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1. Material esportiu i equipacions de joc 

La Universitat Jaume I compta amb material esportiu i equipacions de joc per als i les 
esportistes que representen la Universitat en competicions interuniversitàries. El catàleg de 
peces esportives és el següent: 

• Xandall 
•  Equipació de joc o competició 
•  Dessuadora 
•  Polo 
•  Bermuda 
• Borsa 
•  Samarreta d’escalfament 
•  Impermeable 

L’objectiu és que els i les esportistes representen la Universitat de forma adequada i que donen 
una imatge d’equip i corporativa.  

2. Lliurament del material 

El material es lliura a les persones que representen la Universitat Jaume I en les diferents 
competicions: Campionat Autonòmic de l’Esport Universitari (CADU) i campionats d’Espanya 
universitaris (CEU), atesos els criteris que figuren en les taules de l’annex I.  

Requisits:  

• Haver efectuat el pagament de la inscripció a la competició com s’especifica a l’annex I.  

• Estar inscrit o inscrita en la competició corresponent. 

En casos especials es podrà prestar o lliurar material i equipacions de joc sempre que estiguen 
justificades i aprovades pel director del Servei d’Esports. 

El lliurament del material és personalitzat. El Servei d’Esports establirà unes dates de lliurament 
de material abans del començament de la competició, en el cas dels esports d’equip del CADU. 

En els esports individuals cada esportista arreplegarà el material amb una antelació màxima de 
set dies abans de la data de la competició. 

L’esportista s’ha de fer responsable de la seua equipació de joc i material durant el transcurs de 
la competició. 

El material es reparteix per persona i no per modalitat. De forma que no es pot donar una 
mateixa peça de roba a una persona en el transcurs del cicle de tres cursos acadèmics.  
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3. Devolució del material 

La devolució del material s’ha de realitzar, com a molt, en el termini de 15 dies hàbils a la 
finalització de la competició, lliga o campionat. En el cas contrari el SE administrarà les accions 
que consideren adequades atès el període de temps transgredit, i pot negar la participació en 
competicions interuniversitàries en cursos posteriors o elevar un informe a la Secretaria 
d’Estudiants i a la Gerència perquè en tinguen coneixement i actuen en conseqüència, en virtut 
de la legislació vigent. 

Han de tornar tot el material lliurat els i les esportistes que no representen la Universitat en la 
competició per la qual l’han rebut i els i les esportistes de les seleccions d’equips que no hagen 
participat com a mínim a un 40% dels entrenaments o partits del CADU.  

4. Obligacions de les persones representants de la Universitat Jaume I en les seleccions 
universitàries 

• Assistir i participar en les competicions amb l’equipació oficial de la Universitat Jaume 
I assignada pel Servei d’Esports.  

• Assistir als desplaçaments i actes protocol·laris dels campionats universitaris amb 
l’ equipació oficial de la Universitat Jaume I assignada pel Servei d’Esports. 

• Realitzar un bon ús de l’equipació oficial de la Universitat Jaume I.  

• En cas de pèrdua o deteriorament per un mal ús:  

o De l’equipació de joc: els preus són: 

Equipació de joc multiesport 
(samarreta i pantaló) 

25 euros 

Equipació de voleibol femení 
(samarreta i malles) 

25 euros 

Equipació de bàsquet 
(samarreta i pantaló) 

25 euros 

Equipació de rugbi 30 euros 
Equipació de raquetes 35 euros 
Equipació de triatló i ciclisme 65 euros 

o De la resta dels complements esportius: el Servei d’Esports realitzarà la 
renovació d’equipació s després del tercer curs acadèmic. 
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ANNEX I  

ESPORTS D’EQUIP 

Modalitat esportiva 

Handbol 

Bàsquet 

Futbol 

Futbol sala 

Rugbi  

Voleibol 

Esports individuals o parelles en format 
de lliga 

 

FASES AUTONÒMIQUES  

 Primer curs acadèmic Segon curs acadèmic Tercer curs acadèmic 

Quota  
Taxa establerta pel 
Servei d’Esports  

Taxa establerta pel 
Servei d’Esports 

Taxa establerta pel 
Servei d’Esports 

Equipacions  • Xandall 

•Bossa  

•Samarreta 
d’escalfament 
•Equipació de joc (que 
cal retornar al final de 
campionat) 

•Dessuadora 

•Samarreta 
d’escalfament 
•Equipació de joc (que 
cal retornar al final de 
campionat) 

•Impermeable 

•Samarreta 
d’escalfament 
•Equipació de joc (que 
cal retornar al final de 
campionat)  

Beneficis 
(CADU) 

•Una sessió a la setmana de musculació, que cal concretar amb el Servei 
d’Esports. 
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Beneficis del Pla 
d’Ajuda a 
Esportistes 
Universitaris  

•Entrenaments periòdics 

•Material i IIDD d’entrenament i competició  

•Desplaçaments 

•Manutenció en dies de competició  

•Allotjament, si escau 

•Accés a crèdits ECTS (PADU)  

Equipació de joc  •Es prestarà al principi del campionat i es retornarà una vegada finalitzada 
la competició o, si escau, quan acabe la participació en la competició. 

