
 

 

 

A primavera chegou... 
Aproveitando a chegada da estação mais colorida, 

a AABB Blumenau apresenta para você 

A GINCANA DAS CORES! 



 

 

 

  



O que é a Gincana das Cores? 

É uma Gincana com a temática da Primavera, onde cada equipe é representada por 
uma cor. Serão realizados jogos em modalidades diversas, cujo objetivo principal é a 
integração dos associados da AABB e funcionários do BB, proporcionando momentos 
de lazer e diversão com amigos e família. 

 

Disposições preliminares 

A GINCANA DAS CORES contará com um Regulamento Geral e um Regulamento 
Técnico. 

O Regulamento Geral é um conjunto de informações e regras estabelecidas pela 
Comissão Organizadora e regem sobre as disposições gerais da competição. 

O Regulamento Técnico conterá as regras específicas de cada modalidade, da Prova 
de Solidariedade e da pontuação para classificação geral. 

 

Período de realização 

A Gincana iniciará no dia 29 de Setembro, sábado, com um evento de Esquenta para 
a Oktoberfest 2018. Neste mesmo dia, haverá a Prova de Solidariedade e também 
jogos, conforme programação. 

Os jogos serão realizados durante a semana, em dias alternados para permitir a 
participação do maior número de competidores possível, sendo que no mesmo dia 
haverá no máximo duas modalidades. 

O encerramento será no dia 25 de Outubro, quinta-feira, dia do 61º Aniversário da 
AABB Blumenau. Neste dia haverá jogos em somente uma modalidade e, ao final, 
uma confraternização entre os participantes. 

 

Participação 

A AABB Blumenau conta com a participação maciça dos associados e dependentes, e 
em especial do engajamento dos funcionários do BB e seus familiares, por meio das 
agências e Gerev Blumenau, para que seja possível a realização de um grande evento 
em cada uma das atividades previstas na programação. 

 

 



REGULAMENTO GERAL 

Capítulo I – Da Gincana 
 
Art. 1º A GINCANA DAS CORES é um evento de confraternização entre associados e 
seus dependentes, com a participação dos funcionários do Banco do Brasil e seus 
familiares. 
 
Art. 2º Tem como objetivos: 

a) Estimular a integração entre os participantes; 

b) Melhorar a qualidade de vida dos associados e elevar o nível motivacional; 

c) Motivar a prática desportiva amadora e recreativa; 

d) Estimular a utilização da estrutura oferecida pela AABB Blumenau. 
 
Art. 3º A edição 2018 será realizada entre os dias 29 de Setembro e 25 de Outubro. 
 
Capítulo II – Das Modalidades 

 
Art. 4º Serão 10 modalidades: 
 
1. Chute à Gol 

2. Xadrez 

3. Truco 

4. Canastra 

5. Bocha Trio Misto 

6. Tênis de Mesa Masculino 

7. Tênis de Mesa Feminino 

8. Basquete 21 

9. Dominó 

10. General 

 
Art. 5º Além da disputa nas modalidades acima haverá a Prova de Solidariedade, 
através da arrecadação de alimentos destinados à doação. 
 
Capítulo III – Das inscrições 
 
Art. 6º As inscrições serão realizadas por equipes. 

§ 1º Poderão ser inscritos para disputar as modalidades os associados da AABB e seus 
dependentes, funcionários do Banco do Brasil e seus familiares. 

§ 2º Não haverá limite mínimo e máximo de integrantes por equipe. 

§ 3º Os participantes poderão inscrever-se em quantas modalidades desejar, evitando 
disputar modalidades realizadas no mesmo dia (observar cronograma). 



