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29ª VOLTA USP DE BAURU 

Regulamento 

I – Apresentação 
A 29ª Volta USP de BAURU é um evento composto por: 

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

 
II – Data / Horário 

 Domingo, 29 de setembro de 2019. 
 Largadas: 8h00: prova dos 5K; 

8h05: prova dos 10K. 
Ambas acontecem na Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, em frente à Faculdade 
de Odontologia (FOB) da USP de Bauru. 

 Chegada: na pista de atletismo do Complexo Esportivo da USP de Bauru. 
 

 
 

 Período: 05 de agosto a 13 de setembro de 2019 (ou até o término das vagas) 
exclusivamente on-line no site: www.ccb.usp.br/voltausp 

 Vagas limitadas em 600 participantes. 
 Taxas: 

- Comunidade USP (alunos de graduação, pós-graduação, funcionários e professores): R$ 
30,00. 

- Público em Geral: R$ 60,00. 
- Idosos: Em atenção ao Art.23 (capítulo V) do ESTATUTO DO IDOSO, a Organização 

disponibilizará aos atletas a partir de 60 (sessenta) anos, o desconto de 50% (cinquenta por 
cento) no valor da inscrição. Só poderá ser adquirida uma inscrição por pessoa. Este 
desconto não é cumulativo, ou seja, não é possível utilizar um desconto da Comunidade USP 
após o abatimento de 50%. 

 A inscrição é pessoal e intransferível, não permitindo que uma pessoa inscrita, venha 
ser substituída por outra, seja qual for situação. Aquele que ceder sua inscrição para 
outra pessoa (sem conhecimentos dos organizadores) será responsável por qualquer 
acidente ou dano que este participante venha a sofrer, isentando o atendimento e 
qualquer responsabilidade dos organizadores, órgãos públicos e outros envolvido na 
prova. 

 Não serão feitas inscrições no dia da prova. 
 Não haverá entrega de kits no dia da prova. 

 
 
III – Regras Gerais 

 Idades para participar: 
- 5K: 14 anos completos até o dia 31/12/2019. 
- 10K: 16 anos completos até o dia 31/12/2019. 
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- Obs.:  Os atletas com idade mínima de 14 anos poderão participar das corridas com 
autorização do pai ou de um responsável legal. Terão direito à inscrição e ao kit de 
participação (camiseta, medalha, kit lanche, etc.), porém, apenas com idade mínima 
de 16 anos poderão concorrer à premiação na prova dos 5km. 

 

 O evento terá duração máxima de 01:30 (uma hora e trinta minutos) 
 

 Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância. 
 

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

 

 Serão colocados à disposição dos atletas inscritos, sanitários e Guarda-Volumes. A Organização 
recomenda que não sejam deixados valores no Guarda-Volumes (relógio, 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-
Volumes, pois é um serviço de cortesia. O horário de funcionamento do guarda-volumes será 
das 7h00 às 11h00 do dia 29 de setembro de 2019. 

 

 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 da 
prova. 

 

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

 

 A organização da prova bem como seus patrocinadores e apoiadores não se responsabilizam 
por prejuízos ou danos causados pelo participante inscrito na prova, a terceiros ou outros 
participantes, sendo de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

 

 Ao participar deste evento, a pessoa assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e 
aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por 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, 
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, para esta e próximas 
provas. 

 

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

 

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

 

 
 

 A entrega do Kit Atleta, contendo chip para a cronometragem eletrônica, o número de peito e 
a camiseta será feita, somente, nos dias 27 de setembro (sexta-feira), das 16h00 às 20h00 e 
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28 de setembro (sábado), das 09h00 às 15h00, no Saguão de entrada da FOB/USP Bauru - 
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75. 

 

 Para a retirada do chip, o atleta deverá apresentar um documento oficial com foto (RG, 
CNH, Passaporte) que comprove as exigências da categoria escolhida. Os alunos, 
professores e funcionários da USP deverão apresentar a carteirinha atualizada da USP. 