•Cada participant ha de recollir la seua equipació personalment i fer-se’n 
responsable fins que el torne. 

•Es realitzarà una nota de recollida i lliurament d’equipació de joc, signada 
pel jugador o jugadora. 

 

FASES NACIONALS  

 Primer curs acadèmic Segon curs acadèmic Tercer curs acadèmic 
Equipacions 
d’esports 
d’equip 

•Polo esportista 

•Equipació de joc (que 
cal retornar al final de 
campionat)  

•Equipació de joc (que 
cal retornar al final de 
campionat) 

•Bermudes 

•Equipació de joc (que 
cal retornar al final de 
campionat)  
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ESPORTS INDIVIDUALS 

ESPORT  EQUIPACIÓ DE JOC  

ESCACS   

ATLETISME  Samarreta de tirants - pantalons o malles d’atletisme 

BÀDMINTON  Samarreta - pantalons multiesport raquetes 

CAMP A TRAVÉS  Samarreta de tirants - pantalons o malles d’atletisme 

CICLISME  Equipació de ciclisme  

ESCALADA  Samarreta de tirants - pantalons o malles d’atletisme 

ESGRIMA  

FRONTENNIS/ 

FRONTÓ A MÀ  

Samarreta - pantalons multiesport raquetes 

GOLF  Polo 

HÍPICA Dessuadora cavall 

JUDO   

KARATE   

MARATÓ Samarreta de tirants - pantalons d’atletisme  

NATACIÓ Casquet de bany 

ORIENTACIÓ  Samarreta de tirants - pantalons o malles d’atletisme 

PÀDEL  Samarreta - pantalons multiesport raquetes 

ESQUAIX  Samarreta - pantalons multiesport raquetes  

TAEKWONDO   

TENNIS  Samarreta - pantalons multiesport raquetes 

TENNIS DE TAULA  Samarreta - pantalons multiesport raquetes 

TIR AMB ARC   

TRIATLÓ Equipació de triatló 

VELA   

VÒLEI-PLATJA  Samarreta de tirants vòlei-platja - pantalons o malles 
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FASES AUTONÒMIQUES 

 Primer curs 
acadèmic 

Segon curs 
acadèmic 

Tercer curs 
acadèmic 

Quota  
Taxa establerta pel 
Servei d’Esports  

Taxa establerta pel 
Servei d’Esports 

Taxa establerta pel 
Servei d’Esports 

Equipacions  •Dessuadora 

•Samarreta 
d’escalfament 
•Equipació de joc (que 
cal retornar al final de 
campionat), si escau 

•Polo esportista 

•Samarreta 
d’escalfament 

•Equipació de joc 
(que cal retornar al 
final de campionat), 
si escau 

•Bermudes 

•Samarreta 
d’escalfament 

•Equipació de joc 
(que cal retornar al 
final de campionat), 
si escau 

Beneficis de la 
competició 
interuniversitària  

•Una sessió a la setmanal de musculació, que cal concretar amb el 
Servei d’Esports 

Beneficis del Pla 
d’Ajuda a Esportistes 
Universitaris  

•Entrenaments periòdics, si escau 

•Material i IIDD d’entrenament i competició que el Servei d’Esports 
determine 

•Desplaçaments 

•Manutenció en dies de competició  

•Allotjament si escau 

 

FASES NACIONALS  

 Primer curs acadèmic Segon curs acadèmic Tercer curs acadèmic 

Quota  
Taxa establerta pel 
Servei d’Esports  

Taxa establerta pel 
Servei d’Esports 

Taxa establerta pel Servei 
d’Esports 

Equipacions  
d’esports 
individuals 

•Xandall 

•Equipació de joc (que 
cal retornar al final de 
campionat) 

•Bossa 

•Equipació de joc (que 
cal retornar al final de 
campionat) 

•Impermeable 

•Equipació de joc (que 
cal retornar al final de 
campionat) 

 


