
Gincana Cotuca 2019

Histórias Silenciadas

Provas de Esportes
Tênis de Mesa masculino e feminino, Futsal masculino e feminino, Vôlei misto, 

Queimada invertida, Flag e Frisbee

1. TÊNIS DE MESA

2.1 Equipes

As partidas serão disputadas individualmente; cada equipe poderá indicar uma pessoa para cada 
modalidade – masculino e feminino.

2.2 Partidas

As partidas serão disputadas com melhor de 3 sets, cada set de 11 pontos.

Em caso de empate de 10 pontos para ambas as equipes, o desempate é feito quando um dos jogadores
conquista dois pontos de vantagem em relação ao adversário.

Cada atleta tem direito a 2 (dois) saques, mudando sempre quando a soma dos pontos seja 2 (dois) ou seus
múltiplos.

Sorteio de Tênis de mesa feminino: Canindé x Mahins

Las Mariposas x Llamarigue

Sorteio de Tênis de mesa masculino Mahins x Llamarigue

Canindé x Las Mariposas

2. VÔLEI MISTO

2.1. Equipes 

As equipes deverão manter em quadra sempre 3 meninos e 3 meninas com substituição livre, respeitando-
se a regra de 1 aluno de cada série (1ª, 2ª e 3ª). 

Ex.: 1 menina do 1º ano, 1menina do 2º ano, 1 menina do 3º ano + 1 menino do 1º ano, 1menino do 2º ano,
1 menino do 3º ano. 

Exceto pelo que já foi exposto neste item, as partidas seguirão as regras convencionais do voleibol. 

Durante a partida, novos jogadores poderão compor a equipe, desde que siga a orientação anterior. 

O aluno deverá optar em jogar vôlei ou futsal. 

2.2. Partidas 

As partidas serão disputadas com melhor de 3 sets, cada set de 15 pontos.
Sorteio do Vôlei misto: Canindé x Las Mariposas

Mahins x Llamarigue

JOGADORES QUE PARTICIPAM DO VOLEIBOL NÃO 
PODEM PARTICIPAR DO FUTSAL E VICE-VERSA.
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3. FUTSAL 

3.1. Equipes 

Os times das equipes deverão ser formados por no mínimo 8 e no máximo 20 jogadores (incluindo titulares
e reservas), devendo ter em sua formação (na quadra), no mínimo, 1 aluno/a de cada série (1ª, 2ª e 3ª)
durante toda a partida. 

Cada Equipe da Gincana deve indicar um time para o Futsal masculino e um para o Futsal feminino.

3.2. Partidas 

As partidas serão realizadas em dois tempos de 6 minutos, sem intervalo entre eles.

Sorteio do Futsal masculino: Llamarigue x Las Mariposas

Canindé x Mahins

Sorteio do Futsal feminino: Las Mariposas x Mahins

Canindé x Llamarigue

4. QUEIMADA INVERTIDA

4.1 Equipes

As equipes deverão ser formadas por 16 jogadores (8 masculino e 8 feminino), devendo ter em sua 
formação, no mínimo, 4 alunos (2 masculino e 2 feminino) de cada série (1ª, 2ª e 3ª). 

4.2 Partidas 

As partidas serão realizadas em um único tempo de 10 minutos ou até que todos os participantes sejam 
resgatados.

Nesse jogo todos os jogadores (com exceção de dois jogadores) começam no cemitério (mortos), 

No início da partida dois jogadores iniciam “vivos” (1 masculino e 1 feminino).

Não é permitido ultrapassar seu limite de campo;

Todas as partes do corpo podem ser queimadas 

Você só será queimado se a bola bater diretamente em você;

Quem agarrar a bola sem deixá-la cair após o adversário tê-la jogado não será queimado;

Caso a bola atinja dois jogadores, apenas o primeiro estará queimado;

Quando um “morto” atinge um “vivo” ele ressuscita (indo para seu campo no centro da quadra).

Quando um “vivo” atinge um outro “vivo” da equipe adversária, ele ganha o direito de escolher um 
morto da sua equipe para ressuscitar;

Vence a partida quem conseguir ressuscitar todos os jogadores primeiro.

5. FLAG

5.1 Equipes

As equipes deverão manter em quadra sempre 3 meninos e 3 meninas com substituição livre, respeitando-
se a regra de 1 aluno de cada série (1ª, 2ª e 3ª). 
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Ex.: 1 menina do 1º ano, 1menina do 2º ano, 1 menina do 3º ano + 1 menino do 1º ano, 1 menino do 2º 
ano, 1 menino do 3º ano.

5.2 Partidas 

1. As partidas serão realizadas em um único tempo de 10 minutos.

2. O objetivo do jogo é colocar a bola atrás da linha de fundo da equipe adversaria.

3. É permito andar com a bola na mão.

4. O defensor, não pode parar o ataque adversário através de contato corporal.

5. É permitido interceptar os passes;

6. O defensor deve retirar uma fita que estará presa na cintura do adversário para poder para o ataque
da equipe e assim conquistar a posse de bola.

JOGADORES QUE PARTICIPAM DO FLAG,
NÃO PODEM PARTICIPAR DO FRISBEE E VICE-VERSA.

6. FRISBEE

6.1 Equipes

As equipes deverão manter em quadra sempre 3 meninos e 3 meninas com substituição livre, respeitando-
se a regra de 1 aluno de cada série (1ª, 2ª e 3ª). 

Ex.: 1 menina do 1º ano, 1menina do 2º ano, 1 menina do 3º ano + 1 menino do 1º ano, 1 menino do 2º 
ano, 1 menino do 3º ano.

6.2 Regulamento

Início do jogo - cada ponto tem início com as duas equipas alinhadas nas suas respectivas linhas “zona final”.
A equipa que defende lança o disco para a equipe que ataca. O regulamento permite 6 jogadores em campo
de cada equipe.

Pontuação - cada vez que a equipe que está a atacar completa um passe na “zona final” da equipe que está 
a defender, a equipe que ataca pontua. O jogo é reiniciado depois de cada ponto pela equipe que pontua.

Movimentos do disco – pode-se avançar com o disco em todas as direções completando um passe para um 
colega de equipe. Os jogadores não podem correr com o disco na mão. A pessoa que tem a posse do disco 
tem 10 segundos para o passar o mesmo. A pessoa que defende o portador do disco conta em voz alta o 
tempo.

Troca de posse – quando um passe não é completado (sai fora do terreno de jogo; cai; é bloqueado ou 
interceptado), a equipe que defendia fica automaticamente em posse do disco e começa o ataque.

Sem contato – Não é permitido nenhum tipo de contato entre jogadores. A falta acontece quando existe 
contato.

Auto arbitragem – Os jogadores são responsáveis pelas suas próprias faltas, e pela chamada das mesmas. 
Os jogadores resolvem as suas próprias disputas.

Espírito de jogo – Companheirismo e o fair-play. É encorajado o espírito competitivo, mas jamais 
ultrapassando o respeito entre jogadores, o cumprir das regras, pelo simples prazer de jogar.
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Cada uma das oito modalidades esportivas resultará em uma pontuação média para a Gincana:

Duração da prova:
(Marque com um X)

Pontuação da prova:

1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar

Longa 650 375 250 125

Média X 500 300 200 100

Curta 375 225 150 75


