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1a CHALLENGE DE CURSES DE RUNNING. CCU 2020

Què és
El Challenge de Curses de running CCU 2020 és un conjunt de 6 curses homologades per la 
Federació Catalana d'Atletisme, que es duen a terme en diferents indrets del territori Català.
La finalitat principal és el foment de la participació de la comunitat universitària en les curses de 
running i els seus valors, especialment el reconeixement a la pràctica esportiva no competitiva.

Qui hi pot participar
Adreçat principalment, a tota la comunitat universitària (estudiants, pas i pdi) tant per atletes 
federats com no federats.

Quines són les categories
A cadascuna de les curses s’atorgarà un trofeu als guanyadors/es de les següents categories:
 Masculina
 Femenina

Com s’hi pot participar
Per a participar al Challenge de Curses Running no s’ha de fer una inscripció expressa. Els 
participants s’han d’inscriure a cadascuna de les curses que vulguin córrer i acceptar els 
reglaments específics de les proves.
A partir de la comprovació de la llista de participants, és l’organitzador de la prova qui determina els 
guanyadors dels trofeus esmentats en l’apartat anterior.

Puntuació i calendari

Per optar al Challenge caldrà:
 Acabar com a mínim en 3 proves (Unirun + 2 més) Unirun és obligatòria

Si hi ha empats, el criteri a fer servir serà la classificació de la Unirun.
 
Premis adidas
 Millor estudiant corredor i corredora universitàri/a de l’any.
 Millor pdi/pas corredor i corredora universitària de l’any.

 
Crèdits ECTS
Pots reconèixer la participació en aquestes curses com a crèdits optatius en el teu expedient 
acadèmic. Consulta al servei d’esports de la teva universitat.

Data Cursa Punts cursa

Diumenge, 17-nov-19

Diumenge, 24-nov-19

Diumenge, 15-des-19

Diumenge, 01-març-20

Diumenge, 15-març-20

Diumenge, 26-abr-20

Mitja marató - Vilafranca 15

15

15

10

10

10UNIRUN Barcelona

CCU Marató. Zurich Marató Barcelona

Cursa de Muntanya - Montcada i Reixach

Cursa 5k i 10k Jean Bouin Barcelona

Cursa UAB (6,5k i 11k) per la Marató de TV3 - Bellaterra


