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I GINCANA SOLIDÁRIA DO CLUBE Oi ART 
 
         Com o objetivo desenvolver o espírito de solidariedade e de equipe entre nossos associados, aguçando a criatividade 
e reforçando os conhecimentos intelectuais e morais, o Clube Oi ART realizará no dia 13 de dezembro de 2020, das 11h 
às 14:30 horas, a I GINCANA SOLIDÁRIA Clube Oi ART. Todos os sócios, adultos e crianças estão convidados! 

        As inscrições deverão ser realizadas até o dia 10/12/2020. Os sócios deverão formar por equipes com no mínimo 4 e 
no máximo 10 participantes e escolher 1 líder e 1 vice-líder, para representá-los. 
        A solidariedade é uma virtude que precisamos desenvolver! Desafiamos vocês a praticarem a solidariedade 
recolhendo alimentos não perecíveis que serão entregues a pessoas ou entidades necessitadas. Lembrando que apenas 
líder ou vice-líder, devidamente identificados, poderão entregar os produtos aos funcionários do Clube Oi ART 
organizadores da gincana. 
 
TAREFAS 
1. DESAFIO ACADEMIA: PRANCHA   

Explicação: Cada equipe poderá participar com 2 a 4 membros. Ao comando todos deverão se posicionar em decúbito 
ventral. Quando soar o apito todos deverão realizar a “prancha” (abdominal isométrico). Somente os antebraços, os 
punhos e as pontas dos pés poderão tocar o solo. Aquele que tocar o chão com qualquer outra parte do corpo não 
seguirá na disputa. Será declarada vencedora a equipe em que um de seus participantes conseguir ficar mais tempo 
na posição. E assim, sucessivamente. Caso uma equipe tenha mais de um integrante entre os 3 primeiros colocados 
será contabilizada a pontuação do melhor colocado.  
Horário: 11h10 
Local: Salão Social 
Pontuação da Prova: 1º lugar 10 pontos; 2º Lugar 8 pontos; 3º lugar 6 pontos 

  
2. DESAFIO TAEKWONDO: BANDAL TCHAGUI    

Explicação: Cada equipe poderá participar com, no mínimo 3 integrantes. Ao comando cada participante deverá chutar 
por 30 segundos raquetes da modalidade executando “bandal tchagui” (Chute lateral, deferido com o “peito do pé” na 
altura do estômago). Os golpes poderão ser alternados ou com o mesmo pé. Para facilitar a execução as raquetes 
serão colocadas na altura do quadril. Será definido pela Comissão Organizadora quem irá segurar as raquetes. Será 
declarada vencedora a equipe em que um de seus participantes conseguir realizar mais golpes válidos durante os 30s. 
E assim, sucessivamente.  
Horário: 11h20 
Local: Salão Social 
Pontuação da Prova: 1º lugar 10 pontos; 2º Lugar 8 pontos; 3º lugar 6 pontos 

 
3. DESAFIO NATAÇÃO: MERGULHADO(A)    

Explicação: Cada equipe poderá participar com mínimo de 1 integrante. Em uma das bordas da piscina, após o comando 
o participante deverá mergulhar até o ponto mais distante em direção a borda oposta da piscina. . 
Será declarado o participante que conseguir chegar ao ponto mais distante. E assim, sucessivamente.  
Horário: 11h45 
Local: Salão Social 
Pontuação da Prova: 1º lugar 10 pontos; 2º Lugar 8 pontos; 3º lugar 6 pontos 

 
  

 PAUSA PARA O ALMOÇO – das 12:10h às 13:00h 
   
4. DESAFIO FUTSAL: BOM DE MIRA 

Explicação: Todos os membros das equipes deverão participar (Salvo haja razões médicas). Serão colocados alvos no 
gol e cada participante terá 2 chances para acertar um dos alvos. A bola será colocada na marca do pênalti, para 
crianças menores de 11 anos e, dos 12 anos acima, deverá ser colocada em qualquer ponto da linha dos 3m do vôlei 
(que separa a Zona de Ataque da Zona de Defesa). Será declarada vencedora a equipe em que um de seus 
participantes que conseguir realizar mais golpes válidos durante os 30s. E assim, sucessivamente.  
Horário: 13:10 
Local: Ginásio 
Pontuação da Prova: 1º lugar 10 pontos; 2º Lugar 8 pontos; 3º lugar 6 pontos 

