
 
 

Regulamento Geral da Prova 
Adendo número 1 ao Regulamento Geral da Prova 

 
 
A Corrida da UENF é um evento esportivo inclusivo, tem o propósito de ser uma 
corrida em que qualquer pessoa possa participar. Todo o percurso estará sinalizado 
de maneira que todos os participantes tenham possibilidade de visualizar os 
obstáculos (taxões de sinalização de trânsito e ressaltos no asfalto). A UENF se 
orgulha em ser um espaço de inclusão e oportunidade para toda sociedade 
 
O percurso da Corrida da UENF será totalmente realizado dentro do campus da 
UENF, com distância de 6Km (seis quilômetros), em circuito fechado de 3 (três) 
voltas.  
 
Solicitamos a todos os participantes que no ato de retirada dos kits informem o seu 
Pace. Os atletas com Pace até 5 têm sua largada programada para às 7h45. Os 
atletas com Pace 6, ou acima, têm sua largada programada para às 8h30.  
 
A circulação veículos na UENF será fechada às 7h do dia 21/08, somente veículos de 
serviço da prova vão poder circular na área interna da UENF. Os veículos que 
estacionados no campus só vão poder ser retirados após o encerramento da prova.  
 
 
TERRENO 
 
A prova será realizada em piso asfáltico, em trajeto definido e devidamente 
orientado e sinalizado pela Organização da prova. 
 
LARGADA 
 
O início está previsto para às 07:45h do dia 21-8-22, para os participantes com Pace 
até 5 e às 8h30 para os atletas com Pace 6 e acima.  
 



DURAÇÃO 
 
A prova terá duração máxima de 100 (cem) minutos e o atleta que em qualquer 
dos trechos não estiver dentro do tempo projetado, será convidado a se retirar da 
prova.  
 
FAIXAS ETÁRIAS 
 
A Corrida da UENF será dividida, para efeitos de classificação e premiação, segundo 
as seguintes faixas etárias, tanto feminina quanto masculina: 
 
- 18 a 24; 

 
- 25 a 29; 

 
- 30 a 34; 

 
- 35 a 39; 

 
- 40 a 44; 
 
- 45 a 49; 

 
- 50 a 54; 

 
-. 55 a 59; 

 
- 60 +. 
 
 
PREMIAÇÃO 
 
Além dos 3 (três) primeiros colocados MASCULINO e FEMININO, em cada faixa 
etária indicada no item 5, receberão troféus os 3 (três) primeiros colocados: 
 
- Individual GERAL masculino - COMUNIDADE EXTERNA; 
 
- Individual GERAL feminino - COMUNIDADE EXTERNA; 
 
- Individual GERAL masculino - SERVIDORES UENF; 
 
- Individual GERAL feminino - SERVIDORAS UENF; 
 
- Individual GERAL masculino - ALUNOS UENF; 
 



- Individual GERAL feminino - ALUNAS UENF; 
 
- Individual Geral masculino - PESSOAS com DEFICIÊNCIA 
 
- Individual Geral feminino - PESSOAS com DEFICIÊNCIA 
 
 
INSCRIÇÃO 
A retirada dos KITs (Chip e Número de Peito) será condicionada à entrega de 2 Kg 
(dois quilos) de alimento não perecível. 
 
Os kits, compostos de chip descartável e número de identificação, somente serão 
retirados/entregues no Centro de Convenções da UENF, no horário de 15h às 20h, 
no dia 19/08, sexta-feira, e das 9h às 12h do dia 20/08, sábado. 
 
A retirada poderá ser feita através de autorização (Anexo I) 
 
CRONOMETRAGEM 
 
A Cronometragem será feita pela empresa Cronotag, com grande experiência em 
corridas. As informações sobre como instalar o chip encontram-se no site da 
empresa www.cronotag.com.br.  
 
ASSESSORIAS – MONTAGEM DE TENDAS 
 
A montagem de tendas de assessorias será permitida no estacionamento em 
frente ao Restaurante Universitário. Em caso de necessidade técnica ou exigências 
públicas, a organização poderá solicitar o remanejamento das tendas. 
 
A tenda poderá ser montada no dia do evento, a partir das 6h, e sua segurança será 
de responsabilidade de cada assessoria. 
 
 
DÚVIDAS  
 
Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a Organização pelos canais: 
 
 E-MAIL: ascom@uenf.br 
 
 
 
 