 

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

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

 

 O chip deverá ser fixado no cadarço do tênis. 
 

  A não utilização do número de peito ou chip implicará na impossibilidade de 
marcação do tempo de prova do atleta e sua consequente desclassificação. 

 

 Atenção no preenchimento dos dados; em caso de troca do chip o atleta será desclassificado 
 

 Estarão disponíveis aos atletas 600 camisetas distribuídas nos seguintes tamanhos " P", "M", 
"G" e "GG". A escolha do tamanho se dará por ordem de chegada. 

 

 

 ATENÇÃO: O atleta inscrito é responsável pelo manuseio e devolução do chip em perfeito 
estado. No caso de perda ou extravio, o atleta deverá indenizar o valor integral do chip 
(R$ 100,00 - cem reais) à organização. Esse chip possui validade apenas para esta prova. 

 
IV – Resultados 

 

 Os resultados da corrida serão apresentados logo após o término das provas. Serão publicados 
posteriormente nos sites: www.ccb.usp.br/voltausp e www.incentivoesporte.com.br 

 

V – Premiação 
 

 Todos os atletas devidamente inscritos no evento e que concluírem o percurso de forma 
legal receberão, no ato da devolução do chip, no dia da prova, uma medalha de participação 
e um kit lanche (uma barra de cereais, um isotônico e uma fruta). 

 

 O tempo válido que será levado em consideração para efeito de classificação será 
determinado pelo tempo líquido nas categorias por faixa etária. A classificação na 
geral será por ordem de chegada (tempo bruto). 
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Masculino 
 

ADULTO A 18 A 29 ANOS 
 

ADULTO B 30 A 34 ANOS 
 

ADULTO C 35 A 39 ANOS 
 

VETERANO A 40 A 44 ANOS 
 

VETERANO B 45 A 49 ANOS 
 

VETERANO C 50 A 54 ANOS 
 

VETERANO D 55 A 59 ANOS 
 

VETERANO E 60 A 64 ANOS 
 

VETERANO F 65 A 69 ANOS 
 

VETERANÍSSIMO A PARTIR DE 70 ANOS 
 

UNIVERSITÁRIO USP --------------------------- 
 

FUNCIONÁRIO/PROFESSOR USP 
 

 
 

Feminino 

 
 
 

ADULTO A 

 
 

18 A 29 ANOS 
 

ADULTO B 30 A 39 ANOS 
 

VETERANO A 40 A 49 ANOS 
 

VETERANO B 50 A 59 ANOS 
 

VETERANO C A PARTIR DE 60 ANOS 
 

UNIVERSITÁRIA USP --------------------------- 
 

FUNCIONARIA/PROFESSORA USP --------------------------- 



5

 

 

 
 

 
 
 

 

Masculino 
 

GERAL A PARTIR DE 16 ANOS 
 

UNIVERSITÁRIO USP --------------------------- 
 

FUNCIONÁRIO/PROFESSOR USP --------------------------- 

 

Feminino 
 

GERAL A PARTIR DE 16 ANOS 
 

UNIVERSITÁRIA USP --------------------------- 
 

FUNCIONÁRIA/PROFESSORA USP --------------------------- 

 
 

 
 

 

Premiação em Troféus 10km e 5km 
 

Geral Masculino e Feminino 10K (*) 1º ao 3º 
 

Geral Masculino e Feminino 5K (*) 1º ao 3º 
 

Categorias – 10K e 5K 1º ao 3º 
 

 
 
 

(*) Não concorrem à premiação por categoria 
 

OBS.: A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição 
e classificação por faixas etária será de anos completos até 31/12/2019. 
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VI – Sorteio 
 
Haverá sorteio de brindes para os participantes da corrida. Os sorteios serão realizados durante 
o evento e somente para os participantes que estiverem presentes no momento do sorteio. 

 
 
 
VII – Informações 

 
www.ccb.usp.br/voltausp 

 

Telefone: (14) 3235-8391 
 

Telefone: (14) 3235-8452 
 


