
REGULAMENTO
VOLTA DA UFOP – CORRIDA E CAMINHADA

1. DA PROVA

1.1 A Volta da UFOP é um evento esportivo comemorativo do Dia do Profissional de
Educação Física e do aniversário da Escola de Educação Física da UFOP (EEFUFOP). A
competição é uma realização da Federação Mineira de Atletismo (FMA) com o apoio da
EEFUFOP.

1.2 O evento tem como finalidade promover a integração da Universidade com a comunidade,
bem como incentivar a prática desportiva e a atividade física.

2. DATA E LOCAL

DATA: 4 de setembro de 2022
LOCAL: Campus Universitário do Morro do Cruzeiro da UFOP/Ouro Preto/MG.

3. MODALIDADES E KITS

I) Corrida adulto geral: 4km, 6km e 8km

KIT: Chip, número de peito, squeeze, camiseta, medalha de participação

II) Caminhada: 2km (a partir de 12 anos)

KIT: número de peito, squeeze e camiseta, medalha de participação

III) Corrida/caminhada PCD: 600m

KIT: número de peito, squeeze e camiseta, medalha de participação

IV) Corrida Kids: 3 e 4 anos (50m), 5 e 6 anos (60m), 7 e 8 anos (80m), 9 e 10 anos (100m),

11 e 12 anos (200m)

KIT: número de peito, squeeze e camiseta, medalha de participação



Os deficientes visuais poderão correr com seus guias as distâncias oficiais juntamente
com os demais corredores.

4. LARGADA

8:30 - Corrida de 4km, 6km e 8km e Caminhada de 2 Km
9:30 - Corrida/caminhada de 600m PCD
10:00 - Corrida Kids

4.1 A CAMINHADA deverá se posicionar na largada a 2m de distância logo após os
corredores.

4.2 A LARGADA será em frente à Escola de Educação Física da UFOP, no Morro do
Cruzeiro, S/N, Ouro Pret/MG, e chegada no mesmo local.

4.3 O atleta é responsável por largar no horário indicado devendo chegar com antecedência
ao local. A largada será encerrada 15 minutos após seu início, não serão computados os
tempos de quem largar após este prazo.

5. REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO

5.1 A idade mínima para participação na prova é de 14 anos para a corrida de 2 e 4 Km, 18
anos para a corrida de 8 Km e 12 anos para a caminhada completos até 4 de setembro de
2022.

5.2 Os atletas menores de 18 anos poderão participar da prova com autorização por escrito
do pai ou de um responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um
documento com foto que será apresentado pelo atleta no ato da retirada do kit.

5.3 Poderão participar do evento atletas avulsos ou representantes de Clubes, Associações,
Centros Cívicos, Associações Atléticas, Diretórios, Academias de Ginástica, Sociedades de
Melhoramentos, Militares, Escolas, Empresas etc.

6. CATEGORIAS

MASCULINO e FEMININO 2km, 4km e 8km

MASCULINO E FEMININO 2km, 4km e 8km: integrantes da UFOP (alunos, e servidores

docentes e técnicos) e Caminhada 02 km individual.
CATEGORIA PDC – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: Cadeirantes, deficientes Visuais,
Amputados (membros superiores e inferiores), Deficientes Mentais.

Para as modalidades Kids e PCD não haverá competição e sim participação, assim todos os
inscritos receberão MEDALHAS.

7. CLASSIFICAÇÃO



7.1 Para efeito de classificação, o atleta deverá correr portando o chip fixado no tênis,
obrigatoriamente passar pelos pontos de fiscalização, que estarão dispostos na largada, ao
longo do percurso, e na chegada;

7.2 O critério adotado para a classificação dos 5 primeiros colocados será a ordem de
chegada (tempo bruto). A partir do 6º colocado geral, será considerado o melhor tempo
(tempo líquido).

7.3 O critério adotado para a classificação por prova será o melhor tempo (tempo líquido).

7.4 Os resultados extra oficiais serão publicados no site a ser indicado pela organização do
evento até 48 horas após o evento e, oficialmente, com possíveis correções, após 10 (dez)
dias úteis do evento.

8. PREMIAÇÃO

8.1 Todos os participantes que cruzarem a linha de chegada sem descumprir o regulamento
receberão medalha de participação.

