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Regulamento do Peddy Paper 

 

 

1. Objetivo 

 

1.1. O Peddy Paper é um jogo onde se procura, de uma forma lúdica, 
reconhecer e desenvolver a capacidade de resolução de enigmas, bem 
como a destreza e rapidez de raciocínio. Pretende ainda fomentar o 
convívio e desenvolver o espírito de equipa. 

 

2. Promotor 

 

2.1. O promotor desta atividade é a Sociedade Filarmónica Recreio e União 
Alhosvedrense, “A Velhinha”, mais concretamente a Secção de 
Ginástica, através da Ginástica Para Todos e Ginástica de Trampolins. 

2.2. O Peddy Paper decorrerá no dia 11 de novembro de 2018 às 15h pelas 
ruas de Alhos Vedros, no âmbito da comemoração do dia de S. Martinho 
(Magusto). 

 

3. Destinatários 

 

3.1. Sócios e não sócios da SFRUA, de qualquer idade. 

 

4. Equipas 

 

4.1. As equipas devem ser constituídas por um mínimo de 3 e um máximo de 
5 elementos. 

4.2. Equipas compostas por elementos menores de 13 anos, é obrigatória a 
inscrição de 1 adulto. 

4.3. Cada equipa deverá nomear um Chefe de Equipa (representante). 

4.4. Cada equipa deverá apresentar um Nome de Equipa. 
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5. Inscrições 

 

5.1. As inscrições deverão ser efetuadas de uma das seguintes formas: 

  5.1.1. Por e-mail, para sfrua.secginastica@gmail.com 

  5.1.2. Presencialmente na SFRUA, junto de uma das representantes 
da Secção de Ginástica, de 3ª a 6ª das 18h às 20h 

5.2. A data limite das inscrições é dia 8 de novembro de 2018. 

5.3. O valor da inscrição é de 2,5 castanhas por elemento. 

5.4. O pagamento das inscrições realizadas por e-mail deverá ser feito até 2 
dias após a realização da mesma, nas instalações da SFRUA, junto de 
uma das representantes da Secção de Ginástica, de 3ª a 6ª das 18h às 
20h. 

5.5. As inscrições só serão consideradas após o pagamento das mesmas. 

 

6. Carta de prova 

 

6.1. As cartas de prova serão entregues às equipas no momento da partida. 

6.2. Os envelopes contém um carta de prova, um mapa do percurso, um 
cartão de controlo e um registo de respostas. 

 

7. Partida e Controlos Horários 

 

7.1. A partida será dada na SFRUA, pelas 15h. 

7.2. Cada equipa terá 2h para realizar o percurso, podendo ser dada uma 
tolerância de 15 min. 

7.3. A partida das equipas será dada a cada 5 min (sujeito a alterações). 

7.4. Haverá controlo horário na partida e na chegada de cada equipa, para 
que se possa calcular o tempo de realização do percurso das mesmas. 

 

8. Pontuações e Penalizações 

 

8.1. No âmbito da prova serão consideradas as seguintes pontuações: 

  8.1.1. Cada resposta correta ___________________ 20 pontos 

  8.1.2. Resposta incompleta _____________________ 10 pontos 
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8.1.3. Resposta incorreta ______________________ 5 pontos 

 8.1.4. Atividade final realizada __________________ 20 pontos 

8.2. No âmbito da prova serão ainda consideradas as seguintes penalizações: 

  8.2.1. Ausência de resposta ____________________ -5 pontos 

  8.2.3. Atraso na chegada (após 2h15) _____________ -20 pontos 

 

9. Desclassificações 

 

9.1. Será desclassificada toda a equipa que: 

  9.1.1. Exceder as 2h30 de prova 

  9.1.2. Recorrer a qualquer tipo de ajuda para a realização do 
percurso (carro, bicicleta, patins, trotinetes, etc.) 

 

10. Classificação final 

 

10.1. A equipa vencedora será a que obtiver o maior número de pontos no 
menor tempo de realização do percurso. 

10.2. Os resultados serão divulgados no prazo máximo de 1h após o término 
da atividade. 

 

11. Prémios 

 

11.1. Cada participante receberá um certificado/diploma de participação. 

11.2. A cada equipa vencedora será atribuído um prémio de participação. 

 

12. Observações 

 

12.1. Os participantes aceitam ser fotografados, sem qualquer reserva, para 
posterior divulgação da atividade no site da SFRUA. 

12.2. Haverá no final da atividade um convívio com Castanhas e Água pé para 
todos os participantes. 

12.3. Qualquer questão ou informação, deverão contactar através do e-mail 
sfrua.secginastica@gmail.com 