 
5. DESAFIO ARTÍSTICO – PERFORMANCE – Dança 

Explicação: Nesta prova as equipes deverão participar com todos os seus integrantes. Dança coletiva, de passos livres, 
coreografia própria. Sua equipe deverá escolher uma música estilo livre e criar uma coreografia. A caracterização é 
opcional. Lembramos que as apresentações serão realizadas no espaço do Clube e as roupas deverão ser adequadas 
para este espaço.  Serão avaliados: Harmonia; desenvoltura, ritmo, tempo estabelecido e conjunto. 
Será declarada vencedora da prova a equipe que mostrar melhor o seu talento. A performance não poderá ultrapassar 
3 minutos. 
Horário: 13:30 horas 
Local: Salão Social - Palco 
Pontuação da Prova: 1º lugar 12 pontos; 2º Lugar 10 pontos; 3º lugar 9 pontos 
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7. DESAFIO DAS DOAÇÕES 

Explicação: O Desafio das Doações é composto por 4 provas (doações de Mantimentos, Doação de Fraldas Infantis, 
Doação de Itens de Higiene Pessoal e Doação de Materiais de Limpeza). Cada uma dará pontos separadamente. Logo, 
uma equipe pode ser vencedora de 1 ou mais destas provas. 
Pontuação de cada uma destas provas: 1º lugar 12 pontos; 2º Lugar 9 pontos; 3º lugar 6 pontos 
Importante: As entregas deverão ser realizadas até sábado dia 12/12/2020, até 16:00 horas na Secretaria do Clube Oi 
ART. Logo, a contagem será feita de forma antecipada e apenas informada às equipes ao final da competição. E Não 
serão computados recebimentos de donativos após os dias e horários pré-estabelecidos. 

Horário da apresentação dos resultados da contagem: 14:00 
Local: Salão Social 
 

 
7.1 Doação de Mantimentos 
As equipes deverão doar alimentos. As cestas deverão conter 10 itens como açúcar, arroz, café, feijão, fubá, macarrão, 
molho de tomate, farinha, óleo e leite. 
Será vencedora a equipe que trouxer maior peso de mantimentos que compõe a cesta básica e não perecíveis. 
  
7.2 Doação de Fraldas Infantis 
As equipes deverão doar fraldas infantis no tamanho XG. Será vencedora a equipe que trouxer maior número de fraldas 
nos pacotes originais.  

 
 

7.3 Doação de Itens de Higiene Pessoal 
As equipes deverão doar materiais de higiene pessoal (lenço umedecido, pomada para assadura, papel higiênico). Será 
vencedora a equipe que doar a maior quantidade de embalagens. 
 
 
7.4 Doação de Materiais de Limpeza 
As equipes deverão doar materiais de limpeza: álcool 70 líquido, sabão em pó, detergente). Será vencedora a equipe 
que doar a maior quantidade de embalagens. 
 
7.5 Doação de Roupas  
Será vencedora a equipe que trouxer maior quantidade de peças em bom estado de conservação e limpas. Não serão 
aceitas roupas íntimas. 
 
 

 
 

 PAUSA PARA O ALMOÇO – das 14:10h OU LOGO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTAGEM DAS DOAÇÕES 
 
Importante: 
As Doações serão destinadas às instituições abaixo 
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REGULAMENTO GERAL DA I GINCANA SOLIDÁRIA DO CLUBE Oi ART 
  

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1.1- Este Regulamento dispõe sobre a organização da I GINCANA SOLIDÁRIA do Clube Oi ART e foi elaborado pela 
Comissão Organizadora. 

1.2 – Todos os participantes do evento ficam sujeitos às condições deste Regulamento. Não serão aceitas alegações 
de desconhecimento deste documento, já que será dada a necessária e suficiente publicidade do mesmo, com o 
apoio das equipes. 

1.3 – É de responsabilidade do líder da equipe a ampla divulgação junto aos integrantes da mesma. 

1.4 - Todos os atletas participantes deverão respeitar o Protocolo Contra o Covid-19 deverá ser durante todo o tempo 
(utilizando máscaras, respeitando distanciamento e higienizando mãos, inclusive). 

1.5 - Em nenhuma das Tarefas/Provas será é permitido qualquer tipo de apoio externo de membros da equipe. A 
equipe adversária também não poderá torcer contra, tocar no adversário durante a disputa e/ou direcionar palavras 
para induzi-lo ao erro. 

1.6 – Em uma mesma prova, caso uma equipe tenha mais de um integrante entre os 3 primeiros colocados será 
contabilizada a pontuação do melhor colocado. Além disso, em caso de empate em uma das provas, as equipes 
empatadas receberão a mesma pontuação. Exemplo: Empate em 1º lugar por 2 equipes, estas recebem 10 pontos e 
a equipe seguinte receberá a pontuação de 3º lugar. Caso 2 equipes empatem em 2º lugar não haverá pontuação 
para 3º lugar. O mesmo critério será adotado para caso 3 equipes empatem com uma mesma pontuação em uma das 
provas.  

