classificar-se  
entre els 4 primers llocs. 

 Complir els requisits estipulats pel 
Consell Superior d'Esports per a la 
participació en campionats d'Espanya 
universitaris. 

 Una parella masculina i una altra de 
femenina. 

Altres 
esports 

 Participar en el campionat intern 
classificatori  que establisca el Servei 
d’Esports de la Universitat Jaume I. 

 Pagar les taxes establertes pel SE. 
 Complir els requisits estipulats en les 

normatives CADU i del SE. 
 Acreditar, en el cas de ser requerit pel 

SE, un currículum esportiu de 
l'especialitat. 

 Participar en el CADU. 
 Complir els requisits estipulats pel 

Consell Superior d'Esports per a la 
participació en campionats d'Espanya 
universitaris. 
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ESPORTS D'EQUIP 

  

Esports Campionat Autonòmic d'Esport Universitari (CADU) campionats d'Espanya universitaris (CEU) 

Bàsquet Handbol  
Futbol  Futbol 

sala Rugby 
Voleibol  

 Ser seleccionat pel tècnic de l'especialitat segons els 
criteris establerts pel SE. 

 Pagar les taxes establertes pel SE. 
 Complir els requisits estipulats en les normatives CADU i 

del SE. 

 Participar en el CADU. 
 Ser seleccionat pel tècnic de l'especialitat segons els 

criteris establerts pel SE. 
 Complir els requisits estipulats pel Consell Superior 

d'Esports per a la participació en campionats 
d'Espanya universitaris. 

 Màxim de 4 jugadors designats pel SE. 
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Taxa CADU Equips Taxa competició esports individuals 

 20 Euros  6 Euros 

Beneficis PADU 

1. Participació en la competició  
2. Un dia setmanal de musculació, per concretar amb el 

SE. 
3. Entrenaments periòdics 
4. Material i IIDD d'entrenament i competició 
5. Desplaçaments 
6. Manutenció en dies de competició  
7. Allotjament, si escau 
8. Accés a crèdits de lliure opció i ECTS. 
9. Altres beneficis detallats en el Pla d'Ajuda a Esportistes 

Universitaris 

1. Participació en la competició  
2. Un dia a la setmana de musculació que cal concretar 

amb el SE. 
3. Possibilitat d'entrenaments, per concretar amb el SE 
4. Material i IIDD d'entrenament i competició 
5. Desplaçaments 
6. Manutenció en dies de competició  
7. Allotjament, si escau 
8. Altres beneficis detallats en el Pla d'Ajuda a Esportistes 

Universitaris. 

Observacions 

 
 Si l'esportista te la targeta esportiva, la taxa serà 

bonificada. 
 Si l'esportista està inclòs dins del PDE de l’UJI la taxa 

serà bonificada. 

 Si l'esportista te la targeta esportiva, la taxa serà 
bonificada. 

 Si l'esportista està inclòs dins del PDE de l’UJI, la taxa 
serà bonificada. 

 Si l'esportista està inscrit en l'activitat del SE 
corresponent a la modalitat en la qual competeix se li 
bonificarà la taxa. 

 El pagament del torneig classificatori CADU 
corresponent bonificarà la taxa. 



 

Servei d’Esports 

Campus del Riu Sec, s/n. 

12071 – Castelló de la Plana 

Telèfon: 964 728 804/964 729 314 

se@uji.es 
     

 

 

 

Compromisos 

1. L'esportista es compromet a representar la UJI i a mantenir una conducta adequada tant dins com fora de la 
competició. 

2. L'esportista es compromet a avisar el Servei d'Esports amb la suficient antelació en el cas de no poder participar en la 
competició en què s’ha inscrit. 

3. Els equips UJI que participen en el CADU es comprometen a obtenir una mitjana de participació, en els entrenaments i 
partits, superior del 60%. 

Pèrdua de la 
condició 

d’esportista UJI 

 Un esportista perdrà la condició d'esportista UJI, la qual cosa li impedirà representar-la en competicions externes, si no 
compleix algun dels dos primers compromisos anteriors. 

 El Servei d'Esports pot no inscriure un equip en la competició del CADU si no ha complit el tercer compromís de 
participació establert anteriorment. 

 El Servei d'Esports no inscriurà un equip en la competició del CADU si, en la temporada anterior, ha sigut expulsat de la 
competició per no presentar-se a un partit. 

NOTES 

 L'esportista pot presentar al Servei d’Esports la documentació que considere oportuna per a la justificació del no 
compliment d'algun dels criteris sol·licitats. 

 Serà justificació per a la no participació en el CADU la coincidència amb competicions esportives federades de rang 
igual o superior o problemes de salut o lesió certificats per una persona facultativa. 

 


