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OBJECTIVO

Este Rally Paper foi pensado com o objetivo de proporcionar 
um dia ativo e simultaneamente cultural de forma leve e 
descontraída mas também para ter um grau de dificuldade 
que se torne desafiante para o público em geral.

Irá decorrer na zona da Serra da Arrábida começando na zona 
do Estuário do Sado, passando por Setúbal, zona central da 
Serra da Arrábida, Sesimbra, Cabo Espichel e Azeitão.

Está previsto serem percorridos cerca de 150Km em viatura e 
um pequeno passeio urbano com cerca de 1500m.

Existem 3 (três) pequenos troços a percorrer em terra batida 
perfeitamente acessíveis a qualquer viatura. No entanto, 
serão referidas alternativas/opções em estrada asfaltada que 
terão sempre um “custo” associado em termos de tempo e/
ou pontuação.

O QUE É

É um jogo por equipas em que cada equipa é definida pelo 
conjunto de condutor e tripulantes de uma viatura/matrícula 
do início ao final do Rally Paper.

Podem participar viaturas até 9 (nove) lugares.

O número de participantes por equipa terá o mínimo de 1 e o 
máximo de 9 participantes, todos tripulantes e/ou condutores 
da viatura.

A cada equipa é entregue, de forma faseada, um conjunto de 
documentos contendo: indicações a seguir, perguntas para 
responder ou tarefas para executar e curiosidades sobre os 
locais onde vão passando.

O Rally Paper está dividido em quatro Etapas, um Jogo e uma 
Atividade Conjunta. O Jogo e a Atividade Conjunta serão 
intercalados entre Etapas.

O Rally Paper irá decorrer entre as 09:30 e as 17:30.

Os Participantes deverão chegar ao Ponto de Encontro até às 
09:30 para poderem fazer fazer o respetivo check in.

IMPORTANTE: o cumprimento do horário é fundamental.

REFERÊNCIA HORÁRIA

O Rally Paper irá decorrer segundo o fuso horário de Portugal 
continental e, para efeitos de “horas certas”, a referência será 

o relógio da Organização.

TEMPO DE EXECUÇÃO

Cada Etapa e Jogo/Atividade tem o seu tempo de execução e 
respetivas penalizações para incumprimentos.

O tempo de execução e referidas penalizações estarão 
mencionados no início de cada documento entregue.

NOTA IMPORTANTE: 

Cada Etapa/Jogo/Atividade tem um tempo determinado.

Não será fácil, nem impossível, cumprir o pedido no espaço 
de tempo atribuido pelo que é provável que algumas 
perguntas fiquem por resolver.

Aconselhamos sempre que, acima de tudo, respeitem o 
tempo máximo da Etapa/Jogo/Atvidade mesmo que para 
isso fiquem com perguntas por resolver.

O relógio não pára (tic-tac, tic-tac, ...) e daí que não 
seja aconselhável deterem-se demasiado tempo numa 
pergunta e consequentemente prejudicarem/falharem a 
finalização da etapa com consequências mais pesadas.

PONTUAÇÃO

As respostas devem ser escritas DE FORMA CLARA E 
INEQUÍVOCA no documento fornecido pela Organização. No 
final de cada Etapa/Jogo/Actividade o dito documento deverá 
ser devolvido à Organização para respetiva classificação.

Cada resposta vale uma determinada pontuação referida no 
documento.

A documentação do Rally Paper que for entregue aos 
Monitores sem que seja identificada com o número da equipa 
no local para tal reservado, sofre uma penalização de 0,5 
pontos por cada documento entregue.

A maioria das perguntas requer respostas exatas. No entanto, 
algumas perguntas podem ter várias respostas possíveis em 
que o Júri decidirá sobre a sua validade.

Nas perguntas onde há duas ou mais alíneas requere-se que 
as várias alíneas estejam corretas para ganharem a respetiva 
pontuação, salvo se algo diferente for expresso. Caso haja 
uma ou mais alíneas erradas não será atribuída a pontuação 
respetiva e considera-se a resposta como errada.

INSTRUÇÕES E INDICAÇÕES
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Os Jogos/Atividades têm uma determinada pontuação que 
também será referida a cada respetivo momento.

O desconhecimento prévio de todos os detalhes do jogo, 
perguntas e respetivas pontuações faz parte da dinâmica do 
jogo, sendo que todas as equipas terão conhecimento das 
informações ao mesmo tempo.

Em caso de empate serão levados a cabo alguns Jogos/
Atividades que visam o desempate das equipas.

JÚRI

O Júri é personalizado por elemento da Montes e Vales 
referido no início do Rally Paper.

PRÉMIOS

Cabe ao Promotor do evento a atribuição (ou não) de Prémios.

ACESSO A EQUIPAMENTOS DE AJUDA INFORMATIVA 
(smatphones, gps’s e/ou outros)

As equipas poderão utilizar toda e qualquer ajuda que 
entenderem, seja essa ajuda através de equipamentos de 
acesso à internet ou recorrendo a pessoas estranhas ao 
evento.

Encorajamos o uso de equipamentos do tipo: GPS, 
smartphones etc. Porém, é de inteira responsabilidade dos 
participantes o conhecimento sobre o seu manuseamento 
dos ditos equipamentos e a organização não se responsabiliza 
por qualquer dano nos mesmos ou informações erradas/
imprecisas que possam daqui possam obter.

ALIMENTAÇÃO

O almoço está incluído e será fornecido em forma de lunch 
box.  

Ao longo do percurso que as equipas irão realizar existem 
inúmeros locais de restauração a que os participantes poderão 
recorrer, a seu custo.

QUEM PODE PARTICIPAR

Cabe ao Promotor do evento a definição de quem pode 
participar.

SEGUROS

Os Participantes estão cobertos por Seguro de Acidentes 
Pessoais dentro do legalmente exigido à Organização.

A Organização não se responsabiliza por qualquer problema 
que possa ocorrer com as viaturas participantes sendo tal de 
inteira responsabilidade dos respetivos participantes.

DESCLASSIFICAÇÕES

Qualquer tentativa de prejudicar outras equipas ou a 
Organização, ou qualquer comportamento similar ou que 
fuja do espírito do evento, terá como efeito imediato a 
desclassificação da equipa onde o participante esteja inserido.

INSTRUÇÕES E INDICAÇÕES
(continuação)
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BOM JOGO


