
REGULAMENTO EMBAIXADINHA 
Prova de curta duração 

 

 
 

1. Introdução 
● Este regulamento tem como finalidade estipular as regras gerais para a           

participação na prova de embaixadinha da Gincana 2020 do COTUCA.  

● A embaixadinha pode ser definida como uma brincadeira individual ou          
exercício futebolístico que consiste em controlar a bola por meio de toques            

sucessivos sem deixar que esta toque no chão. Os toques e o controle da              
bola podem ser feitos com diferentes partes do corpo, com exceção do braço             

e das mãos. 
 

2. Participantes 
● Haverá uma prova feminina e uma prova masculina. 
● É obrigatória a participação de no mínimo 2 alunas(os) de cada equipe e             

poderão participar no máximo 4 alunas(os) de cada equipe. 

 
3. Orientações Gerais 
● Essa competição acontecerá de forma on-line, por meio do Google Meet, em            

link divulgado na atividade do Google Classroom. 

● Os participantes deverão colocar a sua câmera em um local adequado, que            

permita a visualização da realização da prova e a comunicação com a            
Comissão. 

● O participante receberá um LINK do endereço eletrônico até 30 minutos           
antes da competição. 



● Cada aluno realizará a prova individualmente durante 3 minutos, para isso           
será feito um sorteio da sequência de apresentação, logo no início da prova. 

● O atleta que se inscreveu e não estiver no momento do sorteio, não poderá              
participar mais, mas poderá ser imediatamente substituído por outro         

integrante da equipe. 

 
4. Orientações sobre a execução da embaixadinha 
● O participante poderá utilizar os pés, as coxas e a cabeça. 
● É considerada uma infração quando o participante usar os ombros, braços e            

mãos para tocar a bola.  

● Quando o aluno cometer uma infração, essa tentativa será invalidada,          
restando as outras duas tentativas. Se o aluno cometer infração nas três            

tentativas, estará eliminado.  
 

5. Orientações sobre a prova  
● Cada participante irá realizar a prova durante 3 minutos. 
● O participante terá 3 chances de realizar as embaixadinhas, dentro desses 3            

minutos. 
● Será validada a tentativa que obtiver maiores acertos sem nenhuma infração. 

● O próprio participante deverá também contar em voz alta as suas           

execuções/embaixadinhas. 
● O resultado de cada participante será anotado pela Comissão de          

Organização da Gincana.  
● Entre os participantes, vence aquele que executar mais EMBAIXADINHAS. 

 
6. Duração da prova: curta. 
7. Pontuação:  

1º lugar - 375 pontos 
2º lugar - 225 pontos 
3º lugar - 150 pontos 
4º lugar - 75 pontos 

 
 
 
 

  



REGULAMENTO FLEXÃO DE BRAÇOS 4 APOIOS 
Prova de curta duração 

 

 
 

1. Introdução 
● Este regulamento tem como finalidade estipular as regras gerais para a           

participação na prova de flexão de braços de 4 apoios da Gincana 2020 do              

COTUCA.  
● A flexão de braço, desde que usada dentro de um contexto correto, é uma              

excelente maneira de fortalecer e treinar os músculos peitorais, o tríceps e o             
deltoide. Por ser um exercício multiarticular, a flexão de braço tem uma            

dinâmica muito grande e é  possível trabalhar grupos musculares variados. 

 
2. Participantes 
● Haverá uma prova feminina e uma prova masculina. 
● É obrigatória a participação de no mínimo 2 alunas(os) de cada equipe e             

poderão participar no máximo 4 alunas(os) de cada equipe. 

 
3. Orientações Gerais 
● Essa competição acontecerá de forma on-line, por meio do Google Meet, em            

link divulgado na atividade do Google Classroom. 



● Os participantes deverão colocar a sua câmera em um local adequado, que            
permita a visualização da realização da prova e a comunicação com a            

Comissão. 
● O link para a prova estará disponível na atividade do Google Classroom. 

● Cada aluno realizará a prova individualmente durante 1 minuto. Será feito um            

sorteio no início desta prova, logo após a prova de embaixadinha. 
● O atleta que se inscreveu e não estiver no momento do sorteio, não poderá              

participar mais, será eliminado. 
 

4. Orientações sobre a execução da flexão de Braço 
● O avaliado se posiciona inicialmente deitado, peito voltado ao solo (decúbito           

ventral), pernas estendidas e unidas e pontas dos pés tocando o solo;  

● As mãos devem estar espalmadas, apoiadas no solo, com dedos voltados           
para a frente do corpo, braços estendidos com abertura um pouco maior que             

a largura dos ombros, corpo totalmente estendido;  

● Ao sinal de início, o avaliado flexionará somente os braços, formando um            
ângulo aproximado de 90º, aproximando o corpo do solo.  

