
REGULAMENTO PEDDY PAPER 

 

 A concentração das equipas será às 10h00 em frente à entrada do OAA. 

 

 A partida decorrerá pelas 10h30 no caso de todas as equipas cumprirem os requisitos 

necessários: todos os participantes menores deverão ter um termo de responsabilidade 

devidamente assinado.  

 

 Cada equipa será constituída por três elementos, a menos que os três elementos sejam 

todos menores de 12 anos, nesse caso deverão ser acompanhados por um adulto 

responsável.  

 

 As partidas serão faseadas e cada equipa sairá do ponto de partida de 3 em 3 minutos, 

cronometrados por um membro da organização. 

 

 Cada equipa será munida de um mapa do peddy-paper, que orienta as equipas ao longo 

das estações. 

 

 O peddy-paper é composto por 7 estações obrigatórias, devidamente sinalizadas no 

local e no mapa. Não existe ordem estabelecida entre as 7 estações. 

 

 Cada estação será controlada por um membro da organização e terá um desafio ou 

questionário que deverá ser resolvido no próprio local antes de avançarem para outra 

estação. Estes devem ser entregues no final da prova. 

 

 O tempo máximo de permanência de cada equipa numa estação deverá ser o mais breve 

possível não ultrapassando os 5 minutos.  

 

 É proibida a sobreposição de equipas na mesma estação. Quando uma equipa se 

aproximar de uma estação, se esta já se encontrar ocupada, os participantes deverão 

dirigir-se a outra estação ou aguardar. 

 

 Classificação: Existirão três equipas premiadas (1º. 2º e 3º lugar). A equipa vencedora 

será aquela que acumular um maior número de pontos no final. A pontuação final será 

a soma de todos os pontos acumulados nas estações. Em caso de empate, a equipa 

vencedora será a que finalizar o trajeto em menor tempo.  

 

 A entrega de prémios decorrerá na Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva 

Ribeiro, pelas 19h45. 

 

 

Boa sorte e divirtam-se! 


