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1ª GINCANA DE INTEGRAÇÃO 
TAREFA Nº: 

14 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
ATRIBUÍDA: 

30 

pontos 

Liberação da tarefa 21 de julho de 2022 às 
19:15 horas 

Prazo para entrega 

da tarefa 

Indeterminado 

Liberação da 

próxima tarefa 

29 de julho de 2022 às 
19:15 horas 

 

ALÔ CANASTREIROS DE PLANTÃO! 
Um dos jogos mais jogados da região, a canastra é cheia de emoção até o ultimo segundo 

de jogo, e na nossa primeira gincana não poderia ficar de fora. 

Além de divertido tem muitas regras, vamos a elas: 

Jogadores: 
• Cada equipe deve escolher dois integrantes para o jogo que será em duplas; 

Regras da canastra: 

• Canastra suja = 100 pontos 
• Canastra limpa = 200 pontos 

• Três preto -100 pontos, e tranca o bolo; 
• Três vermelho +100 pontos (quando adicionado a uma canastra completa); 

• Pode pegar o bolo somente com a carta de cima; 

• Coringa tranca o bolo; 
• Os pontos que sobrarem na mão dos jogadores depois do jogo batido, serão 

descontados; 
• Somente será permitida canastra de sequência e canastra de ases. 

O jogo: 
• O será disputado em três fases; 

1ª Classificatória 

2ª Semifinal 

3ª Final 
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1ª GINCANA DE INTEGRAÇÃO 
                                   CLASSIFICATÓRIA 

• Nesta faze todas as equipes se enfrentam, sendo seis jogos para cada; 

• Cada confronto valerá 10 pontos no jogo; 

• Leva os 10 pontos a dupla que ganhar a rodada (diferente de um jogo normal 

de canastra, onde vence quem chegar a um número pré-definido de pontos) 

neste, vence a dupla que fizer mais pontos, em jogo único); 

• Ao término desta faze, serão contabilizados os pontos, se classificando para 

a próxima etapa (semifinal) as quatro duplas que tiverem mais pontos; 

• Se ao final da fase duas ou mais duplas ficar empatadas, avança quem 

venceu no confronto direto entre si; 

• Os confrontos serão decididos por sorteio. 

                                           SEMIFINAL 
• Os confrontos da semifinal serão decididos em sorteio logo após o término da 

faze classificatória; 

• Nesta faze, vence o jogo a dupla que atingir 2000 pontos. 

                                               FINAL 
• O confronto final seguirá os mesmos critérios da semifinal, sagrando-se 

campeã a dupla que atingir os 2000 pontos. 

 

A equipe vencedora garante os 30 pontos atribuídos a tarefa. 

 

Duvidas e casos omissos serão analisados e decididos pela comissão da gincana. 

 

ATENÇÃO: No dia da execução desta tarefa deverão, além da dupla que irá participar, se 

fazer presente ao menos mais 03 (três) integrantes inscritos da equipe. 

 

 
A INTERPRETAÇÃO DA TAREFA FAZ PARTE DA EXECUÇÃO DA MESMA! 
Boa prova! Atentem-se para os horários de entrega da tarefa e da liberação da 
próxima. 



EQUIPES - 1-2-3-4-5-6-7 
 

1X2  2X3  3X4  4X5  5X6  6X7 

1X3               2X4  3X5  4X6  5X7 

1X4               2X5  3X6  4X7 

1X5               2X6  3X7 

1X6               2X7 

1X7 

 

1ª RODADA  2ª RODADA  3ª RODADA  4ª RODADA 
1X2   1X7   1X6   2X7 

3X4   2X3   2X4   3X5 

5X6   4X5   5X7   4X6 

 

 

5ª RODADA            6ª RODADA  7ª RODADA 
1X3     1X4   1X5 

2X5   2X6   4X7 

6X7   3X7   3X6 

 

 

 

 

 


