
   
 
 
 
 
 
 
   

      

 

 

Data: Dissabte, 14 de marc de 2020 

 

HORARI 

09:00h.: confirmació i acreditació de participants. 

09:15h.: inici competició. 

14:00h. Aprox.: lliurament de premis.  

 
LLOC 
Pistes esquaix del Servei d’Activitat Física de la UAB (SAF) (Campus Universitat Autònoma de 

Barcelona) 

 
ORGANITZA / DIRECCIÓ TÈCNICA 
Competicions UAB amb la secció d'Esquaix. 

Director tècnic competició: Carles Sisó. Jutge Àrbitre: Emili Burgués. 

 
MODALITATS 

individual masculí - individual femení. 

 

PARTICIPANTS 

Alumnes de 1r, 2n i 3r cicle de qualsevol universitat catalana o centre adscrit. Número de 

participants obert. 

Només podran participar aquells universitaris que siguin inscrits pel Servei d’Esports de la seva 

universitat. 

 
INSCRIPCIÓ 

Caldrà fer-la en l’aplicació de l’Esport Català Universitari fins al 11 de març de 2020 a les 14:00h. 

des dels Serveis d’esports de cada Universitat. 

La inscripció en aquesta competició comporta l’acceptació de les normes generals dels CCU. La 

inscripció costa 10 €.  El pagament es realitzarà en la mateixa recepció del Saf. 



   
 
 
 
 
 
 
   

      

Cada jugador rebrà una samarreta commemorativa de la competició. 

 
LLIURAMENT DE PREMIS 

Un cop acabat el Campionat es procedirà al lliurament de trofeus als 3 primers classificats  de 

cada categoria. 

 
PROGRAMA 
La competició es desenvoluparà en una sola jornada. 

En cas que en alguna modalitat no hi hagi un mínim de tres inscrits, aquesta no es disputarà.  

 
SISTEMA DE COMPETICIÓ, PUNTUACIÓ 
El sistema de competició serà tipus lligueta en cas de menys de 8 participants o eliminatòries en 

cas de més participants jugant-se totes les posicions. En qualsevol cas, mínim 3 partits x jugador. 

Els caps de sèrie ho seran d’acord amb el Rànquing de la Federació catalana i en segon lloc 

segons sorteig. 

Es jugaran partits al millor de 5 jocs a 11 punts. S'aplicarà la normativa de la federació catalana 

per a competicions www.esquaix.cat . El jugador perdedor haurà d'arbitrar el següent partit.  

Els horaris i quadres de joc es publicaran a la web: http://www.esportuniversitari.cat 

 

ASSEGURANÇA / ATENCIÓ MÈDICA 
Cobrirà qualsevol eventualitat l’assegurança que els estudiants tenen contreta a la Universitat 

(Assegurança Escolar). Els participants majors de 28 anys, al no estar coberts per l’Assegurança 

Escolar, tenen l’obligació de contractar una assegurança a títol personal. 

Cada Universitat es farà responsable de tenir cura que els participants que la representin tinguin 

la corresponent assegurança, però igualment comunicaran a la Universitat organitzadora i 

coordinadora la identitat dels estudiants que es troben en aquesta situació (majors de 28 anys). 

L’organització no es fa responsable dels danys materials i/o personals que els participants puguin 

patir o ocasionar a terceres persones durant la prova. 

 

http://www.esquaix.cat/
http://www.esportuniversitari.cat/

