
 

 V Desafio “AAAOC Sem Limites”  
 

O desafio AAAOC Sem Limites se resume a um desafio de férias destinado aos atletas               

da Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz. Em sua quinta edição, consistirá em um             

desafio de fotos diárias – como feito na edição anterior –, além de desafios semanais que                

poderão somar pontos à equipe. 

O desafio acontecerá do dia 14/dezembro a 24/janeiro, de acordo com o seguinte             

regulamento: 

 

 

REGULAMENTO 

I. Do Objetivo 

O desafio tem como objetivo incentivar a prática de atividade física durante o             

período de férias, iniciando a preparação para o ano de 2021. A competição entre as               

equipes proposta por este desafio é um estímulo à adesão e à competitividade saudável. 

 

II. Da Participação 

Poderão participar da contagem de pontos atletas regulares na graduação ou atletas            

formados. Atletas em intercâmbio também poderão participar do desafio. 

As equipes foram separadas por turmas com o intuito de integrar os atletas da              

Atlética e uniformizar o número de atletas em cada equipe, visando um campeonato mais              

equilibrado. Serão 6 equipes: 

1. Turma 108 

2. Turma 107 

3. Turma 106 

4. Turma 105 

5. Turma 104 

6. Titios Lokões 

 

III. Do Campeonato 

 

Dois grupos de 3 equipes disputarão a Rodada 1, com as duas melhores turmas de               

cada grupo progredindo para a próxima rodada. As Rodadas 2 e 3 consistirão em confrontos               

diretos, de forma que o vencedor estará na Final. O outro finalista será definido por meio de                 

repescagem, sendo o critério o número total de pontos obtidos na semana da repescagem.              

A cada rodada, a pontuação das equipes é recomeçada. O chaveamento está abaixo. 

 

 

 



 

Rodadas: 

- Rodada 1 (14 a 27 de dezembro): Fase de grupos 

- Rodada 2 (28 de dezembro a 10 de janeiro): 2 Confrontos de quartas 

- Rodada 3 (11 a 17 de janeiro): Repescagem + Semifinal 

- Rodada 4 (18 a 24 de janeiro): Final 

 

a. Rodada 1 (14 a 27 de dezembro) 

A primeira rodada consistirá em uma fase de grupos, composta por 2 grupos de 3               

turmas. O último colocado de cada grupo será eliminado ao final da rodada. 

b. Rodada 2 (28 de dezembro a 10 de janeiro) 

A segunda rodada consistirá em dois confrontos diretos, entre a equipe com mais              

pontos de um grupo e a equipe com menos pontos do outro, classificadas na Rodada 1. 

c. Rodada 3 (11 a 17 de janeiro) 

A terceira rodada consistirá em um confronto direto entre as duas equipes restantes.             

Ao final da rodada, a equipe que prevalecer disputará a final com o vencedor da               

repescagem. 

d. Repescagem (11 a 17 de janeiro) 

A repescagem será disputada entre as equipes eliminadas nas Rodadas 1 e 2. A              

pontuação será feita da mesma maneira que nas rodadas regulares, pelo desafio de fotos              

diárias e o desafio semanal. 

e. Rodada 4  (18 a 24 de janeiro) 

A quarta e última rodada será a final, por meio de confronto direto. 

 

 

 

 IV. Dos Desafios 

 

a. Desafio de Fotos Diárias 

Para participar do desafio de fotos diárias, o atleta deverá postar em sua conta ou na                

conta de seu time (esporte) no instagram (feed ou stories) uma foto representativa da              

atividade física feita no dia, acrescentando à legenda as hashtags: #aaaocsemlimites e            

#TURMAsemlimites (ex: #titiossemlimites, #108semlimites etc). É imprescindível que o         



 

atleta siga o perfil da atlética e que este seja marcado na publicação Iinstagram:              

aaaoc.esportivo). 

 

b. Desafios Semanais 

 Para participar dos desafios semanais, o atleta deverá postar em sua conta ou na              

conta de seu time no Instagram (feed ou stories) uma foto ou vídeo representativo do               

desafio realizado, seguindo as instruções que serão divulgadas a cada semana.  

Devem ser acrescentadas à legenda as hashtags: #aaaocsemlimites,        

#TURMAsemlimites e #desafiodasemana. É imprescindível que o atleta siga o perfil da            

atlética e que este seja marcado na publicação Instagram: aaaoc.esportivo). 

 

V. Da Pontuação 

No desafio de fotos diárias, a atividade física de cada atleta soma 1 ponto para a                

equipe indicada na hashtag (#TURMAsemlimites), enquanto a realização do desafio semanal           

irá contabilizar 2 pontos. O atleta competirá pela turma que mais se identifica na faculdade.               

Somente atividades físicas serão consideradas. 
A atividade só será contabilizada uma vez, independentemente do número de vezes             

em que a foto é postada. 

Cada atleta só poderá somar 1 ponto por dia para sua turma referente ao desafio de                

fotos diárias, ainda que realize diversas atividades físicas naquele dia. A realização do             

desafio semanal irá somar mais 2 pontos na pontuação final de cada semana. 

Ao final de cada semana, será divulgada a parcial das equipes, somando-se a             

pontuação dos desafios diários e semanais. 

 

VI.  Da Premiação 

A equipe campeã do desafio será aquela que fizer o maior número de pontos na               

final. A turma vencedora receberá um prêmio, ainda a ser divulgado. 


