
Data
Diumenge 7 de novembre del 2021.
Sortida a les 8:30 h.

Lloc
Barcelona. Sortida des de l’Avinguda María Cristina.

Organització i direcció tècnica 
La Zurich Marató de Barcelona 2021 és impulsada per un Comitè Promotor composat per quatre 
institucions i entitats: l'Ajuntament de Barcelona, la Federació Catalana d'Atletisme, Turisme de 
Barcelona i Corredors.cat. L'organització tècnica és duia a terme per UTE ASO RPM i la coordinació 
universitària per UIC Barcelona.

Participants
Membres de la comunitat universitària de les universitats catalanes o centres adscrits (alumnes 
matriculats al curs 2021-22, professorat i PAS).

Inscripcions
Els participants que vulguin optar a la classificació universitària han de formalitzar la inscripció a 
la Zurich Marató de Barcelona i comunicar-ho al Servei d’Esports de la seva universitat abans del 1 
de novembre. 

Cada competidor ha de formalitzar dues inscripcions:
1. Inscripció directa a la web (www.zurichmaratobarcelona.es)
2. Inscripció al Servei d’Esports de la seva universitat.

Cada Servei d’Esports comunicarà els seus inscrits a través de la web de l’Esport Català Universita-
ri abans del 3 de novembre.

Assegurança
Per procedir a beneficiar-se de les cobertures de l'assegurança de responsabilitat civil de la Zurich 
Marató Barcelona, consulta l'article 12 del reglament de la cursa. Si vols fer ús de l'assegurança i 
compleixes amb els requisits del reglament, escriu un email a info@zurichmaratobarcelona.es 
explicant el teu cas i es posaran en contacte amb tu.

COVID-19
Per motius de seguretat, absolutament tots/es els/les corredors/es hauran de recollir personal-
ment el dorsal i acreditar en l'entrada de la fira del corredor la pauta completa de vacunació o una 
PCR negativa amb 72 hores de vigència. Només així podran entrar  al recinte on retiraran el teu 
dorsal, samarreta i bossa del/la corredor/a i seran acreditat  amb una polsera COVID FREE per a 
així poder accedir a la bombolla dels calaixos de  sortida el dia de la cursa. 
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