8.2 Serão oferecidos troféus para os 3 (três) primeiros colocados da classificação
geral masculina e feminina das provas de 4 km, 6km e 8km nas categorias geral e
representantes da UFOP;

8.3 Será desclassificado o atleta que desviar do percurso de maneira a reduzir o
trajeto, pegar carona utilizando meio ilícito, praticar atos antidesportivos, e correr sem o
número de peito;

8.4 A organização poderá incluir qualquer outro tipo de premiação para valorização dos
participantes;

8.5 A empresa contratada para a cronometragem da prova ficará inteiramente responsável
pelo resultado da prova, bem como pelo tempo e classificação de cada ATLETA que participar
do EVENTO.

9. DO RECURSO

9.1 Qualquer irregularidade feita por observador poderá ser levada ao conhecimento dos
fiscais da prova que encaminharão aos organizadores;

9.2 O competidor inscrito individualmente na prova poderá também interpor recurso; e

9.3 O recurso deverá ser redigido em termos corteses, contendo a categoria em que disputa,
os nomes dos atletas envolvidos, os fatos narrados sucintamente, a decisão que foi tomada
pelo fiscal, a opinião do impetrante do recurso devidamente embasada e as provas
testemunhais identificadas.

10. INSCRIÇÃO (VALORES, PRAZOS E CONDIÇÕES)

10.1 As INSCRIÇÕES serão feitas VIA INTERNET, através do site:

https://keepsporting.com/cr/MSFQ7dfrHuGtpfgSH/volta-da-ufop---corrida-e-caminhada

10.2 A Organização poderá a qualquer tempo, sem aviso prévio, suspender ou prorrogar
prazos e aumentar ou limitar o número de inscrições do evento em função de necessidades e
disponibilidades técnicas ou estruturais;

https://keepsporting.com/cr/MSFQ7dfrHuGtpfgSH/volta-da-ufop---corrida-e-caminhada


10.3 Em hipótese alguma serão aceitas inscrições sem pagamento ou realizadas fora do
prazo determinado pela organização;

10.4 O não pagamento do boleto dentro do prazo estabelecido implicará no cancelamento da
inscrição e consequentemente no cancelamento da reserva de vaga.

10.5 O VALOR da inscrição para o EVENTO será de acordo com a data da efetivação da
inscrição:

1º LOTE R$ 80,00 (oitenta reais) de 12 julho a 15 agosto de 2022.
2º LOTE R$ 90,00 (noventa reais) de 16 a 25 de agosto.
Corrida Kids: 60.00

PCD: 40.00 (Aplicado 50% de desconto)

PÚBLICO IDOSO: ATLETAS COM IDADE DE 60 ANOS OU MAIS PAGARÃO A INSCRIÇÃO
COM 50% DE DESCONTO em conformidade com o Artigo 23 da Lei nº 10.741 de 01 de
Outubro de 2003, nº 10.741 de 01 de Outubro de 2003).

10.6 O atleta beneficiado com o desconto, deverá apresentar a comprovação de sua condição
que tenha idade igual ou superior a 60 anos através de documento de identidade oficial
original na retirada do chip. Os atletas com desconto, deverão obrigatoriamente retirar seu
próprio kit, não podendo ser retirado por terceiros.

10.7 Os atletas menores de 18 anos, no ato da retirada do chip, deverão apresentar
autorização escrita dos pais ou responsável;

11. FORMA DE INSCRIÇÃO

11.1  As inscrições serão feitas somente pela INTERNET, através do site oficial da prova
https://keepsporting.com/cr/MSFQ7dfrHuGtpfgSH/volta-da-ufop---corrida-e-caminhada  até o
dia 25/08/2022.

11.2 O participante deverá apresentar o comprovante de pagamento que será retido pela
Organização quando da retirada do chip;

11.3 No ato da inscrição o participante deverá informar o tamanho da
camiseta  UNISEX P, M, G, GG. A entrega é realizada conforme o pedido do corredor no ato
da inscrição, bem como a quantidade disponível para cada tamanho. Não é possível a troca
do tamanho solicitado durante a retirada do kit.

