
1

GINCANA 2010

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO MÉDIO E PRÉ-VESTIBULAR

1
a
 ETAPA

  Tarefa nº 1 – Realização de uma partida de Futsal Masculino

– As disputas dessa modalidade acontecerão:

• categorias 2, 3, 4 e 5, no dia 17 de setembro, 6ª feira, no Colégio Seta Ensino Fundamental

- Unidade lI, às 15 horas.

• categorias 6, 7 e 8, no dia 18 de setembro, sábado, no Colégio Seta Ensino Médio - Unida-

de I, às 8 horas.

– Cada partida das categorias 2 e 3 terá dois (2) tempos de 6 minutos. Para as demais catego-

rias, cada partida terá dois (2) tempos de 10 minutos. Os jogos não podem terminar empata-

dos: a decisão será por pênaltis (3); persistindo o empate, serão cobrados pênaltis alternados.

– Valor desta prova (em cada categoria): 1º lugar: 15 pontos;

2º lugar: 10 pontos;

3º lugar: 05 pontos.

  Tarefa nº 2 – Realização de uma partida de Bola Queimada

– As disputas dessa modalidade acontecerão nas categorias 1, 2 e 3, no dia 17 de setembro,

6ª feira, no Colégio Seta Ensino Fundamental - Unidade lI, às 15 horas.

– Cada partida terá a duração de 12 minutos.

– O número de jogadores de cada categoria será definido após o sorteio das equipes.

– Na categoria 1, o time é misto, sem limite de participação dos meninos. Nas demais catego-

rias, poderá acontecer a participação de meninos, nunca ultrapassando 30% do número de

jogadores, desde que eles não tenham participado da modalidade futebol.

– O número de substituições é livre, desde que o substituto ainda não tenha jogado.

– Será vencedora a equipe que tiver o maior número de participantes sem serem queimados.

Em caso de empate, haverá prorrogação (com os jogadores que estão em campo) até que um

jogador seja queimado.

– Não é permitido vender vida.

– Valor desta prova (em cada categoria): 1º lugar: 15 pontos;

2º lugar: 10 pontos;

3º lugar: 05 pontos.
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  Tarefa nº 3 – Realização de uma partida de Handebol Feminino

– As disputas dessa modalidade ocorrerão:

• categorias 4 e 5, no dia 17 de setembro, 6ª feira, no Colégio Seta Ensino Fundamental -

Unidade lI, às 15 horas.

• categorias 6, 7 e 8, no dia 18 de setembro, sábado, no Colégio Seta Ensino Médio - Unida-

de I, às 8 horas.

– Cada partida terá dois (2) tempos de 10 minutos. Os jogos não podem terminar empatados: a

decisão será por três (3) “tiros de 7 metros” (pênaltis); persistindo o empate, serão cobrados

“tiros de 7 metros” (pênaltis alternados).

– Valor desta prova (em cada categoria): 1º lugar: 15 pontos;

2º lugar: 10 pontos;

3º lugar: 05 pontos.

  Tarefa nº 4 – Realização de uma corrida de revezamento

– As disputas dessa modalidade ocorrerão:

• categorias 1, 2 , 3, 4 e 5, no dia 17 de setembro, 6ª feira, no Colégio Seta Ensino Fundamen-

tal - Unidade lI, às 15 horas.

• categorias 6, 7 e 8, no dia 18 de setembro, sábado, no Colégio Seta - Ensino Médio - Unida-

de I, às 8 horas.

– As disputas ocorrerão por bloco:

Bloco 1 - categorias 1, 2 e 3; um aluno e uma aluna de cada categoria.

Bloco 2 - categorias 4 e 5; um aluno e uma aluna de cada categoria.

Bloco 3 - categorias 6, 7 e 8; um aluno e uma aluna de cada uma das séries do Ensino

Médio. A outra dupla poderá ser do Curso Pré-Vestibular, ou repetir uma das séries do

Ensino Médio.

– Valor desta prova (em cada categoria): 1º lugar: 15 pontos;

2º lugar: 10 pontos;

3º lugar: 05 pontos.

CATEGORIAS

Categoria 1 - 1º ano do Ens. Fundamental

Categoria 2 - 2º/3º anos do Ens. Fundamental

Categoria 3 - 4º/5º anos do Ens. Fundamental

Categoria 4 - 6º/7º anos do Ens. Fundamental

Categoria 5 - 8º/9º anos do Ens. Fundamental

Categoria 6 - 1ª série do Ens. Médio

Categoria 7 - 2ª série do Ens. Médio

Categoria 8 - 3ª série do Ens. Médio e Curso Pré-Vestibular.
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Sistema de disputa para as modalidades de futsal, handebol e bola queimada.

– A ordem das equipes será sorteada na hora da prova.

– A ordem dos jogos será:

Jogo 1 - Equipe A X Equipe B

Jogo 2 - Equipe C X Perdedor do jogo 1

Os vencedores dos dois jogos disputam a final.

OBS.: – O jogador que for expulso, deverá cumprir suspensão de um jogo.

– Para iniciar a partida, é necessário que cada equipe apresente o número mínimo de

atletas:

- Futsal: 5 jogadores;

- Handebol: 7 jogadores;

- Bola Queimada: número estipulado.

– O não comparecimento de uma equipe caracteriza WO, ficando a equipe desclassificada

na categoria em questão.


