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I RALLY PAPER | ROTARY CLUB DE ÍLHAVO  

14NOV2020 

      

Regulamento da Prova 

 

I - Estrutura da Prova 

O Rally Paper dividir-se-á em duas etapas. Todas as etapas ou componentes de etapas serão provas 

de estrada e terão tempo limite de execução. Cada equipa dispõe na segunda etapa de mais 15 

minutos de tolerância para além do tempo estabelecido. No entanto, ultrapassados estes 15 minutos 

adicionais, a equipa será desclassificada. 

 

1. Em cada etapa haverá diversas variantes:  

- questões de percurso;  

- questões de cultura geral; 

- pedidos de entrega de objetos; 

- atividades a realizar pelos concorrentes. 

 

2. Para possibilitar uma melhor compreensão da tipologia de questão em causa haverá um símbolo 

junto da pergunta/tarefa que identificará o seu tipo. Assim: 

 - identifica uma questão de percurso; 

 - identifica uma questão de cultura geral; 

    - identifica uma tarefa ou atividade; 

 - identifica um pedido. 

 

3. As respostas às questões (de percurso e de cultura geral) devem ser escritas de forma legível (de 

preferência em letras de imprensa) e sempre na folha destinada à execução da prova. 

 

4. Os pedidos devem ser entregues nos sacos próprios destinados a esse efeito, distribuídos pela 

organização e que identificam cada equipa participante. 

 

5. Cada equipa deve identificar-se nos vários documentos que são distribuídos para a prova. A 

identificação que cada equipa deverá registar nas folhas de prova e nos sacos será o número respetivo 

de ordem de prova e o nome da equipa.  
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6. Haverá, para cada etapa, um saco e um envelope que deverão ser entregues no final das mesmas. 

No saco colocam-se os objetos e pedidos e no envelope, com a respetiva identificação da equipa, 

coloca-se o questionário respondido referente a essa etapa. 

 

7. As equipas partem para a prova com uma diferenciação horária de dois minutos entre cada uma. 

Esta diferenciação poderá ser alterada em função do número de participantes. 

 

8. Para todos os efeitos, durante a prova, o relógio da organização é soberano e determinante. 

 

9. É permitido o recurso a documentos de informação e estudo, bem como outros requisitos de 

comunicação e informação. Aliás, aconselha-se a todos os participantes que se apresentem munidos de 

diversos materiais que lhes poderão (ou não) ser bastante úteis no decorrer da prova, tais como: 

enciclopédia, lanterna, antena parabólica, martelo pneumático, dicionário, fita métrica, cronómetros, 

pás, picaretas, bússola, GPS, luvas, rádio, máquinas fotográficas, binóculos, etc. 

 

II- Classificações e Penalizações 

 

10. Todas as equipas concorrentes iniciarão a prova com zero pontos. No decorrer da prova poder-lhes-

ão ser aplicadas penalizações, sob a forma de pontos positivos. Será considerada vencedora do I Rally 

Paper do Rotary Club de Ílhavo a equipa que obtiver o menor número de pontos, sendo as restantes 

classificações obtidas ordenando as equipas concorrentes por ordem crescente de pontos. 

 

As penalizações que constarão da folha de prova são as seguintes: 

Questões 

Não responder ou responder erradamente a uma questão de cultura geral 10 pontos 

Não responder ou responder erradamente a uma questão de percurso 30 pontos 

Não satisfazer um pedido de objeto ou serviço 100 pontos 

Não realizar ou realizar erradamente uma tarefa  150 pontos 

 

Tempo 

Por cada minuto que chegue atrasado ao controle em relação ao tempo ideal 10 pontos 

Por cada minuto que chegue adiantado ao controle em relação ao tempo ideal  20 pontos 
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Outras 

A perda de algum dos números de identificação da viatura 500 pontos 

Desobedecer ao Código da Estrada ou realizar manobras perigosas. 

Provocar acidentes de trânsito. 

Resolver com 

a Autoridade. 

 

11. No caso de se verificar um empate a pontos entre equipas, será melhor classificada aquela que, de 

acordo com os seguintes critérios e pela ordem indicada, tiver: 

    - menor penalização em perguntas de percurso; 

    - menor penalização em perguntas de cultura geral; 

    - menor penalização em tarefas e pedidos; 

    - menor penalização por tempo. 

 

III - Disposições Finais 

 

12. NÃO SERÃO ACEITES RECLAMAÇÕES. Apenas sugestões para uma próxima edição. 

 

13. As classificações serão anunciadas quarenta e oito horas após o término do evento. As equipas 

classificadas nas três primeiras posições serão contactadas para se proceder à entrega dos 

respetivos prémios. 

 

14. Qualquer omissão a este regulamento será resolvida pela Organização. 

 
 


