
REGULAMENTO - 2º Volta USP Leste - Corrida e Caminhada - 5km - 2018 

 

Apresentação da prova 

1. A 2ª Volta USP Leste é um evento esportivo de cunho social que será realizada no dia 27 

de maio de 2018, com as modalidades corrida e caminhada ambos com o percurso de 5km e 

com a primeira largada às 8 horas dentro do campus da USP Leste. 

2. O valor arrecadado será destinado à manutenção das atividades da Panoá, organização 

social articulada por ex-alunos da USP Leste em 2010 com objetivo de contribuir com o 

desenvolvimento local e humano das comunidades do Jd. São Francisco e do Jd. Piratininga, 

zona leste de SP e entorno da USP Leste. 

 

Inscrições 

1. As inscrições acontecerão entre os dias 12/03/18 e  01/04/18 com o valor de R$67,00. 

2. Serão destinadas 320 vagas com 50% de desconto para idosos acima de 60 anos. 

3. Alunos, professores e funcionários da USP terão 20% de desconto na inscrição. 

4. Podem se inscrever pessoas maiores de 16 anos. Participantes menores de 18 anos 

precisam de uma autorização escrita à mão pelos pais ou representante legal. A retirada do kit 

deverá ser feita somente pelo responsável do menor de idade que deverá entregar a 

autorização e uma cópia de seu documento de identidade e de documento que comprove 

vínculo com o menor,  além dos demais documentos solicitados. 

5. Não será aceita a inscrição de cadeirantes, devido a falta acessibilidade no percurso. 

6. Moradores dos bairros do Jardim São Francisco, Jardim Piratininga e Jardim Keralux 

(entorno da USP Leste) tem 20% de desconto no valor da inscrição.  

7. As inscrições serão realizadas via internet pelo Ticket Agora. 

8. Vagas limitadas a 800 participantes. 

9. O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma. 

10. Descontos não serão cumulativos. 

 

 

 

 

 

 

Informações sobre o kit 



1. O kit, vinculado à taxa de inscrição, é composto por 1 camiseta e 1 número de peito, além 

de 1 chip descartável apenas para os inscritos na categoria corrida. 

2. A entrega do kit será realizada na portaria 3 da USP Leste no dia 25/05/18 das 10h às 20h e 

dia 26/05/18 das 8h às 12h. 

3. Para retirar o kit de corrida nas inscrições gerais e nas inscrições para idosos acima de 60 

anos é necessário apresentar: - Documento de Identidade e Comprovante da inscrição. 

4. Para retirar o kit de corrida nas inscrições feitas por estudantes da USP será necessário 

apresentar além do Documento de Identidade e do Comprovante da inscrição, o atestado de 

matrícula do semestre. 

6. Para retirar o kit de corrida nas inscrições feitas por professores e funcionários USP será 

necessário apresentar além do Documento de Identidade e do Comprovante da inscrição, um 

documento que comprove vínculo com a Universidade. 

7. Para retirar o kit de corrida nas inscrições feitas por moradores dos bairros Jardim São 

Francisco, Jardim Piratininga e Jardim Keralux, será necessário apresentar além do 

Documento de Identidade e do Comprovante da inscrição, o comprovante de residência. 

8. Para participantes menores de 18 anos, será necessário apresentar além do Documento de 

Identidade e do Comprovante da inscrição, uma carta de autorização feita à punho próprio 

pelo responsável e uma cópia do documento do responsável. O kit só será entregue ao 

responsável. 

9. O kit poderá ser retirado por terceiros desde que apresentem seu Documento de Identidade, 

cópia de Documento de Identidade do participante, comprovante da inscrição do participante 

e, caso o participante faça parte das inscrições com desconto a cópia dos documentos que 

comprovam essa ligação. 

10. O tamanho da camiseta será escolhido pelo atleta no momento da inscrição nas inscrições 

efetuadas até o dia 01/04/18. No caso de inscrições efetuadas depois dia 02/04/18 a escolha 

do tamanho da camiseta será feita no momento da retirada do kit por ordem de chegada 

sujeito a disponibilidade de tamanho. 

11. Não será permitido troca do tamanho da camiseta após finalizada a inscrição. 

 

 

 

 

Regras Gerais 



1. Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, 

aceita totalmente o regulamento, assume as despesas de transporte, hospedagem e 

alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua 

participação antes, durante e após o evento.  