§ 4º Há limite de inscrições por equipe em cada modalidade, definido conforme a 
seguir: 

a) Bocha Mista: 1 trio (obrigatório ser misto) 

b) Xadrez, Tênis de Mesa Masculino e Tênis de Mesa Feminino: 3 participantes 

c) Dominó, General, Basquete 21 e Chute à Gol: 2 duplas 

d) Canastra e Truco: 3 duplas 
 
Art. 7º A inscrição das equipes, com a relação de atletas em cada modalidade, deverá 
ser encaminhada à Comissão Organizadora através do e-mail 
blumenau@aabb.com.br ou entregue pessoalmente. 

§ 1º Cada equipe deverá indicar na inscrição o nome e uma cor que a identificará na 
Gincana, sendo que em caso de repetição a preferência é sempre da equipe que 
enviou a inscrição primeiro. 

§ 2º Após a inscrição, não serão permitidas desistências, configurando a não 
participação um WxO. 

§ 3º Poderão ser efetuadas substituições de participantes inscritos, desde que com 
prévia comunicação à Comissão Organizadora antes de iniciar a disputa da 
modalidade. 

§ 4º Poderão ser realizadas inscrições individuais, facultando à AABB montar equipe 
própria para participar da Gincana. 
 
Capítulo IV – Das disputas 
 
Art. 8º Os jogos terão início na hora e dia fixados, com tolerância máxima de 15 
(quinze) minutos de atraso, válido somente para a primeira partida do dia na 
modalidade. Passada a tolerância, a equipe e/ou atleta perderá por WxO. 

§ 1º Será determinado um horário para início da modalidade no dia. As demais 
partidas serão subsequentes e não possuem horário preestabelecido. Portanto, 
recomenda-se aos participantes estarem presentes desde o inicio da disputa da 
modalidade no dia. 

§ 2º As tabelas dos confrontos serão divulgadas no site da AABB Blumenau, no Menu 
Eventos 2018 > Gincana das Cores. 

 

 

 

 



             
 
 

PROGRAMAÇÃO 
 
 

29 de Setembro – Sábado 
- Esquenta Oktober 
- Abertura da Gincana 
- Prova da Solidariedade 
- Chute à Gol 
- Bocha Trio Misto 
 
04 de Outubro – Quinta  
- Xadrez 
- Truco 
 
09 de Outubro – Terça  
- Canastra 
- Bocha Trio Misto 

15 de Outubro – Segunda  
- Tênis de Mesa Feminino 
- Tênis de Mesa Masculino 
- Bocha Trio Misto 
 
19 de Outubro – Sexta  
- Basquete 21 
- Dominó 
 
25 de Outubro – Quinta  
- General 
- ANIVERSÁRIO DA AABB 
BLUMENAU 
- Encerramento da Gincana 
das Cores 

 
  



REGULAMENTO TÉCNICO 
 

Capítulo I – Geral  
 
Art. 1º Em todas as modalidades serão observadas as regras aprovadas pelas 
respectivas Confederações, exceto aquelas estabelecidas neste documento. 

Art. 2º Os jogos e provas terão início em hora e dia fixados pela Comissão 
Organizadora (CO), na programação da Gincana. Será admitida, no primeiro jogo do 
dia na modalidade, uma tolerância máxima de 15 (quinze) minutos de atraso. Passado 
esse tempo, a equipe e/ou atleta perderá por WxO. 

Art. 3º Todos os casos técnicos omitidos neste Regulamento serão decididos pela 
Comissão Organizadora. 

Parágrafo Único – Competirá ao juiz a aplicação de WxO e a consignação em súmula. 

Art. 4º Um participante poderá ser expulso da partida pelo juiz, caso este julgue 
necessário. A ocorrência de expulsão deverá ser relatada, minuciosamente, na 
súmula, pelo árbitro da partida, com o registro do nome completo do infrator e, 
obrigatoriamente, levada à julgamento pela CO. 

Art. 5º Se o jogo for suspenso antes de seu início, por motivo alheio à vontade dos 
competidores e comprovadamente sem dolo, será realizada outra partida em horário 
e local determinados pela CO. 

