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1.

ÂMBITO

O Peddy Paper é uma atividade inserida na Integração 2020 e como tal regemse pelo regulamento específico estabelecido pela entidade organizadora.
2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Promover estilos de vida saudáveis;

-

Elevar os níveis de aptidão física relacionados com a saúde;

- Promover através dos percursos estabelecidos o conhecimento da
Universidade e de Vila Real
- Promover a integração dos novos estudantes
3.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

A participação é aberta a todos os alunos do 1º ano da Universidade de Trásos-Montes e Alto Douro e respetivos guias
Utilização de máscara
Cumprimento das normas da DGS
4.

EQUIPAS

Os participantes devem formar equipas de 8 a 9 alunos do 1ºano e 1 a 2 guias
(máximo 10 alunos )
5.

DESCRIÇÃO DAS PROVAS

A prova terá início em frente à Sede da Associação Académica da UTAD
e terminará no Parque Corgo
As equipas sairão do ponto de partida com intervalos de tempo de 3
minutos;
Haverá juízes de prova, não identificados, de forma a garantirem o
cumprimento de todas as regras
6.

FALTAS OU PENALIZAÇÕES

É penalizado com a subtração de dez pontos o não cumprimento das seguintes
regras:
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Manutenção de toda a equipa junta até ao final da prova;

-

Não cumprimento das regras da DGS

7.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

As equipas serão classificadas segundo:
-

Número de questões certas e erradas;

-

Tempo de prova;

-

Penalizações ou faltas ao longo da prova;

-

Prova final.

8.

PONTUAÇÃO

O tempo estimado para a prova é de 90 minutos, correspondente à atribuição
de 90 pontos.
Caso alguma equipa realize a prova em menos tempo do que o previsto serlhe-á atribuído os mesmos 90 pontos. As equipas que ultrapassarem os 90
minutos estimados para a prova é lhes subtraído 1 ponto por cada minuto.
A cada resposta certa é somado 10 pontos.
A prova final terá o máximo de 30 pontos.
Cada penalização ou falta, implicará a subtração de 10 pontos.
Vence a equipa que tiver maior número de pontos.
9.

CALENDARIZAÇÃO

A prova será realizada no dia 12 de outubro de 2020 com início às 14:00 horas.
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10.

CASOS OMISSOS

Todos os casos omissos serão remetidos para a organização da atividade e da
sua decisão não caberá recurso.
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