
Regulamento 

2º Torneio de Puzzles Diver  

 

O 2º Torneio de Puzzles da loja Diver realiza-se dias 16 e 17 de Julho de 2022 no Centro Comercial 

CoimbraShopping.  

Os puzzles para ambos os dias são compostos por 1000 peças regulares, tendo o torneio a 

duração de 3 horas e meia em cada dia.  

 

Local do Evento: CoimbraShopping Piso 1 

(1º andar em frente às escadas rolantes que sobem) 

 

Horário: 

16/07/2022 - Sábado:    15:00 às 18:30 horas 

17/07/2022 - Domingo: 15:00 às 18:30 horas 

     As equipas devem comparecer no local do evento pelas 14:30 

 

REGRAS: 

• O puzzle é executado por equipas de 2 pessoas (obrigatoriamente), onde as equipas 

competem entre si montando um puzzle igual; 

• O puzzle é revelado quando o torneio começar oficialmente; 

• A classificação é por tempo de execução do puzzle, a equipa que completar o puzzle em 

menos tempo, vence; 

• Quando uma equipa completar o puzzle, deve chamar o responsável pelo evento, para 

que este confirme que o puzzle está completo e registe o tempo de execução; 

• Existe tempo limite para a execução do puzzle: 3 horas e meia. Se no tempo limite a 

equipa não tiver concluído o puzzle, serão contadas as peças corretamente colocadas. 

Apenas serão válidas as ligações com o mínimo de 3 peças interligadas corretamente. As 

equipas nesta situação são classificadas pelo maior número de peças colocadas; 

o Em caso de empate entre algumas das equipas, serão consideradas as ligações de 

2 peças; 

• Não existe limite de idade para participar, no entanto, os menores de 14 anos devem 

apresentar um adulto que se responsabilize por eles; 

• Cada equipa recebe o mesmo puzzle; 

• As caixas do puzzle são colocadas viradas para baixo, em cima da mesa e ao sinal do início 

da competição, cada equipa abre a caixa do puzzle e coloca todas as peças dentro da 

contracapa, utilizando a capa como referência para executar o puzzle; 

• Não são permitidos dispositivos ou assistência externa durante o evento; 

• Os elementos das equipas não se podem aproximar das mesas das outras equipas 

enquanto a competição estiver a decorrer. 

 

Penalizações: 

- 1ª e 2ª falta, segundo as regras – 5 minutos de penalização cada 

- 3ª falta, segundo as regras – desqualificação 

  



Prémios para cada um dos 2 dias: 

- 1º lugar – Cartão Surprise no valor de 75€ (oferta CoimbraShopping) 

- 2º lugar – Cartão Surprise no valor de 50€ (oferta CoimbraShopping) 

- 3º lugar – Cartão Surprise no valor de 25€ (oferta CoimbraShopping) 

- 1 puzzle a ser sorteado pelas restantes equipas (oferta loja Diver) 

 

Inscrição – 15 € (Mínimo 4 equipas e limite de 8 equipas de 2 pessoas, por cada dia) 

 As inscrições devem estar pagas até às 14:00 do dia do evento.  

 Os torneios não se realizarão, se não existir o mínimo de 4 equipas para esse dia; 

 O puzzle que as equipas receberam durante a prova são propriedade delas depois de 

concluído o evento; 

 

O presente torneio é da total responsabilidade da loja Diver do CoimbraShopping, não sendo o 

Centro Comercial responsável pelo regulamento aqui descrito. 


