
 
 
 
 
 

 
 
 

CCD - PEDDY-PAPER NOTURNO GONDOMAR 
 

 
REGULAMENTO 

 

1 – Âmbito 

O CCD – PEDDY PAPER NOTURNO GONDOMAR é uma atividade cultural, lúdica e desportiva que se rege pelo 
presente regulamento. 
 
2 – Objetivos 

- Envolver a comunidade Local; 

- Proporcionar momentos de lazer, cultural e desportivo entre todos os intervenientes, em contacto com a cidade de 
Gondomar; 

3 – Data e local de realização 

O Peddy Paper realiza-se no dia 17 de junho de 2023, sexta-feira a partir das 20h30, na cidade de Gondomar, com 
saída da delegação do CCD de Gondomar junto à cantina municipal. 

4 – Condições de participação 

A participação está sujeita a uma inscrição prévia. As inscrições podem ser efetuadas através do preenchimento de 
uma ficha de inscrição disponível na delegação do CCD de Gondomar ou através do site: www.ccdgondomar.pt 

5 – Equipas 

As equipas deverão ser compostas por 6 elementos, com a obrigação de pelo menos dois elementos serem do sexo 
feminino e constituídas até ao dia 15 de junho de 2023. 

Inscrição no mínimo 8 e máximo de 10 equipas 

Cada equipa deverá ter um capitão (porta-voz) e designação/nome. 

6 – Carta de prova 

- As cartas da prova serão entregues aos participantes na delegação do CCD no próprio dia da realização da mesma; 

- Os Kits poderão ser levantados na delegação do CCD em data a comunicar antecipadamente; 

- As equipas saem do ponto de partida com intervalos de 5 minutos, mediante sorteio. 

- A carta da prova é composta por uma carta com questionário, com o respetivo percurso/itinerário. 

 

 

http://www.ccdgondomar.pt/


7 – Classificação, faltas e penalizações 

- Cada desafio corretamente realizado será cotado com um ponto. Desafios não concluídos e incorretamente resolvidos 
serão cotados com zero pontos; 

- A pontuação e a classificação de cada equipa serão realizadas a partir do somatório das 
questões/exercícios/experiências respondidas ou executadas corretamente; 

 - O tempo total gasto na realização do percurso será considerado como fator de desempate;  

- A equipa vencedora será a que obtiver um maior número de pontos e, em caso de empate, a que fizer o percurso 
em menos tempo; 

- Apenas existirá uma equipa vencedora. Caso se verifique, após os critérios anteriores um empate, será realizada 
uma prova de desempate pelo júri; 

 - Não possuir um comprovativo de passagem num posto, implica uma classificação de 0 pontos e uma penalização de 
1 min; 

- As provas devem ser realizadas obrigatoriamente por todos os elementos da equipa, sob pena de desqualificação; 

- São desclassificadas as equipas cujos membros cometam qualquer fraude tendente a falsear o espírito do 
regulamento; 

- Toda a equipa terá que concluir a prova junta.  

8 – Resultados e Prémios 

- Pequenos prémios para os três primeiros classificados; 

- Todos os elementos das equipas participantes terão direito a um diploma de participação; 

- Os resultados do Peddy Paper serão divulgados no próprio dia, colocado nas redes sociais e site do CCD no máximo 
de 3 dias após a realização da prova; 

9 – Observações 

A organização do Peddy Paper: 

- Reserva-se ao direito de cancelar a prova, caso não haja o número mínimo de equipas inscritas e as condições 
atmosféricas sejam adversas, implicando desde logo a devolução do dinheiro; 

- Recomenda-se o uso de roupa e calçado adequado à prova e às condições atmosféricas. 

 

Esta Organização é soberana nas suas decisões e quaisquer atos omissos neste regulamento, impera o bom senso da 

Organização da Prova, cabendo por isso a sua análise e resolução. Felicidades a todas as equipas e que tudo decorra 

dentro do espirito do convívio, da Amizade e do fair play. Ao participar, as equipas aceitam ser fotografadas e/ou 

filmadas, sem qualquer reserva, para posterior divulgação do evento. 

 

Gondomar, 14 março de 2023 

 

A ORGANIZAÇÃO 

CCD Gondomar e CMG 


