
Data

Diumenge 27 de novembre del 2022.
Sortides a partir de les 8:30 h la Cursa OPEN.

Lloc

Barcelona. Sortida des de Avda. Rius i Taulet con Avda. Maria Cristina. La cursa Open
10k finalitzarà en la Avda. Rius i Taulet amb Avda. Maria Cristina. La cursa Open 5k
finalitzarà en Arc de Triomf.

Organització i direcció tècnica

El Mundo Deportivo conjuntament amb l’empresa Zona Vip Events, i amb
l’assessoria de la Federació Catalana d’Atletisme, organitzen la 98 Edició de la
Matinal d’Atletisme Jean Bouin; i la coordinació universitària per Universitat de
Barcelona.

Participants

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

Inscripcions

Cada competidor ha de formalitzar la seva inscripció de manera personal:

1. Inscripció directa a la web (https://jeanbouin.mundodeportivo.com/)
2. Inscripció al Servei d’Esports de la seva universitat. (opcional)

* una vegada finalitzada la cursa, la Universitat de Barcelona, enviarà a la resta d
´Universitats les classificacions dels participants que hagin fet la inscripció com
universitaris.
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La cursa podrà ser suspesa o traslladada a un altre dia del calendari per
inclemències del temps o per causes alienes, de força major o alarma
sanitària, sempre que ho decideixin le Institucions Governamentals
col·laboradores, el Coordinador General juntament amb el Director Tècnic i
el jutge àrbitre, sent el seu veredicte inapel·lable. En aquest cas, no es
retornarà l’import de la inscripció i en tot cas s’anunciaria la nova data de
celebració mantenint-se la inscripció. Tot el no previst en aquest reglament
serà resolt amb el de la FCA. 
https://jeanbouin.mundodeportivo.com/es/reglamento/ 

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.

Organitza: Amb la col.laboració de

https://jeanbouin.mundodeportivo.com/es/reglamento/
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