
REGULAMENTO 

 4ª Corrida Enactus FZEA - USP - Edição verão 

 
 

I - A Prova.  

Data: 31 (trinta e um) de março de 2019. 

Local: Em frente ao Prédio Central da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos da Universidade de São Paulo, Campus Fernando Costa (FZEA - USP). 

Avenida Duque de Caxias Norte, 225 - Pirassununga, SP. 

Largada:  6K para Atleta e Caminhada 

10K para Atleta 

Pelotão único às 08h00. 

   

 

I.I - Organização e Realização:  

A Prova Pedestre 4ª Corrida Enactus FZEA - USP - Edição Verão, doravante 

denominada EVENTO, é organizada pelo grupo estudantil universitário 

Enactus da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da 

Universidade de São Paulo. A Corrida Enactus FZEA - USP - Edição Verão é 

destinada a pessoas de ambos os sexos, devidamente inscritas. 

 

I.II - Objetivo: 

A Corrida Enactus FZEA - USP - Edição Verão tem por finalidade promover e 

difundir a prática do pedestrianismo com caráter sócio-esportivo, destinado à 

comunidades da nossa região (Pirassununga - SP). 

 

I.III - A competição e os percursos: 

A Corrida Enactus FZEA - USP - Edição Verão ocorrerá no dia 31 (trinta e 

um) de março de 2019 (dois mil e dezenove), com Local de Largada e 

Chegada em frente ao Prédio Central da Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, Campus Fernando 

Costa, (FZEA - USP), endereço Avenida Duque de Caxias Norte, 225 - 

Pirassununga, SP. No ato da inscrição o participante deverá optar 

unicamente entre as opções de percursos 6K (com medida aproximada de 

6.000m para as categorias Atleta ou Caminhada) ou 10K (com medida 

aproximada de 10.000m apenas para a categoria Atleta). 

 

 I.IV - Largadas: 



Todos os competidores farão a LARGADA em pelotão único, no seguinte 

horário abaixo: 

● CATEGORIA CORRIDA 10K: Inclui TODOS os competidores 

devidamente inscritos na “CATEGORIA CORRIDA 10K” sejam nas 

subcategorias FEMININO [Atleta] ou MASCULINO [Atleta]. Largada 

prevista às 08h00 em pelotão único; 

 

● CATEGORIA CORRIDA 6K JUNTAMENTE COM CAMINHADA 6K: 

Inclui TODOS os competidores devidamente inscritos na 

“CATEGORIA CORRIDA E CAMINHADA 6K” sejam nas subcategorias 

FEMININO [Atleta e Caminhada] ou MASCULINO [Atleta e Não-

Caminhada]. Largada prevista às 08h00 em pelotão único. 

 

 I.V - Tempo de duração da prova (EVENTO): 

A duração da prova (EVENTO) terá TÉRMINO após 01h30 (uma hora e trinta 

minutos) do INÍCIO da prova (às 08h00). 

 

 

 

II - Categorias de Participação e valores: 

 

 
*Haverá cobrança de R$5,00 referente às inscrições online realizadas pelo site Mix Sport. 

   Inscrições realizadas presencialmente estão ISENTAS desta taxa. 

 

● A OPÇÃO “ATLETA” É AQUELA QUE TERÁ SEU TEMPO 

CRONOMETRADO PELO CHIP; 

● A OPÇÃO “CAMINHADA” É AQUELA QUE NÃO TERÁ SEU TEMPO 

CRONOMETRADO PELO CHIP. 

III - Disposições gerais do EVENTO:  

 



● A Organização do EVENTO é soberana para decisões e atitudes que 

preservem a segurança das provas, seus participantes e a perfeita duração 

do EVENTO, bem como cancelá-lo, atrasá-lo ou suspendê-lo, em casos de 

falta de segurança para sua realização;  

 

● A cronometragem, arbitragem e a classificação geral, estará a cargo da 

empresa Mix Sports em parceria com a Organização do EVENTO; 

 

● O inscrito para a categoria ATLETA deve optar unicamente entre o percurso 

de 6K ou de 10K para percorrer, no ato da inscrição, sem posterior direito à 

troca de percurso após realização de pagamento de inscrição e confirmação 

da mesma;  

 

● Durante todo o percurso, seja de 6K ou de 10K, o inscrito deverá seguir as 

orientações e sinais dos organizadores e guardas de trânsito; 

 

● No decorrer do EVENTO, o inscrito deverá cumprir todo o percurso 

(escolhido no ato da inscrição). Sendo comprovado o descumprimento do 

percurso, determinado pela Organização, por parte do inscrito, o mesmo será 

desclassificado e não terá direito à premiação e medalha; 

○ O inscrito, sendo ATLETA ou CAMINHADA, terá identificado em seu 

Número de Peito qual o percurso escolhido no ato da inscrição (6K ou 

10K), para que não ocorram confusões gerais durante o percurso; 

○ Não haverá possibilidade de mudança de percurso após a realização 

do pagamento da inscrição e confirmação da mesma; 

○ O participante que realizar percurso diferente do qual está inscrito terá 

ANULADO o seu direito de premiação. 

