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MITJA MARATÓ ESPIRALL  - VILAFRANCA DEL PENEDÈS

DATA
Diumenge 20 de novembre del 2022.
Sortides a les 10:30 h .
 
LLOC
Vilafranca del Penedès. Sortida al carrer de Baltà de Cela, 45-47 davant de l’Espai Jove la Nau. –Barri 
L’Espirall–.

ORGANITZACIÓ, DIRECCIÓ TÈCNICA I ARBITRATGE
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb el suport de la Federació Catalana d’Atletisme, organitzen la 
43 Edició de la Mitja Marató Espirall, juntament amb la coordinació universitària per part de la Universitat de 
Barcelona. (CCU)

El temps màxim per completar el recorregut és de 2 hores i 30 minuts.

PARTICIPANTS
Membres de la comunitat universitària de les universitats catalanes o centres adscrits (alumnes matriculats 
al curs 2022-23, professorat i PAS).

INSCRIPCIONS
Els participants que vulguin optar a la classificació universitària han de formalitzar la inscripció a la Mitja 
Marató Espirall abans del 31 d’octubre.

Cada competidor ha de formalitzar dues inscripcions:

1. El servei d’esports de les universitats catalanes enviaran per correu a competicions@ub.edu la petició 
dels codis promocionals necessaris per la inscripció dels seus participants, prèvia comprovació que 
son membres de la comunitat universitària. Seran els propis competidors/es qui facin la inscripció 
directament a la cursa amb el codi que li facilitarà el seu servei d´esports.

2. L’Àrea de competicions de la UB enviarà a les Universitats els codis per la inscripció per ordre de petició. 
Hi ha disponibles 100 codis promocionals.

3. Cada Servei d’Esports haurà d’inscriure els seus competidors a través de la web de l’Esport Català 
Universitari abans del 20 de novembre.

ASSEGURANÇA
Cobrirà qualsevol eventualitat l’assegurança que els estudiants tinguin amb la seva universitat (Assegurança 
Escolar). Els participants majors de 28 anys, en 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.

REGLAMENT DE LA MITJA MARATÓ L´ESPIRALL 2022
https://mitjaespirall.cat/la-mitja/reglament/
Teniu tota la informació de la cursa a: https://mitjaespirall.cat/
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