2. Ao participar deste evento, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem, 

inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser 

auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, 

promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer tempo.  

3. Haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de apoio médico com 

ambulâncias para prestar o 1º atendimento e eventuais remoções. A continuidade do 

atendimento médico propriamente dito tanto de emergência como de qualquer outra 

necessidade será efetuado na rede pública sob responsabilidade desta. A organização não tem 

responsabilidade sobre as despesas médicas que o atleta venha a ter durante ou após a prova.  

4. O atleta ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de 

atendimento médico (remoção / transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre 

outros) eximindo a organização de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as 

consequências desta decisão.  

5. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico 

prévio para todos os atletas, pois a organização não se responsabiliza pela saúde dos mesmos. 

6. Os acessos às áreas de concentração e largada serão sinalizados, sendo proibido pular as 

grades que delimitam estas áreas para entrar na pista no momento da largada ou em qualquer 

outro momento, sob qualquer pretexto.  

7. A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, não se 

responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, a terceiros ou 

outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.  

8. A 2ª Volta USP Leste acontecerá com chuva ou sol, podendo ser suspensa por questões de 

segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ ou motivos que ponham em risco a 

integridade dos participantes. 

9. O atleta que em qualquer momento deixe de atender às regras descritas neste regulamento, 

ou por omissão deixe de comunicar (com registro por escrito e devidamente recebido pelos 

organizadores) a organização qualquer impedimento de sua parte, poderá a qualquer tempo 

ser desclassificado deste evento.  

10. Ao se inscrever no evento o atleta disponibiliza seus dados e autoriza aos organizadores, 

patrocinadores, apoiadores, realizadores e parceiros, para que a qualquer tempo enviem em 



seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala 

direta ou qualquer outro tipo de correspondência.  

11. O número de peito deverá ser fixado na frente da sua camiseta.  

12. É obrigatório o uso do número de peito, sendo que qualquer mutilação de tal número 

implicará na desclassificação do atleta.  

13. O tapete de largada será desativado 10 minutos após o sinal de largada. 

14. Nenhuma identificação dos patrocinadores de atletas, individualmente poderá aparecer 

em propaganda na área de premiação. 

15. A corrida e a caminhada terão o mesmo percurso e serão realizadas em piso com aclives, 

declives e terreno plano, com percurso de retas e curvas em graus variados. Os atletas 

deverão se manter exclusivamente na pista do percurso e observar e tomar cuidado com as 

variações da pista e com obstáculos que podem existir ao longo do percurso. 

16. Os atletas deverão manter-se exclusivamente na pista do percurso. 

17. A organização se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem 

prévio aviso, conforme as necessidades do evento informando estas alterações no dia do 

evento.  

18. Serão colocados à disposição dos participantes: sanitários, vestiários e guarda volumes, 

sem cobranças extras por estes serviços.  Obs: No serviço de guarda volume e recomendada 

que não sejam deixados objetos de valores tais como relógios, roupas ou acessórios de alto 

valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões de crédito etc. A 

organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda volume, uma vez 

que se trata de um serviço de cortesia da prova. O guarda-volume ficará à disposição das 

07h00 às 10h00, podendo estender-se por mais 15 minutos. O material deixado e não retirado 

no dia será enviado aos organizadores do evento, onde ficará à disposição do proprietário por 

30 dias corridos. 

19. A corrida e caminhada terão duração máxima de 1h30min. 

 

Premiação 

1. A premiação será feita nas categorias Feminino e Masculino, sendo premiados com troféus 

os três primeiros colocados de cada categoria. 

2. Todos participantes que completarem o percurso serão premiados com medalhas de 

participação. 



3. Todos os participantes, que tiverem seus nomes chamados para premiação, deverão 

encaminhar-se imediatamente à área do pódio para o recebimento dos prêmios. Só serão 

premiados os corredores que apresentarem documento com foto no momento da premiação.  

4. Os atletas que não estiverem devidamente inscritos não poderão ser premiados. Poderá a 

organização receber ou solicitar informações aos participantes para que auxiliem na correção 

de eventuais problemas no fornecimento dos resultados.  

 

INFORMAÇÕES: 

TELEFONE PARA DÚVIDAS QUANTO À INSCRIÇÃO: (11) 3091-1055 

E-MAIL DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO: 2voltauspleste.panoa@gmail.com 

SITE DA PANOÁ: www.panoa.net.br  


