Peddy Paper de Santo António
14 de Junho de 2018 - Venda do Pinheiro
Regulamento da Prova
1.º- Esta actividade é constituída por um passeio pedestre de
aproximadamente 5 km, a realizar no dia 14 de Junho de 2018, com a
concentração agendada para as 20h, na SCMVP, com partida e chegada na
Santa Casa da Misericórdia de Venda do Pinheiro.
2.º - É uma actividade para equipas (com o objetivo de desenvolver o espírito
de grupo através da pratica desportiva, além de desenvolver competências
como a orientação, a rapidez, a lógica e o raciocínio), sendo que cada terá,
no máximo, 5 elementos. As equipas iniciam a prova com uma diferença de
dois minutos.
3.º - É uma atividade/passeio recomendado a maiores de 10 anos e
preparados para andar. Cada equipa tem de ter, obrigatoriamente, um
adulto, com idade igual ou superior a 18 anos. Tem um grau de dificuldade
médio.
4.º - A prova é constituída por 9 páginas com 76 perguntas de observação (PO
– 10 pontos cada); 26 perguntas de cultura (PC – 5 pontos cada) e 5
perguntas de raciocínio (PR – 5 pontos cada) e provas executadas em postos
de controlo. A prova terá um tempo limite de 2h30m, tendo uma penalização
de 5 pontos por cada 10 minutos de atraso. Não existem bonificações.
5.º - Os 4 Postos Controlos estão devidamente assinalados com um triângulo
que obriga a paragem de toda a equipa. Apenas com a presença de todos os
membros da equipa será colocado um carimbo na prova, que valerá 2 pontos.
Nos postos, terão ainda de executar uma prova/tarefa, que dará a
possibilidade de ganhar 5 pontos extra. A não passagem/paragem da
equipa nos postos implicará uma penalização de 20 pontos.
6.º - Caso existam inscrições de pessoas sem equipa, estas serão agrupadas e
formarão uma equipa nova, pagando o normal valor da inscrição.
7.º - Para uma melhor caracterização, cada equipa terá, na sua ficha de
inscrição, de se identificar com um nome. A organização atribuirá um número à
equipa, de acordo com a data da inscrição.
8.º - É obrigatório levar uma esferográfica por equipa. Os participantes
deverão também levar calçado e roupa apropriada, lanterna e colete reflector.
9.º - A inscrição de cada equipa terá um valor de 10€.
.

10.º - Pelo facto de ser uma prova noturna e por vezes passarem em locais
movimentados, alertamos para que tenham cuidado redobrado com os
veículos.
11.º - Uma vez mais, por se tratar de prova noturna, agradecemos que nas
zonas habitacionais se minimize o ruído de modo a não incomodar os
habitantes.
12.º - Agradecemos que não sejam usados telemóveis durante a prova, a não
ser em casos de extrema necessidade.
13º - Pedimos especial atenção à questão da caligrafia. Apenas serão
consideradas/contabilizadas as respostas legíveis. As respostas que não forem
perceptíveis, não serão contabilizadas.
14.º - A classificação será anunciada no dia 17 de Junho, no Arraial da
Festa de St. António, pelas 15 horas. Haverá prémios para as três primeiras
equipas, e para as restantes equipas que concluírem o passeio será oferecida
uma lembrança. Os resultados da prova serão publicados, para consulta, na
página da Instituição (https://www.facebook.com/santacasavp/).
A quem não possa comparecer à entrega de prémios, agradecemos que após
essa data se dirija ao Serviço Administrativo da Santa Casa da Misericórdia de
Venda do Pinheiro.
16.º - Os participantes estão abrangidos por um seguro de acidentes
pessoais.

