REGULAMENTO GERAL
1.

O CROSS JUNEs será realizado de acordo com este Regulamento.

2.

O CROSS JUNEs é um evento realizado pelas Federações Universitárias do Nordeste.

3.

O aluno atleta inscrito no O CROSS JUNEs terá que ser universitário devidamente matriculado e
representará sua IES/FUE.

4.

O aluno atleta deverá ter idade mínima de 18 anos.

5.

A inscrição deverá ser feita de forma individual, diretamente com Federação Universitária (FUE) de seu
Estado.

5.1 Alagoas – FADU (Irã 82 99922-5179)
5.2 Bahia – FUBE (Simon 71 98790-9886)
5.3 Ceará – FUCE (Bolivar 85 98822-8820)
5.4 Maranhão – FAME (Marcio 98 98802-5256)
5.5 Paraíba – FPDA (Figueiredo 83 99901-6693)
5.6 Pernambuco – FAPE (José Carlos 81 99642-6842)
5.7 Piauí – FAEP (Jânio 86 98820-5368)
5.8 Rio Grande do Norte – FNDU (Damasceno 84 99401-4503)
5.9 Sergipe – FAES (Flávio Oliveira 79 988223309)
6.

O prazo de inscrição do atleta será das 12:00 do dia 18 de junho às 11:59 do dia 25 de junho e o
Congresso técnico no dia 26 de junho em horário e local a ser informado posteriormente.

7.

Será criado um grupo de WhatsApp onde todos os participantes serão adicionados e lá será repassado
mais informações a respeito do evento.

8.

Os exercícios exigidos serão o PUSH UP e o SIT UP e a série será e a série executada será 21 – 15 – 9.

9.

Ao comando o aluno/atleta acionará o cronometro e iniciará a sua série e ao terminar trava o cronometro
e mostra para a coordenação. Importante: o participante deve gravar toda a sua apresentação.

10. O início do evento será informado aos participantes após o período de inscrição.

11. No e-mail o aluno atleta deverá informar:
a. Nome completo;
b. Instituição de Ensino Superior;
c. Curso;
d. Data de Nascimento:
e. Federação Universitária Estadual:
f.

Número do WhatsApp com DDD;

g. Instagram;
h. Comprovante de matrícula ou histórico escolar em anexo
12. O evento acontecerá em um grupo de vídeo conferência.
13. Será emitido certificado e terá medalhas para todos os participantes e medalhas para os 3 (três)
primeiros colocados no masculino e no feminino.
14. O torneio será realizado conforme programa horário enviado após o período de inscrição.

ANEXO 1
TERMO DE RESPONSABILIDADE
O Ao participar do O CROSS JUNEs cada atleta:
1. Assume a responsabilidade pelos dados fornecidos, e concorda com o Regulamento da prova,
participando por livre e espontânea vontade, sendo responsável pelo seu estado de saúde e
assumindo suas consequências, antes, durante e depois das provas;
2. O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física e seu
desempenho;
3. A organização do INTERBOX #4 poderá suspender o evento por qualquer motivo que coloque em
risco a segurança do participante;
4. Todos os alunos atletas, cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para O CROSS
JUNEs, seus patrocinadores, apoiadores e organização da prova sem acarretar nenhum ônus aos
organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais
direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data;
5. Não será aceitável qualquer tipo de protesto ou reclamação sobre o resultado final da competição.
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