
REGULAMENTO 
– SARGE 2018 –

Normas Gerais: 

1. O Peddy Paper irá decorrer na aldeia do Sarge, inserido na Festa Anual do Sarge 
2018, no dia 9 de Junho de 2018, com uma distância de 5Km.

2. As equipas deverão ser constituídas por 2 a 3 elementos, sendo que pelo menos 
um deles terá de ter mais de 18 anos de idade, que será o responsável pela equipa. 
A idade mínima para participar é de 6 anos. Elementos com idade inferior a 16 anos 
deverão fazer-se acompanhar de autorização escrita dos pais.

3. A cada equipa será entregue um guião no momento de início da prova o qual todas 
as equipas têm que respeitar de modo a obter as pistas correctas no local certo. 

4. Todas as actividades serão realizadas dentro do espaço definido no ponto 1. 

5. Deverão respeitar a natureza e seguir sempre pelos passeios. Caso tal não seja 
possível deverão seguir pela berma da estrada com cuidado. Assim como, quando for 
necessário passar a estrada, passar sempre pelas passadeiras.

6. No início da prova será entregue a cada elemento, uma identificação, que deverá 
ser conservada até ao final da mesma. 

7. A partida das equipas é dada, a cada 3 minutos, ou menos de acordo com o núme-
ro de participantes. 

INCRIÇÕES: 

8. As inscrições têm o valor de 4 pegadas para sócios da UDRC e do ATV e 5 para 
não-sócios, por elemento, a ser pago no dia da prova, a partir das 14h30. Estas 
poderão ser efectuadas antecipadamente em www.atv.pt ou no dia da prova. Para as 
inscrições são necessários os seguintes dados: nome da equipa, nome e data de nas-
cimento dos elementos, contacto de telefone e email. 

PONTUAÇÃO/PENALIZAÇÃO: 

9. Cada pergunta/prova/jogo respondida correctamente será cotada positivamente. 

9.1 A pontuação será de 0,1 ou de 2 

9.2 Resposta incompleta/errada, pergunta não respondida ou desafio não realizado/
superado – 0 (zero pontos) 

9.3 Resposta certa – 1 (um ponto)



9.4 Desafio superado – 5 (cinco pontos)

9.5 Quando o jogo for considerado concluído o elemento da organização responsável 
pelo mesmo assinará o guião.

9.6 Ajudas externas à equipa, como por exemplo, a utilização de telemóveis, serão 
motivo de penalização, com perda de 20 pontos.

9.7 A prova está prevista para 2 horas e 15 minutos, com 45 minutos de tolerância. 

10. As classificações serão atribuídas em função do maior número de pontos.

10.1 Em caso de empate será tido em consideração o tempo de prova.

10.2 Os resultados serão divulgados no mesmo dia, às 22h30m, no recinto da Festa.

10.3 Serão atribuídos prémios para o 1º, 2º e 3º classificados.

INFORMAÇÕES FINAIS: 

11. Os participantes deverão trazer roupa e calçado adequado à actividade (confor-
tável e adequado às condições climatéricas, boné ou impermeável), e munidos de 
garrafa de água.

12. A todos os participantes será atribuído um diploma de participação.

13. Os participantes aceitam ser fotografados, sem qualquer reserva, para posterior 
divulgação da actividade. Caso não concordem terão de informar a organização por 
escrito.

14. Casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela organização.