○ Inscritos na categoria “CAMINHADA” realizaram apenas o percurso de 

6K. 

 

● Os inscritos e técnicos que participarem do EVENTO serão considerados 

conhecedores das regras deste regulamento, sem reserva alguma, a todas 

as consequências que deles possam emanar; 

 

● A organização da 4ª Corrida Enactus FZEA-USP - Edição Verão bem como 

seus patrocinadores, apoiadores e realizadores não se responsabilizam por 

prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na corrida, a terceiros ou 

outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do 

mesmo; 

 

● A organização recomenda aos inscritos que realizem uma avaliação médica 

no período que antecede o EVENTO. No dia da corrida, bem como na 

véspera, o inscrito deve alimentar-se de algo leve e estar bem hidratado; 

 



● Será obrigatória a apresentação do RG original e/ou outro documento com 

foto, amparado por Lei Federal por todos os inscritos, e o termo de 

responsabilidade deve ser assinado e devidamente preenchido para a 

liberação do inscrito para a realização da prova (EVENTO); 

 

● A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos 

ou ainda adicionar ou limitar o número de inscrições do EVENTO em função 

de necessidades/disponibilidades técnicas-estruturais sem prévio aviso; 

 

● A organização disponibilizará pontos de água e os participantes contarão 

com a presença de uma ambulância e equipe especializada, a fim de prestar 

os primeiros socorros em eventualidades; 

 

 

IV - Desclassificação de inscrito por descumprimento de regras: 

 

● NÃO CUMPRIR RIGOROSAMENTE O PERCURSO; 

● DIFICULTAR A AÇÃO DE OUTROS CONCORRENTES; 

● APRESENTAR DURANTE O EVENTO CONDUTA ANTI-DESPORTIVA; 

● PEGAR CARONA DE AUTOS, BICICLETAS E SIMILARES; 

● TROCAR O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ANTES, DURANTE OU DEPOIS 

DA PROVA; 

● REALIZAR PERCURSO DIFERENTE DO QUAL SE INSCREVEU; 

● ESCAPAR DA SAÍDA DA PROVA, ANTES DO SEU INÍCIO OFICIAL; 

● FAZER USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS DENTRO DO CAMPUS 

FERNANDO COSTA, ANTES, DURANTE OU APÓS A CORRIDA. 

 

V - Inscrições: 

  

V.I - Inscrições online: Deverão ser realizadas pelo site 

www.mixsport.com.br até o dia 24/03/2019 seguindo as instruções do site 

com o consentimento das regras estabelecidas neste regulamento; 

 

V.II -  Inscrições presenciais: Deverão ser realizadas com a organização da 

Enactus FZEA-USP até às 23h59 de três dias úteis (24/03/2019) antes do 

EVENTO;  

 

V.III - A taxa de inscrição deverá ser paga de acordo com a categoria e 

subcategoria escolhidas no ato da inscrição. A forma de pagamento poderá 

ser efetuada mediante boleto bancário na data do vencimento. Não serão 

aceitos pagamentos no dia do EVENTO;  

 

http://www.mixsport.com.br/


V.IV - A organização não se responsabiliza pelo preenchimento incorreto dos 

dados dos inscritos contidos em suas respectivas fichas de inscrição, ainda 

que venham interferir no resultado do candidato;  

 

V.V - Para efetivação das inscrições de atletas de menoridade, será 

obrigatória a autorização dos pais ou responsável que deverá ser entregue 

juntamente com a ficha de inscrição, considerada paga e o termo de 

responsabilidade disponível no site www.mixsport.com.br.  

 

 

VI - Kit de Participação:  

  

 VI.I - Ter direito a Kit: 

Todo e qualquer inscrito que estiver de acordo com o regulamento e com o 

pagamento confirmado, tem direito ao Kit do EVENTO. 

 

VI.II - Retirada anterior ao EVENTO (A data, local e horário para retirada do 

Kit anteriormente ao EVENTO será divulgada aos inscritos e interessados 

através das redes sociais da 4ª Corrida Enactus FZEA - USP e pelo email 

dos inscritos. 

 

Para retirar o Kit do inscrito anteriormente ao EVENTO, é necessário 

apresentar: 

- RG original e/ou outro documento com foto, amparado por Lei 

Federal. 

- COMPROVANTE DE PAGAMENTO ou o BOLETO BANCÁRIO pago 

ORIGINAL (não serão aceitas cópias, em hipótese alguma). Esse 

comprovante será retido na entrega do Kit.  

 

 

 VI.III - Retirada no dia do EVENTO: 

O inscrito que for retirar o Kit no dia do EVENTO deverá estar presente no 

local de Largada com 1h30 (uma hora e trinta minutos) de antecedência 

da Largada (será às 08h00) para confirmação da inscrição e retirada do Kit, 

e Número de peito. 

 

Para retirar o Kit do inscrito no dia do EVENTO, é necessário apresentar: 

- RG original e/ou outro documento com foto, amparado por Lei 

Federal. 

- COMPROVANTE DE PAGAMENTO ou o BOLETO BANCÁRIO pago 

ORIGINAL (não serão aceitas cópias, em hipótese alguma). Esse 

comprovante será retido na entrega do Kit.  