1.7 - Fica reservado à Direção do Evento o direito de alterar a ordem das atividades ou mesmo alterar as atividades 
propostas. 

1.8 - A equipe que não respeitar este regulamento poderá ser penalizada na perda de pontos pela Comissão 
Organizadora.  
1.9 - É de competência da Comissão Organizadora, interpretar este Regulamento, zelar por sua execução e resolver 
os casos omissos. 

 
2. DAS OBRIGAÇÕES DAS EQUIPES 

2.1-Preparar-se e empenhar-se, membro a membro, na execução das tarefas de maneira a destacar o apreço pelo 
Clube Oi ART, formando comissões e distribuindo tarefas a elas. 

2.2 – Estar ciente de que só será permitida a entrada no local de execução das tarefas, quando for o caso, 
das seguintes pessoas: 

• Líder da equipe; 

• Executores das Tarefas;  

• Deverão ser respeitados todos os critérios do Protocolo contra o Covid-19 da PBH nº 372/2020. 
Especialmente: uso de máscara durante todo o tempo, distanciamento de 2m e higienização frequente de 
mãos. 

Observação: Somente o líder da equipe poderá contatar a Comissão Organizadora, para dirimir dúvidas, quando da 
realização de tarefas simultâneas de todas as equipes. 

  

3. DA PARTICIPAÇÃO 
3.1 – As equipes da gincana serão compostas 4 a 10 participantes, sócios de qualquer categoria, sexo ou idade. 

3.2 – As inscrições deverão ser feitas (por equipe) dentro do prazo determinado (até 10/12/2020). 

3.3 - Poderão participar da Gincana sócios de qualquer idade que estejam em dia com suas mensalidades (do Clube 
e Escola de Esportes até no dia anterior ao evento).  

   

4. DA PREMIAÇÃO 
4.1- Será declarada vencedora da Gincana aquela que obtiver maior pontuação final. Em caso de empate entre 2 ou 
mais equipes ao final, o critério de desempate adotado será a maior pontuação no quesito solidariedade (tarefas 8,9 
e 10). Se ainda assim permanecer o empate, a Comissão Organizadora da Gincana deverá propor uma tarefa 
surpresa. 

4.2 – A equipe vencedora receberá R$ 500,00 em dinheiro ou final da Gincana a ser entregue em mãos ao líder da 
equipe. 
    

5. DAS PENALIDADES 
As equipes poderão perder pontos no caso de: 
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• Ultrapassar o limite de tempo para iniciar a tarefa, quando for o caso: implica na perda gradativa dos pontos 
correspondentes à mesma (10 pontos por minuto);  

• Atrapalhar as equipes concorrentes por meio de qualquer artifício (inclusive barulho): pode perder até o total de 
pontos da respectiva tarefa (a critério da Comissão Organizadora); 

• Ultrapassar o tempo de conclusão previsto para o cumprimento da tarefa (10 pontos por minuto); 

• Pichar ou riscar muros e instalações do local de realização da gincana, sujar ou estragar móveis, etc: 
desclassificação sumária da prova (decisão irrecorrível) e aplicação do Regulamento Interno e do Estatuto do Clube 
Oi ART; 

• Ocorrer comportamento considerado eticamente inadequado ou antidesportivo, que fira este regulamento ou traga 
prejuízo à boa imagem do Clube Oi ART ou à boa imagem do evento como um todo: desclassificação sumária da 
prova (decisão irrecorrível). Exemplo: não será permitido o uso da internet para provocações e desentendimentos 
entre equipes, ou sócios, sendo os envolvidos sujeitos a penalidade e suspensão da gincana (a critério da Comissão 
Organizadora); 

• Desrespeitar o protocolo Contra o Covid-19 (retirando a máscara e/ou não respeitando o distanciamento exigido) 
(1 ponto por advertência feita pela Organização). 

 
6. DAS CLASSIFICAÇÃO:    

A classificação ou desempate ao final da competição, entre duas ou mais equipes, obedecerá ao seguinte critério pela 
ordem: 

 

§1º - Número de pontos;  

§2º - Número de Tarefas/Provas vencidas; 

§3º - Avarage de provas vencidas; 

§4º - Tarefa desafio; 

§5º - Sorteio. 
 

7- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Os casos omissos a este regulamento serão julgados pela Comissão organizadora da I Gincana Solidária do Clube Oi 
ART. 