Parágrafo Único – Se ocorrer suspensão de partida em andamento ou sua 
interrupção, esta será reiniciada, quando possível, observada a situação existente no 
momento de sua paralisação, ou seja, tempo decorrido de jogo, placar, anotações em 
súmula, etc. Esta decisão será tomada pela CO. 

Art. 6º Nenhuma competição deixará de ser realizada por falta do árbitro designado, 
cabendo à Comissão Organizadora apresentar substituto. 
 
Capítulo II – Das modalidades 
 
Art. 7º As modalidades compreendidas nesta Gincana são as listadas nos Artigos 4º e 
5º do Regulamento Geral. 
 
Capítulo III – Das súmulas 
 
Art. 8º As súmulas dos jogos serão preenchidas com os nomes dos participantes por 
equipe, e serão entregues pela CO à arbitragem antes do início da partida. 



Art. 9º As súmulas deverão ser encerradas tão logo termine a partida e entregues à 
CO. É proibida a anotação de recurso na súmula. 
 
Capítulo IV – Da arbitragem 
 
Art. 10º Além de acompanhar as partidas, os árbitros terão as seguintes atribuições: 
a) Identificar todos os que participarão da competição; 
b) Vistoriar as condições de instalações, equipamentos e material esportivo para a 
realização da partida; 
c) Decidir sobre a realização, continuação e conclusão das partidas; 
d) Anotar, em súmulas, todas as ocorrências disciplinares da partida, de forma clara; 
e) Aplicar WxO quando um(a) dos(as) participantes/equipes não comparecer, 
considerando que cabe ao juiz a aplicação e a consignação em súmula. 
 
Capítulo V – Da pontuação 
 
Art. 11º Será aplicada a seguinte pontuação, exceto para a Prova de Solidariedade, 
em função dos resultados finais em cada modalidade: 
a) Primeiro colocado: 20 pontos 
b) Segundo colocado: 15 pontos 
c) Terceiro colocado: 10 pontos 
d) Quarto colocado: 05 pontos 
 
§ 1º Caso, em uma modalidade, participantes da mesma equipe se classifiquem para 
a fase semifinal, obrigatoriamente terão que se enfrentar nessa fase, invertendo a 
ordem do cruzamento. 
§ 2º Cada equipe poderá pontuar somente uma vez em cada modalidade, para efeito 
da classificação geral. Neste caso, será considerada apenas a maior pontuação da 
equipe na modalidade. 
 
Art. 12º Para a Prova Solidariedade será aplicada a seguinte pontuação: 
a) 10 pontos para cada equipe que arrecadar doações; 
b) 05 pontos extras para a equipe com maior volume (em kg) arrecadado. 
 
Art. 13º Em caso de WxO, o participante estará eliminado da modalidade e a equipe 
perderá 05 pontos no Placar Geral. Esta punição será aplicada para cada ocorrência 
de WxO, considerando a modalidade e não a partida. 
 
Capítulo VI – Dos critérios para desempate 
 
Art. 14º Os critérios de cada modalidade estarão previstos na publicação das tabelas 
de jogos 



Art. 15º Para a Classificação Geral, os critérios de desempate são: 
i. Maior número de primeiro lugar; 
ii. Maior número de segundo lugar; 
iii. Maior número de terceiro lugar; 
iv. Maior número de quarto lugar; 
v. Maior quantidade (kg) de alimentos arrecadados; 
vi. Disputa, em partida única, em uma modalidade escolhida em comum acordo e/ou 
definida pela Comissão Organizadora. 
 
Capítulo VII – Das especificações por modalidade 
 
Art. 16º Cada modalidade terá o seu detalhamento divulgado em Anexo próprio, 
contemplando também as regras, disponibilizado na página da AABB Blumenau 
juntamente com as tabelas de jogos. 
 
Art. 17º Casos não previstos nos Regulamentos ou Anexos serão analisados e 
deliberados pela Comissão Organizadora, facultada a decisão ser em comum acordo 
com os participantes e/ou equipes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