 

http://www.mixsport.com.br/


● OBS.: Não serão mais entregues Kits após 15 (quinze) minutos 

dada a Largada (08h00). 

 

 

VII - Identificação (Número de peito) e Chip de cronometragem:  

 

 VII.I - Número de peito: 

Com a confirmação de inscrição, o inscrito receberá um Número de peito 

para identificação do mesmo, que obrigatoriamente deve ser fixado no 

peitoral da camiseta do EVENTO e utilizado até o fim da premiação. 

É OBRIGATÓRIO DURANTE TODO O PERCURSO DA PROVA A 

UTILIZAÇÃO DO NÚMERO DE PEITO BEM COMO O CHIP (ATLETA). 

 

VII.II - Chip de cronometragem: 

● A entrega do CHIP será realizada, conjuntamente com a confirmação 

de inscrição; 

 

● Quando da retirada do CHIP, o ATLETA deverá conferir seus dados 

pessoais; 

 

● Não serão aceitas reclamações cadastrais depois da retirada do CHIP; 

 

● O CHIP deverá ser fixado no cadarço do tênis do pé direito, na posição 

vertical; 

 

● Para o ATLETA que recebeu da ORGANIZAÇÃO o CHIP de 

cronometragem, para que seu tempo de participação em prova seja 

registrado, o uso do mesmo é obrigatório;  

 

● O CHIP será utilizado apenas para inscritos na CATEGORIA ATLETA, 

não sendo necessário seu uso para inscritos na CATEGORIA 

CAMINHADA (CATEGORIA ÚNICA); 

 

● Cada ATLETA é responsável pelo seu próprio chip descartável, assim, 

deixando a ORGANIZAÇÃO totalmente isenta de qualquer problema 

que venha a ocorrer, como no caso de perda ou danos; 

 

● As instruções de manuseio do CHIP constam no próprio aparelho. Se 

houver dificuldade em inseri-lo, procure alguém da organização pois, 

caso danificado, o chip não será capaz de marcar a quilometragem e o 

corredor poderá ser prejudicado. 

 

 

VIII - Classificação:  



 

A CLASSIFICAÇÃO dos ATLETAS na prova será definida conforme sua 

colocação (tempo / ordem de chegada).  

 

Farão parte da CLASSIFICAÇÃO GERAL dos 6K e dos 10K todos os 

ATLETAS inscritos nas CATEGORIAS “ATLETA” seguidamente das 

SUBCATEGORIAS (Exemplo: Categoria “ATLETA”, FEMININO na 

Subcategoria “B” - de 30 a 39 anos). 

 

NO CASO DE EMPATE, se o sistema não fizer automaticamente o 

desempate, deve-se informar a empresa de cronometragem para seguir o 

seguinte critério de desempate: se o empate for na mesma categoria deve 

ser vitorioso o atleta que possuir maior idade sobre o seu oponente. 

 

 

VIII - Premiação:  

 

Serão premiados com troféu individual os ATLETAS classificados em 1º, 

2º e 3º lugar de cada subcategoria feminino e masculino para ambos os 

trajetos (6K e 10K). 

 
A OPÇÃO “ATLETA” É AQUELA QUE TERÁ SEU TEMPO CRONOMETRADO PELO CHIP. 

A OPÇÃO “CAMINHADA” É AQUELA QUE NÃO TERÁ SEU TEMPO CRONOMETRADO 

PELO CHIP. 

 

Além de 01 (uma) medalha para todo e qualquer inscrito na 4ª Corrida 

Enactus FZEA - USP, incluindo atletas e caminhantes, independente da 

classificação. 

 

 

IX - Corrida Kids:  

 

A Corrida Kids terá início após a finalização da prova (EVENTO) para os 

inscritos da 4ª Corrida Enactus FZEA -USP, em trajeto diferenciado, com 

distância de cerca de 500m (quinhentos metros), de forma que não haverá 

classificação entre as crianças e todas receberão medalhas individuais 

pela participação. 

 

Para informações sobre as inscrições para a Corrida Kids FAVOR 

ACOMPANHAR AS PUBLICAÇÕES NAS PÁGINAS NAS REDES SOCIAIS 

DA “4ª Corrida Enactus FZEA - USP”. 

 

 

X - Considerações finais:  



 

● Os promotores, organizadores e patrocinadores do EVENTO não se 

responsabilizarão por acidentes de qualquer natureza, extravio de 

materiais ou prejuízos que porventura ocorram, nem tão pouco por 

indenizações aos corredores e técnicos participantes, inclusive por 

problemas relacionados à saúde dos mesmos que, ao se inscreverem, 

se declaram em perfeitas condições de saúde e devidamente 

preparados para participação no EVENTO; 

 

● A Mix Sport, declara que, para o EVENTO citado acima, prestará o 

serviço de cronometragem e inscrições online;  

 

● A 4ª Corrida Enactus FZEA-USP - Edição Verão é um EVENTO 

realizado e idealizado por seus organizadores que são 

responsáveis por qualquer problema que venha ocorrer antes, 

durante e depois (ENACTUS FZEA-USP). 

 

 


