CENTRO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO

57ª VOLTA DA USP VIRTUAL
“LIVREPRACORRER”

Regulamento
I – Apresentação
A 57ª Volta da USP Virtual será uma corrida inédita e inesquecível devido a
pandemia da COVID-19. Será um evento participativo, objetivando homenagear a
Volta da USP na sua 57ª. edição e contribuir com o Programa USP Vida.
A 57ª. Volta da USP será virtual, pois o CEPEUSP respeita as medidas de
distanciamento e isolamento social, conforme as orientações da OMS e dos órgãos
da Vigilância Sanitária.
A competição será composta por:
•
Percursos de corrida de 10 km (10k) e 5 km (5k), e 3 km de
caminhada que deverão ser registrados por aplicativos de corrida, relógio com
GPS ou cronômetro.
•
Exercícios aeróbios que serão orientados no dia e horário da prova,
pelos professores do CEPEUSP, pelo canal do CEPEUSP no YouTube por meio
de lives.
II – Data / Horário / Cronograma
•
•
•
•
•
•

18 de outubro de 2020, domingo
Largada pelo canal do CEPEUSP no YouTube
Início da 1ª live: 8h
Homenagem à Volta da USP
Aquecimento com os professores do CEPEUSP
Horário de largada: 8h30

•
•
•
•

Início da 2ª Live: 9h30
Exercícios aeróbios com os professores do CEPEUSP
Alongamento
Encerramento: 10h

III – Inscrições
•
Período: de 01 de setembro a 10 de outubro de 2020 e é destinada
à comunidade USP e ao público em geral.
•
As inscrições serão feitas on-line, no site do CEPEUSP:
http://www.cepe.usp.br
•
Vagas ilimitadas.
•
Taxa – R$ 20,00.
•
Todo valor arrecadado com as inscrições será destinado para o
programa USP Vida que foi criado com a finalidade de fazer avançar as pesquisas
e
ações
na
superação
da
COVID-19.
Saiba
mais
em:
https://www5.usp.br/uspvida/
•
Não será feita inscrição no dia da prova.
•
Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações
fornecidas no momento da inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será
desclassificado da corrida e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou
documental.
•
O participante será responsável por qualquer acidente ou dano que
este venha a sofrer, isentando qualquer responsabilidade da organização da
corrida, seus apoiadores e órgãos públicos envolvidos na corrida.
IV – Resultados
•
Os resultados da 57ª Volta da USP Virtual serão divulgados no site
do CEPEUSP após 7 dias úteis da realização do evento.
•
Após a realização da corrida / caminhada / atividade orientada, o
participante deverá acessar o link dos resultados que estará disponível no site do
CEPEUSP e deverá preencher o formulário adequadamente, enviando seu tempo
final e foto comprobatória para registrar sua participação, até o dia 20/10/20.
V – Certificado de Participação
Será enviado por e-mail, um certificado digital de participação para todos os
inscritos que completarem os percursos de 10k, 5k e 3k de caminhada ou
participarem da Live com atividades aeróbias orientadas.
O ranking dos resultados será divulgado por categoria e percurso 10km, 5km
ou 3km, conforme abaixo:
•
Universitário (a) da USP.
•
Professor (a) da USP.
•
Funcionário (a) da USP.
•
Aluno(a) do CEPEUSP
•
Geral

VI – Regras Gerais
•
Idades para participar: a partir de 18 anos.
• Não haverá reembolso do valor pago pela inscrição.
• 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.
• Ao se inscrever neste 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 o Organizador suspender o evento por questões de segurança
pública, atos públicos e/ou motivos de força maior.
• As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão esclarecidas pela
Comissão Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas
decisões.

Ao me inscrever na 57ª Volta da USP Virtual, declaro 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 em
consequência da minha participação neste evento.

VII – Informações adicionais
www.cepe.usp.br
E-mail: eventoscepe@usp.br
Centro de Práticas Esportivas da USP

