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59ª Volta da USP  

22 de outubro de 2022 

Regulamento 

 
 
I – Apresentação 
  
     A 59ª Volta da USP é um evento composto por: 
 

 Corrida de 10 km (10k), Corrida de 5 km (5k) e Caminhada de 5 km (5k) em piso asfáltico, 
com aclives, declives e terreno plano, com percurso de retas e curvas de graus variados. 

 
 
II – Data / Horário 
  

 Sábado, 22 de outubro de 2022. 

 Largada: Av. Mello Moraes, em frente ao Velódromo do CEPEUSP. 

 Horário de largada: 
 5k: 16h00 
 10k: 16h15 

 Chegada na Pista de Atletismo do CEPEUSP. 
 
 
III – Inscrições 
 

 Período: a partir das 8h00 de 05 de setembro de 2022 às 18h00 de 30 de setembro de 
2022. Não serão feitas inscrições fora desse período. 

 Público: A Volta da USP 2022 é destinada somente à comunidade USP (alunos de 
graduação, pós-graduação, funcionários e professores da USP) e CEPEUSP. 

 Vagas limitadas a 1.500 participantes (hum mil e quinhentos participantes). 



 
 

CENTRO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 
 
 

2 
 

 

 Inscrições serão realizadas pelo site www.cepe.usp.br 

 Taxas 
 Alunos de graduação: R$ 20,00 (vinte reais).  
 Demais públicos: R$ 40,00 (quarenta reais).  

 
 O pagamento da inscrição deverá ser efetuado até a data do boleto. Fora deste prazo, a 

inscrição será cancelada. 
 

 Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de 
inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da corrida e 
responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental. 

 
 
IV – Retirada do Número de Peito, chip e da camiseta. 
 

 A entrega do número de peito, chip e camiseta, será feita, somente, no dia 21 de outubro 
de 2022 (sexta-feira), das 8h30 às 19h00, no CEPEUSP. O atleta deverá apresentar o 
Comprovante de Pagamento e Documento Oficial com foto.  

 O Número de Peito deverá ser fixado na frente da camiseta de corrida.  

 Na retirada do número de peito e o chip, o atleta deverá conferir os seus dados pessoais. 
Não serão aceitas reclamações cadastrais depois da retirada do mesmo.  

 A não utilização do número de peito e o “chip” implicará na impossibilidade de marcação 
do tempo de prova do atleta, bem como impedi-lo de adentrar ao CEPEUSP ao final da 
prova. 

 A utilização inadequada do chip pelo atleta acarreta a não marcação do tempo, 
isentando-se, então, a organização e parceiros da divulgação do tempo e classificação 
deste atleta. 

 A escolha de tamanho de camiseta será realizada no ato da inscrição, conforme 
disponibilidade. A confecção é feita antecipadamente e baseada em previsão. 

 Não haverá troca de camisetas. A organização garante aos inscritos o tamanho da 
camiseta selecionado no ato da inscrição. 
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V – Resultados 
 
Os resultados da Volta da USP 2022 serão apresentados até o segundo dia útil, após o término 
das provas e serão publicados no site www.cepe.usp.br. 
 
 
VI – Premiação e brindes 
 
Haverá medalha de participação para todos aqueles inscritos que completarem as distâncias de 
5k e 10k. 
Haverá troféu somente para o primeiro e primeira colocada nas provas de corrida 5k e 10k para 
as categorias: 

 Universitário (a) da USP. 
 Professor (a) da USP. 
 Funcionário (a) da USP. 
 Primeiro (a) classificado (a) geral.  

 
A premiação será cumulativa.  
 
 
VII – Regras Gerais 
 

 Idades para participar: 
o 5K: Idade mínima – 14 anos completos até o dia do evento. 
o 10K: Idade mínima – 16 anos completos até o dia do evento. 

o Obs.: Os atletas menores de 18 anos só poderão participar com autorização, por 
escrito, do pai ou de um responsável legal. Nesse caso anexar cópia de um 
Documento de Identidade do pai ou responsável.  
 

 Os atletas serão classificados de acordo com o tempo registrado pelo sistema de 
cronometragem utilizado na 59ª Volta da USP e não serão considerados os tempos 
individuais registrados pelos próprios atletas, em nenhuma hipótese. 
 

 A troca de chips e/ou número de peito entre atletas é caracterizado como atitude 
antiesportiva, acarretando a desclassificação destes atletas. 
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 O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável por 
qualquer acidente ou dano que esta venha a sofrer, isentando qualquer responsabilidade 
da organização da corrida, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos 
na corrida. 

 Os atletas deverão respeitar o trajeto proposto para a 59ª Volta da USP, não sendo 
permitido meios auxiliares para alcançar qualquer tipo de vantagem. O atleta que não 
respeitar o referido trajeto será desclassificado. 

 Os atletas deverão tomar cuidado com eventuais desníveis, obstáculos, buracos, calçadas, 
aclives ou declives que possam existir no percurso. A Organizadora não se responsabiliza 
por possíveis defeitos na pista.  

 Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância. O atendimento médico 
propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, será efetuado na Rede 
Pública sob responsabilidade desta. 

 O participante ou seu (sua) acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema 
de atendimento eximindo a organização de qualquer responsabilidade, desde a 
remoção/transferência até seu atendimento médico. 

 A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá fiscais para 
orientação aos participantes.  

 Recomendamos rigorosa avaliação médica prévia e a realização de teste ergométrico a 
todos os participantes. 
 

 Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como seus patrocinadores e 
apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados 
pelos participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer 
extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os atletas venham a sofrer durante a 
participação na prova. 

 Não haverá serviço de Guarda-volumes. Temos armários nos vestiários. Necessário trazer 
cadeado.  

 Não haverá reembolso do valor pago pela inscrição, o kit ficará à disposição, por trinta 
dias contados a partir de 22/10/2022. Deverá ser retirado no CEPEUSP. 
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 Ao participar deste evento, a pessoa assume a responsabilidade por seus dados 
fornecidos e aceita o Regulamento da Prova, participando de livre e espontânea vontade, 
sendo conhecedora de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, 
hospedagem, alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou 
provenientes da sua participação, antes, durante e depois da mesma.  

 Ao participar deste evento, a pessoa cede todos os direitos de utilização de sua imagem 
relativa ao evento, para que seja utilizada pela mídia da USP e externa.  

 Poderá a organização suspender o evento por questões de segurança pública, atos 
públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.  

 O tempo máximo de prova, para as duas distâncias, será de uma hora e quarenta e cinco 
minutos. 

 As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão Técnica de 
forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

 
Ao me inscrever na 59ª Volta da USP informo que estou de acordo com todos os itens deste 
regulamento, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de 
tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta corrida. 
 
 
 
VIII – Informações adicionais 
 
www.cepe.usp.br   
E-mail: eventoscepe@usp.br           
Telefone: (11) 3091-3304 
  

 


