
                                                 

 

REGULAMENTO DA II CORRIDA UNIVERSITÁRIA DA 

FJN 
 

CAPÍTULO I – DAS INSCRIÇÕES 

 Art. 1º - As inscrições da II Corrida Universitária da FJN serão realizadas na sede da 

Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN a partir do dia 2 de março até o dia 30 de abril de 2020, 

em três lotes distintos e com valores respectivos, nas seguintes datas:  

 1º LOTE: De 02/03 a 20/03/2020 – R$ 45,00 

 2º LOTE: De 21/03 a 10/04/2020 – R$ 55,00 

 3º LOTE: De 11/04 a 30/04/2020 – R$ 65,00 

Parágrafo Único: Em caso de desistência, não será devolvido o valor da inscrição. 

 

CAPÍTULO II – DAS CATEGORIAS 

Art. 2º - A caminhada não terá caráter de disputa, sendo categoria única de 2,5 km.  

A corrida será disputada dentro das seguintes categorias: 

 5 km Geral (comunidade em geral) – masculino e feminino; 

 5 km FJN (Colaboradores e Docentes) – masculino e feminino; 

 5 km Universitário (alunos da FJN e outras IES) – masculino e feminino. 
 

Parágrafo Único: O participante da categoria Universitária terá que apresentar no dia do 

recebimento do kit a declaração da instituição onde está matriculado. 

CAPÍTULO III – DAS DISTÂNCIAS 

 Art. 3º - A II Corrida Universitária da FJN terá a distância de 5 km. A caminhada terá 

distância de 2,5 km. 

 

CAPÍTULO IV – ENTREGA DOS KITS 

 Art. 4º - Cada atleta receberá um kit da II Corrida Universitária contendo 01 camiseta 

personalizada e o número de peito. Os kits serão entregues no dia 8 de maio de 2020, no 

Solarium da Faculdade de Juazeiro do Norte – FJN, das 8h às 20h. 

Parágrafo Único: O kit deverá ser conferido no ato da entrega e não poderão ser entregues 

fora da data, local e horário determinados pelos organizadores.  

 

 



                                                 
 

 

CAPÍTULO V – DATA, HORA E LOCAL DO EVENTO 

 Art. 5º – A II Corrida Universitária da FJN acontecerá no dia 17 de maio de 2020; 

 Art. 6º – A concentração e largada acontecerão na Faculdade de Juazeiro do Norte – 
FJN, localizada na Rua São Francisco, 1224 – Bairro São Miguel, Juazeiro do Norte/CE, a partir 
das 5h30 da manhã com saída às 6h em percurso estabelecido pelos organizadores. 

 

CAPITULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 7º - É obrigatório o uso da camiseta personalizada do evento; 

 Art. 8º - A organização do evento não se responsabilizará por objetos perdidos no 

local; 

 Art. 9º - Em caso de acidentes no local, o atleta será levado para o Hospital Regional 

do Cariri, localizado no município de Juazeiro do Norte/CE; 

Art. 10º - Será feita a seguinte premiação:  

 Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalhas de 

participação e os três primeiros lugares da corrida, de cada categoria, receberão 

troféus. 

 Art. 11º - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da II Corrida 

Universitária. 

 

2 de março de 2020 
Juazeiro do Norte – CE 

 
 
 
 
 

José Marcondes Macedo Landim 
Diretor Geral 

 


