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24/novembre/2019

DATA:
Diumenge 24 de novembre de 2019
96a.

LLOC DE SORTIDA
La sortida serà per a les dues curses de 5k i 10k a les 09:00h davant la Font Màgica de Montjuïc.
L’arribada de la cursa de 10K serà al mateix punt.
L’arribada de la cursa de 5K serà en el parc central passats 100 metres de l' Arc de Triomf,
davant del Palau de Justícia.
FIRA DEL CORREDOR · LLIURAMENT DE DORSALS I CHIPS
Pera la recollida del dorsal s'ha de reservar dia i franja horària (divendres de 10 a 15h), (divendres de 15
a 20h), (dissabte de 10 a 15h) i (dissabte de 15 a 20h).
Ubicació: Pavelló de la Mar Bella (Av. Litoral, 86-96 - Barcelona). Accés al recinte per la rampa del moll de
càrrega del pavelló del CEM la Mar Bella.
Horari: Divendres 22 NOVEMBRE (10h-20h) - Dissabte 23 NOVEMBRE (10h-20h). Aquest any la Fira del
Corredor es farà de nou al Pavelló de la Mar Bella. Si veniu en cotxe, podreu aparcar al pàrquing gratuït
que trobareu als voltants del recinte.
Dissabte 23 a partir de les 18: 30h ja no es gestionarà cap tipus d'incidència o modificació en les
inscripcions així com noves altes en la cursa.

ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ TÈCNICA
Organitza: Mundo Deportivo
Coordinació Universitària: ECU
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PARTICIPANTS
Membres de les comunitats universitàries catalanes i centres adscrits (estudiants
matriculats al curs 2019/20, Alumni, PDI i PAS).
INSCRIPCIONS
Data límit INSCRIPCIONS web oficial de la cursa el dimarts 19 de novembre de 2019.
Els participants que vulguin optar a la classificació universitària han de formalitzar la petició
en el moment de la inscripció: marca amb un SÍ la casella "Ets universitari?" i indica el nom
de la Universitat a la qual pertanys al desplegable que t'apareixerà.

Cada servei d’esports comunicarà els seus inscrits a través
de la web de l’Esport Català Universitari abans del 20 de novembre de 2019.
REGLAMENTS
Reglament 5k

Reglament 10k
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SERVEIS PEL CORREDOR/A

LLIURAMENT DE PREMIS CATEGORIA UNIVERSITÀRIA
Un cop finalitzada la prova es procedirà al lliurament de medalles als tres primers
classificats de cada categoria (masculina i femenina).

ASSEGURANÇA I 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 nivell
personal.
Cada universitat es farà responsable de tenir cura que els participants que la
representin tinguin la corresponent assegurança. L’organització declina qualsevol
responsabilitat sobre possibles danys morals o materials que poguessin patir
participants o espectadors, abans, durant o després de la competició. La sola inscripció en
aquesta competició comporta la total acceptació del preceptuat en aquest document, el
Reglament de la Jean Bouin i les Normes Generals dels CCU 2019-2020.

