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FUTEBOL
Dez atletas do sexo 
feminino, comandadas 
por uma treinadora, 
participaram do torneio. 
Durante as partidas, que 
tiveram duração de 12 
minutos, somente a trei-
nadora pôde solicitar as 
substituições das atle-
tas. Após os jogos das 
chaves, as equipes dis-
putaram as colocações 
do primeiro ao sexto.
Confira como as equi-
pes se saíram nesta 
tarefa:
1° Kaimana
2° Kabonghi
3° Largados
4° Xiruz
5° Los Refugos
6° Selvagens

VÔLEI
Ao todo, seis atletas 
entraram em quadra, e 
outros três ficaram na 
reserva, sendo coman-
dados por um treinador. 
Cada jogo foi disputa-
do em sete único de 15 
pontos, havendo sorteio 
prévio para definir as 
chaves e os confrontos. 
Confira a classificação 
das equipes, após a exe-
cução da tarefa:
1° Xiruz
2º Selvagens
3° Largados
4° Kabonghi
5° Kaimana
6° Los refugos 

* A apuração foi 
realizada pela equipe 
do Grupo Arauto.

Chave B: entre os confrontos esteve Kabonghi e KaimanaXiruz e Los Refugos se enfrentaram na chave A

Xiruz e Kabonghi se confrontaram na tarde de sábadoUm dos confrontos ocorreu entre Largados e Selvagens

Trajeto percorrido foi de ida e volta até a chegada
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resultAdos

Nas esportivas, futebol, vôlei e kangoo jump
As tarefas esportivas es-

tiveram entre os destaques 
das provas realizadas no sá-
bado. As atividades testaram 
a resistência e velocidade, 
bem como as habilidades dos 
competidores inscritos das 
seis equipes. 

A primeira tarefa a ser 
cumprida foi a corrida com 
Kangoo Jump. Três atletas 
de cada equipe percorreram 
o trajeto, entre o cruzamento 
das ruas Thomaz Gonzaga 
e Carlos Wild até o Ginásio 
Poliesportivo, totalizando três 

corridas de ida e volta. Em 
frente ao ginásio, as competi-
doras tiveram que dar a volta 
em cones e retornar até a linha 
de chegada. 

As colocações de chegada 
davam a equipe uma pon-
tuação diferente, sendo que 
a primeira garantia a maior 
pontuação.  Dez pontos para a 
equipe vencedora de cada cor-
rida, decrescendo um ponto a 
cada nova colocação. Todas as 
equipes cumpriram a tarefa.

torNeIos
Antes mesmo do fim da 

corrida com Kangoo Jump, 
parte dos gincaneiros ins-
critos teve que se dirigir ao 
Clube Vera Cruz para a reali-
zação das demais esportivas: 
Liga Gincana de Voleibol 
Masculino e Copa Gincana 
de Futebol Feminino. A com-
petição realizada no ginásio 
homenageou o voleibol. In-
tegrantes do sexo masculino 
participaram de um torneio. 
Seis atletas entraram em qua-
dra e, outros três, ficaram na 
reserva.

As equipes foram distri-

buídas em duas chaves: A 
e B, na modalidade todos 
contra todos. Antes, houve 
sorteio para definir as chaves 
e os confrontos. As partidas 
foram intercaladas entre 
um jogo da chave A e um 
da chave B. Na chave A, se 
confrontaram: Largados x 
Xiruz; Xiruz x Los Refugos; 
e Los Refugos x Largados. 
Na chave B, se enfrentaram: 
Kaimana x Selvagens; Selva-
gens x Kabonghi; e Kabonghi 
x Kaimana. Conforme os re-
sultados, equipes disputaram 

suas colocações no ranking. 
Já na Copa Gincana de 

Futebol Feminino, que ocor-
reu no campo futebol 7, dez 
atletas do sexo feminino 
participaram de um torneio. 
As equipes também foram 
distribuídas em duas chaves. 
Na chave A, os confrontos fo-
ram entre: Xiruz x Kabonghi; 
Kabonghi x Los Refugos; e 
Los Refugos x Xiruz. Pela 
chave B, se enfrentaram: Sel-
vagens x Kaimana; Kaimana 
x Largados; e Largados x 
Selvagens. 
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Competidoras tiveram resistência testada


