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ZURICH MARATÓ BARCELONA

DATA
Diumenge 8 de maig del 2022.
Sortida a les 8:00 h.

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

ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ TÈCNICA
La Zurich Marató de Barcelona 2022 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 
en els cursos 2021-2022, 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 2 de maig.

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 Universitari abans 
del 4 de maig.

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
Será obligatori l’ús de la mascareta a la sortida, arribada i als espais tancats. Els participants hauran de 
certificar la pauta completa de vacunació o en el seu defecte un test d’antígens amb resultat negatiu de 
com a màxim 48 hores, així com la declaració responsable completa i firmada. El responsable COVID de cada 
Universitat estarà en possessió d’aquesta informació, essent la responsable d’admetre els seus participants 
a la competició.

Descarrega aquí la declaració responsable per a esportistes, tècnics i delegats dels CCU 2022.

http://www.zurichmaratobarcelona.es
https://esportuniversitari.cat/clients/esportuniversitari/documents/000002.pdf

