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#esportuniversitari #CCU20

Dates de competició:
1a jornada: 4 de desembre.
2a jornada: 6 de febrer.
Semifinals: 25 de febrer.
Final: 2 de març.

Lloc:
Club Natació Sabadell (Gran Via) “Les Naus”. C. dels Montcada, 2, 08203 Sabadell
Pavelló Sabadell Nord. C Rda. de Collsalarca, 4, 08207, Sabadell
Organització i direcció tècnica: Universitat Autònoma de Barcelona.
Universitats participants:
UB, UdL, UAB, UPC, UdG, UVIC i UPF
Sistema de competició:
Dos grups de 3 (A) i 4 (B) equips que jugaran una lliga a una volta, tots contra tots. Els
partits d’aquesta lliga es jugaran durant la primera jornada. Passaran a la segona jornada
tots els equips segons classificació, en dos grups: grup 1: 1A, 2n B i 3r B; grup 2 1rB, 2n A,
3r A i 4t B.
Els dos primers classificats de cada grup 1 i 2 passaran directament a semifinals.
Adaptacions del Reglament:
Els partits de les dues jornades es disputaran al millor de 3 sets. Un temps mort de 30
segons per equip i per set.
La puntuació serà 3 punts per partit guanyat 2-0 i 2 punts al guanyador i un punt al
perdedor del resultat 2 a 1.
Les semifinals i la final es jugaran al millor de 5 sets. Dos temps morts de 30 segons per
equip i per set.
Es poden convocar 14 jugadors inscrits en acta.
Calendari i horaris de competició: www.esportuniversitari.cat
Assegurança/Atenció mèdica: Cobrirà qualsevol accident o lesió l’assegurança que els
estudiants tenen contreta amb la seva universitat. Cada universitat es farà responsable de
tenir cura que les participants que la representin tinguin la corresponent assegurança i de
disposar durant les competicions dels mitjans humans i/o materials per fer-se càrrec dels
seus/ves participants en cas de sinistre.
L’organització no es fa responsable dels danys materials i/o personals que els/les participants puguin patir o ocasionar a terceres persones durant la prova.

