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Taula de punts de competició per obtenció de ECTS 
 

 

 Campionats interns  

Sant Narcís 
Futbol 7 10 punts, (*1) Bàsquet 3x3 10 punts, (*2) Pàdel x punts, (*3) 
Tennis x punts, (*3) Rugbi 7 10 punts, (*2)   

Tennis taula x punts, (*3) Escacs 10 punts, (*2)   

 
* 1 – Cal fer un mínim de  3 partits, * 2 – Cal fer tota la competició *3 – Punts en funció del sistema de competició i dels 
partits jugats. 

 

Campionats de la UdG 
Futbol 7 3 punts per partit Pàdel x punts, (*3) Rugbi 7 10 punts per jornada 

Tennis x punts, (*3) Bàsquet 3x3 10 punts per jornada Volei platja 10 punts per jornada 

Tennis Taula x punts, (*3) Escacs 10 punts per jornada, (*2)   

      

* 2 – Cal fer tota la competició     *3 – Punts en funció del sistema de competició i dels partits jugats. 

Copa Primavera 
Futbol 7 3 punts per partit Bàsquet 3x3 10 punts per jornada      Pàdel x punts, (*3) 

Tennis x punts, (*3) Rugbi 7 10 punts per jornada   

  Escacs 10 punts per jornada   
Jornada platja 10 punts per jornada     

Tennis Taula       x punts, (*3) 

                  
 *3 – Punts en funció del sistema de competició i dels partits jugats. 
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Campionats de Catalunya Universitaris 
 

Entrenaments seleccions UdG d’Esports d’equip 
 
Cada entrenament fet per les diferents seleccions d’esports d’equip de la UdG donarà 4 punts 

 

Esports d’equip 
 
Representar a la UdG en algun esport d’equip donarà 15 punts per jornada 

 

Esports individuals 
 
Representar a la UdG en algun esport individual donarà 15 punts per jornada 

 

Campionats d’Espanya Universitaris 
 
 

Esports d’equip 
 
Representar a la UdG en algun esport d’equip donarà 40 punts  

 

Esports individuals 
 
Representar a la UdG en algun esport individual donarà: 
 20 punts per campionats d’un dia de competició, 
 25 punts per dos dies de competició i  
 30 punts per tres dies de competició. 
 

Altres Campionats 

Un dia de competició 10 punts, dos dies de competició 20 punts, tres o més dies de competició 25 punts. 
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