 
5. Orientações sobre a prova  
● Cada participante irá fazer a sua apresentação individualmente, conforme a          

regra específica para cada atividade 
● Na atividade de FLEXÃO DE BRAÇOS, o participante terá 1 minuto para            

executar o máximo de FLEXÕES DE BRAÇOS possíveis;  
● Em caso de empate, os atletas realizarão mais uma rodada apenas com 30             

segundos para realizar o máximo de repetições possíveis 

● O resultado será anexado numa ficha específica. Entre os participantes,          
vence aquele que executar mais FLEXÃO DE BRAÇOS.  

● Os participantes deverão colocar a sua câmera em um local com boa            
iluminação, permitindo uma melhor imagem, adequada à visualização do         

movimentos dos braços e do corpo pelos avaliadores. Isso é de           

responsabilidade do participante. 
● O próprio participante deverá também contar em voz alta as suas execuções. 

● O resultado de cada participante será anotado pela Comissão de          
Organização da Gincana.  



● O participante deve garantir um áudio para que possa ser ouvido pela            
comissão avaliadora. 

 
6. Duração da prova: curta. 
7. Pontuação:  

1º lugar - 375 pontos 
2º lugar - 225 pontos 
3º lugar - 150 pontos 
4º lugar - 75 pontos 

 
8. Disposições gerais 
● Os casos omissos no Regulamento serão resolvidos pela comissão         

organizadora do evento 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  



REGULAMENTO ABDOMINAL PRANCHA 
Prova de curta duração 

 

 
 

1. Introdução 
● Este regulamento tem como finalidade estipular as regras gerais para a           

participação na prova de embaixadinha da Gincana 2020 do COTUCA.  

● Prancha abdominal é um exercício de concentração de força isométrica – que            
significa sem movimentos – que envolve manter-se em uma posição difícil           

por longos períodos de tempo. A posição mais comum é a de frente, na              
posição de flexão, com o corpo apoiado nos cotovelos, antebraços e dedos            

dos pés. 

 
2. Participantes 
● Haverá uma prova feminina e uma prova masculina. 
● É obrigatória a participação de no mínimo 2 alunas(os) de cada equipe e             

poderão participar no máximo 4 alunas(os) de cada equipe. 

 
3. Orientações Gerais 
● Essa competição acontecerá de forma on-line, por meio do Google Meet, em            

link divulgado na atividade do Google Classroom. 

● Os participantes deverão colocar a sua câmera em um local adequado, que            

permita a visualização da realização da prova e a comunicação com a            
Comissão. 

● O link para participação estará disponível no Google Classroom. 



● Cada aluno realizará a prova individualmente durante 3 minutos, para isso,           
será feito um sorteio da sequência de apresentação, ao início da prova, logo             

após a prova de flexão de braços. 
● O atleta que se inscreveu e não estiver no momento do sorteio, não poderá              

participar mais, mas poderá ser imediatamente substituído por outro         

integrante da equipe. 
 

4. Orientações sobre a execução do abdominal prancha 
● O avaliado se posiciona inicialmente deitado, peito voltado ao solo (decúbito           

ventral), pernas estendidas e unidas e pontas dos pés tocando o solo; 

● De bruços, ele tem que apoiar os cotovelos e o antebraço no chão e deixá-los 

alinhados aos ombros.  
● As pontas dos pés devem estar apoiadas no chão, alinhadas com os 

cotovelos 
● O corpo tem que ficar ereto, com o abdômen contraído. 

● Nessa posição, o participante deve tentar ficar o máximo que conseguir entre 

os 3 minutos. 
● Quando o aluno voltar ao chão, encostar a barriga ou levantar a região do              

glúteo, será finalizada a prova e contabilizado o tempo de permanência na            
posição indicada. Dentro dos três minutos de prova, poderá haver outras           

tentativas. 

 
5. Orientações sobre a prova  
● Cada participante irá fazer a sua apresentação individualmente, conforme a          

regra específica para cada atividade. 

● Na atividade do abdominal prancha, o participante terá 3 minutos para           

permanecer o máximo de tempo possível no exercício de força isométrica. 

● Em caso de empate, os atletas realizarão mais uma rodada sem limite de             
tempo para ver quem aguenta mais tempo em posição de isometria. 

● O resultado será anexado numa ficha específica. Entre os participantes,          
vence aquele que executar por maior tempo possível a isometria.  



● Os participantes deverão colocar a sua câmera em um local com boa            
iluminação permitindo uma melhor qualidade do mesmo. Isso é de          

responsabilidade do participante. 
● O resultado de cada participante será anotado pela Comissão de          

Organização da Gincana.  

● O participante deve garantir um áudio para que possa ser ouvido pela            
comissão avaliadora. 

 
6. Duração da prova: curta. 
7. Pontuação:  

1º lugar - 375 pontos 
2º lugar - 225 pontos 
3º lugar - 150 pontos 
4º lugar - 75 pontos 
 

8. Disposições gerais 
● Os casos omissos no Regulamento serão resolvidos pela comissão         

organizadora do evento 