12. GUARDA-VOLUME

12.1 A organização disponibilizará aos participantes o serviço de guarda-volumes e
recomendam que não sejam deixados valores tais como relógios, equipamentos eletrônicos,
de som ou celulares, cheques, cartões de crédito etc,

12.2 A organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no
Guarda-Volume, uma vez que se trata de um serviço de cortesia da prova.

12.3 O Guarda-Volume ficará à disposição no dia 4/9/2022 das 07h30 às 11h30

13. RETIRADA DE KIT DE CORRIDA



13.1 A entrega do KIT (Chip, número de peito, squezer e camiseta) será realizada
EXCLUSIVAMENTE NO CAMPUS DA UFOP, na Escola de Educação Física, no Morro do
Cruzeiro, s/n, Bauxita, Ouro Peto/MG nos seguintes dias e horários:

03/09 (sábado): das 14:00 às 18:00
04/09 (domingo): das 7:00 às 8:00
13.2 Para retirar o Chip será necessário apresentar o documento de Identidade, com foto (RG
ou CNH e COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

13.3 Um terceiro poderá retirar o kit do atleta desde que traga cópia de identidade,
autorização por escrito do referido participante e o comprovante de pagamento. Exceto para
os inscritos com a idade igual ou superior a 60 anos, estes deverão retirar pessoalmente.

13.4 Quando da retirada do kit, o participante deverá conferir seus dados pessoais,
juntamente com o NÚMERO DE PEITO;

13.5 O chip deverá ser fixado no cadarço do tênis;

13.6 O uso do chip e número de peito é OBRIGATÓRIO para os atletas que irão participar
das corridas;

13.7 Os atletas que participarão da CAMINHADA não utilizarão chip mas deverão usar o
número de peito. Não serão permitidos participantes sem identificação.

13.8 Ao final da prova, os atletas participantes da corrida deverão entregar o chip à equipe de
apoio identificada. Só receberão a medalha mediante devolução do chip.

14. REGRAS GERAIS DO EVENTO

14.1 No ato da inscrição cada participante deverá ler o regulamento e concordar que leu o
regulamento, não podendo alegar falta de conhecimento do mesmo.

14.2 Ao se inscrever-se, o participante da prova 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.

14.3 O participante assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética,
e treinou adequadamente para o evento.

14.4 O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição
física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da
competição. Pode o diretor de prova, segundo recomendação do médico responsável pelo
evento, excluir o participante a qualquer momento.

14.5 A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto
haverá, para atendimento emergencial aos participantes, um serviço de ambulância para
remoção. O atendimento médico, tanto de emergência como de continuidade, será efetuado
na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta.

14.6 Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como de seus patrocinadores,
apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos ou acessórios
utilizados pelos atletas, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de
materiais ou prejuízo que por ventura os participantes venham a sofrer durante a sua
participação.



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

14.8 A organização pode alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio aviso,
conforme as necessidades do evento.

14.9 O posicionamento escolhido pelo participante na largada, disponibilizado pela
organização, é de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.

14.10 O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para
alcançar vantagem. É proibido o auxílio de terceiros, bem como o uso de qualquer recurso
tecnológico sem prévia autorização.

14.11 Eventuais recursos deverão ser encaminhados, por escrito, à organização até 30
minutos após a divulgação dos resultados no local da prova.

14.12 A prova será realizada em qualquer condição climática, entretanto, poderá ser
cancelada caso as condições ponham em risco a integridade física dos participantes.

14.13 Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de
desclassificação.

14.14  Haverá postos de hidratação no percurso.

14.15 Os casos omissos serão julgados e decididos pela Comissão Organizadora, que terá
decisão final. 

15. TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL

Estou de acordo com o termo de responsabilidade, relacionado nos tópicos abaixo.

Declaro que:
• Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no evento são
de minha total responsabilidade e/ou de meu representante técnico, dirigente ou coordenador
de equipe;

• Li e estou de acordo com o Regulamento do evento, disponível na página Regulamento
deste evento;

• Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado para a participação, gozando de
saúde perfeita e de haver treinado adequadamente para este evento;

• Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive
direitos de arena), renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser
auferidas com materiais de divulgação, campanhas, informações, transmissão de TV, clipes,
reapresentações, materiais jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e fotos, a
qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou que venham a ser
implementadas no mercado para este e outros eventos, ou nas ações acima descritas
realizadas pela promotora;


