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PEDDY PAPER – “CAÇA AOS OVOS DA PÁSCOA” 

 
NORMAS E PROCEDIMENTOS 

8 de abril – Vila da Palhaça 

 

 

1. Equipas  

As equipas têm que ser constituídas por 2 elementos.  

 

2. Inscrições  

a. As inscrições são gratuitas, mas carecem de inscrição prévia que pode ser realizada na secretaria 

das Piscinas Municipais, na Junta de Freguesia da Palhaça ou online, através de formulário a 

disponibilizar oportunamente; 

b. As inscrições terminam dia 26 de março 2023; 

c. Limite de inscrições: 60 equipas. 

 

 

3. Prova  

a. Antes do início da prova, os participantes devem levantar o Kit de participação nas instalações da 

Junta de Freguesia da Palhaça, até 20min antes do início da atividade; 

b. A prova decorre entre 10h00 e as 12h00; 

c. O kit de participação será constituído por: 1 saco, 1 t-shirt, 1 mapa e 1 passaporte por dupla, 

caneta, uma garrafa de água e uma barrita energética; 

d. A t-shirt alusiva ao evento é de uso obrigatório durante o mesmo; 

e. O mapa serve de guia às casas comerciais que aderiram ao evento, bem como outros locais de 

interesse; 

f. Cada passaporte tem a localização dos comércios e a respetiva pontuação em função da distância 

ao ponto de partida; 

g. O ponto de partida e de chegada são na Junta de Freguesia da Palhaça; 

h. Em cada comércio é colocado o respetivo carimbo/assinatura no passaporte, recebendo cada dupla 

um ovo da Páscoa; 

i. As equipas têm 2h00m para a realização da prova; 

j. O percurso poderá ser realizado de forma aleatória, não sendo obrigatório seguir a ordem numérica 

dos locais. 
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4. Pontuação  

a. Após a entrega do passaporte, os juízes da prova irão fazer a soma dos pontos dos postos 

carimbados, registando o tempo total de realização da prova por equipa; 

b. Em caso de empate de pontos, sairá vencedora a equipa que finalizar a sua prova em menos 

tempo. 

 

5. Penalizações  

Cada equipa será penalizada 0,5 pontos por cada minuto que ultrapassar o tempo limite de prova. 

 

6. Prémios  

a. Serão atribuídos prémios às três melhores equipas; 

b. Os prémios são entregues depois de todas as equipas concluírem a prova.  

 

7. Outros  

Os casos não previstos nestas normas serão decididos pela organização.  

 

 

 

BOA SORTE! 


