
Regulamento

1.   O Jogo

www.funchal2027.net

O torneio será disputado em quatro sessões de apuramento e uma final 
entre o dia 09 de Agosto e 14 e Agosto de 2021 inclusive.

 O Dr.Why é, acima de tudo, uma animação! Os objetivos principais 
são o divertimento e desafio à cultura geral das equipas presentes. Não 
será permitido o uso de equipamentos eletrónicos com ligação à internet 
durante o decorrer das rondas além do que é usado como comando.
 Após cada pergunta serão apresentadas, em tempo real, as 
pontuações da mesma. O sistema de pontos é calculado com base na 
velocidade de resposta e da seguinte forma:

Resposta Correta:  Pontos positivos
Resposta Incorreta:  Pontos negativos
Abstenção:  Zero (0) pontos

Para ligar o dispositivo de jogo:

Desativa os dados
do smartphone

Seleciona a rede 
Dr.Why-Fi

Escreve no browser 
PlayDrWhy.com

Estão prontos 
para jogar!

http://www.funchal2027.net
https://www.instagram.com/funchal2027/
https://twitter.com/Funchal2027
https://www.facebook.com/funchal2027
https://www.youtube.com/channel/UCSsOmDAiJMtlmqcnFQIS7Ig
https://www.tiktok.com/@funchal2027?lang=pt-BR
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2.   Sessões válidas para o torneio

3.   Equipas

 As sessões válidas para este torneio serão publicadas pela 
organização em www.funchal2027.net.
 Cada equipa jogará uma sessão de apuramento e, caso seja apurada, 
jogará a final. Em cada sessão só poderão participar as equipas notificadas 
pela organização.
 Cada sessão é composta por duas partidas com quarenta perguntas 
(perguntas de texto, imagem, vídeo, áudio, puzzles, etc.) ligadas à Região 
Autónoma da Madeira.
 Cada equipa é responsável por comparecer no local de jogo, 
atempadamente, no dia e hora marcada pela organização. Cada elemento 
será contactado via e-mail e/ou contacto telefónico, fornecidos na ficha de 
inscrição.

 As equipas deverão ser formadas no mínimo por 2 elementos e no 
máximo 4. Todos os elementos da equipa deverão ter mais de 18 anos (+18).
 No caso de algum elemento estar impossibilitado de participar na 
sessão designada pela organização, os restantes elementos poderão jogar, 
desde que cumpram com o número mínimo de jogadores (2 elementos)
 A cada equipa cabe a responsabilidade de se apresentar com um 
dispositivo móvel (smartphone ou tablet) com ligação wireless e bateria 
suficiente para toda a sessão. Durante o jogo apenas esse dispositivo 
móvel poderá estar em cima da mesa.

https://www.tiktok.com/@funchal2027?lang=pt-BR
http://www.funchal2027.net


www.funchal2027.net

4.   Condicionantes

 A utilização de aplicações para smartphones ou motores de busca 
durante o jogo será penalizada. No caso de um assunto urgente, o elemento 
da equipa em causa deverá ausentar-se da mesa para usar qualquer um 
desses equipamentos.
 Qualquer desrespeito por estes termos implica a anulação dos 
pontos nessa ronda.Cabe à organização do evento a identificação destes 
casos e possível tomada de decisão.
 Em caso de alguma falha técnica pontual (anomalia do “comando”, 
falha de vídeo ou som, etc… inerentes aos normais problemas de hardware) 
a equipa não poderá impugnar a partida ou obrigar à anulação da 
pergunta.
 
 No caso de erro ou incongruência numa pergunta é adotado o 
critério de anulação da mesma caso a organização assim decida.
 Nenhum elemento do Staff Dr.Why ou da Organização do Torneio 
poderá participar no mesmo.
 
 O staff Dr.Why tem o objetivo de promover a sessão e não de 
fiscalização, pelo que as equipas serão, de consciência livre, as responsáveis 
pela competição leal e correta. Nunca poderão ser exigidas ao staff Dr. 
Why ou da organização medidas punitivas unilaterais no caso de alguma 
equipa se sentir injustiçada (por ex. quando alguns elementos de uma 
equipa tentam ajudar outras, etc…).
 À organização, ficam reservados os direitos de alteração do 
regulamento com a publicação das mesmas na página do evento sem 
aviso prévio às equipas.

https://www.tiktok.com/@funchal2027?lang=pt-BR


5.   Fórmulas de calculo

6.   Prémios

8.  Inscrições

7.  Vagas 

Parâmetros: Total de pontos no final das duas partidas.
 
 Mediante a classificação total ficam automaticamente apuradas 
para a final as 5 primeiras classificadas.
 No final das quatro sessões de apuramento, serão também apuradas 
as cinco equipas com o maior somatório de pontos.

Serão anunciados em www.funchal2027.net antes do início do torneio.

 As inscrições são feitas por email, sendo que o titulo do email deverá 
ser “Inscrição FUNquiz”. A equipa deverá estar identificada com um nome 
e os seus elementos deverão ser identificados através da ficha de inscrição.

 O máximo de vagas permitidas são 100, sendo que as mesmas serão 
distribuidas pelas 4 sessões de apuramento.

www.funchal2027.net

 O número máximo de equipas permitidas serão 100, sendo que 
estas serão distribudias nas 4 sessões de apuramento, nos dias 9, 10, 11 e 13 
de agosto. 

http://www.funchal2027.net
mailto:%0Dclaudio.pestana%40funchal2027.net?subject=%22Inscri%C3%A7%C3%A3o%20FUNquiz%22
https://www.tiktok.com/@funchal2027?lang=pt-BR


9.   Casos omissos

10.   Aceitação automática das regras

 Os casos omisso no presente regulamento serão alvo de deliberação 
por parte da equipa de missão do Funchal 2027.

 Todas as equipas e seus elementos ao submeterem a sua ficha de 
inscrição, declaram automaticamente aceitar este regulamento.
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