Regulamento

BEER PONG
Artigo 1.º
O pelouro da Cultura da Comissão Organizadora da Queima das Fitas de
Coimbra 2019 (adiante designada COQF) promove o Beer Pong, que se
regerá pelo presente regulamento.
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Artigo 2.º
Este torneio dirige-se a toda a comunidade que deseja participar, devendo
para isso inscreverem-se na Sala da Queima, 1º piso no edifício da AAC,
entre as 17h e as 21h, de 2ª a 6ª, apresentando o nome da equipa, nome
completo dos participantes, nº cartão de cidadão, contacto telefónico do
representante e e-mail do mesmo até ao dia 1 de Abril.
Artigo 3.º
O valor da inscrição será de 5€ por equipa sendo que o pagamento terá de
ser efetuado aquando da respetiva inscrição.
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Artigo 4.º
1. Serão distribuídos várias mesas de jogo para os participantes jogarem.
2. Em cada mesa de jogo estão 12 copos (6 copos para cada lado), 1 bola
de ping pong, 2 equipas e 2 copos para cada equipa beber cerveja.
3. A cerveja que os participantes bebem durante os jogos é da inteira
responsabilidade da COQF.
Artigo 5.º
As partidas têm um tempo de 3 minutos, sendo que este pára quando a
bola estiver no chão, quando uma equipa estiver a beber ou se um
jogador demorar muito a lançar a bola.
Artigo 6.ª
1. Numa primeira fase os jogos serão disputados em fase de grupos onde
passarão os 2 primeiros lugares, ou o primeiro, conforme a constituição
dos grupos.
2. Os jogos que acabarem empatados serão disputados através de uma
“morte súbita”.
3. Numa segunda fase, os jogos serão disputados em eliminatórias de uma
só partida.
4. A fase final será disputada em 3 partidas. Sendo que se uma equipa
vencer 2 partidas ganha a final.
Artigo 7.º
1. O prémio para o 1º classificado será 1 convite geral de parque da
Queima das Fitas 2019 por elemento.

2. O prémio para o 2º classificado será 2 convites pontuais de parque da
Queima das Fitas 2019 por elemento.

Artigo 8.º
1. A COQF poderá efectuar alterações que entenda necessárias ao
presente regulamento, desde que as comunique aos proponentes.
2. O eventual cancelamento do concurso não importa em qualquer
responsabilidade da COQF.
Artigo 9.º
A COQF reserva a si o direito de resolução das situações omissas neste
Regulamento.
Artigo 10.º
Ao participar no Concurso, os concorrentes declaram aceitar cumprir na
íntegra este Regulamento.
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Regras de Jogo


Caso aconteça, o lançamento é anulado e passa a vez à outra equipa.
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Para cada lançamento, o cotovelo não pode estar depois do nível da mesa.



Se um jogador acertar no copo da equipa adversária, um jogador dessa
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equipa terá de beber um pouco de cerveja que estará disponibilizado ao

g eral@queimadasfitascoimbra.pt

lado e retirar esse copo, e assim sucessivamente.


É proibido qualquer tipo de distração (movimentos, diálogos, etc.)
enquanto um jogador estiver a lançar a bola. Caso aconteça, a equipa
poderá vir a ser desqualificada.

