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NORMAS DO RALLY PAPER “MARAVILHAS DE CONDEIXA” 

 

1. ORGANIZAÇÃO  

A organização do RALLY PAPER “MARAVILHAS DE CONDEIXA” é da responsabilidade da Câmara 

Municipal de Condeixa.  

 

2. OBJETIVOS  

Os objetivos principais são a promoção do convívio e confraternização entre todos os participantes e 

a comemoração do “Dia do Associativismo”, numa ótica essencialmente recreativa, cultural e 

desportiva.  

Pela expressão “Rally Paper” entende-se um passeio/percurso mistério feito de automóvel, inscritos 

numa “Carta de Prova” a ser entregue aos concorrentes no local de partida.  

 

3. REGRAS  

Pela expressão “Carta de Prova” entende-se o documento a ser entregue aos participantes no início 

do passeio/percurso mistério e onde está indicado o local de chegada, bem como as questões de 

observação, cultura geral e tarefas que irão desvendando o percurso ideal para atingir o local de 

destino.  

Os concorrentes obrigam-se a cumprir escrupulosamente o Código da Estrada, Posturas Municipais e 

demais obrigações decorrentes da sua condição de condutores e utentes da via pública.  

 

4. VEÍCULOS ADMITIDOS  

a) São admitidos todos os veículos ligeiros (passageiros, comerciais ou mistos) de uso particular e 

aptos a circular legalmente em território nacional ou União Europeia. Não se admitem protótipos;  

b) No decurso da prova, o piloto do veículo deverá obrigatoriamente fazer-se acompanhar dos 

documentos legalmente obrigatórios para condução do veículo automóvel.  
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5. CONCORRENTES ADMITIDOS  

Serão admitidas todas as Associações, Clubes e Coletividades, sediadas no concelho de Condeixa-a-

Nova;  

Todas os concorrentes devem (obrigatoriamente), reunir as condições referidas no artigo anterior. 

 

6. CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS  

Cada equipa é normalmente formada por 4 elementos constituídas pelo "piloto", "navegador” e 2 

“auxiliares” e no mínimo por 2 elementos (piloto e navegador). Nos casos em que as equipas não se 

encontrem completas (4 elementos), podem ser penalizadas aquando da realização de algumas 

provas. 

 

7. CIRCULAÇAO E FUNCIONALIDADE  

Os concorrentes deverão cumprir a prova de acordo com o que for pedido na “Carta de Prova” mas 

sempre na estrita observância das regras do Código da Estrada.  

 

8. INSCRIÇÕES  

As inscrições deverão ser efetuadas junto do Gabinete de Apoio ao Associativismo, de 13 de maio a 

9 de junho de 2022, ou através do e-mail: gab.associativismo@cm-condeixa.pt;  

As inscrições, em número limitado (25 equipas) poderão ser efetuadas nos seguintes moldes: 

- Poderão inscrever-se as Associações, Clubes e Coletividades, sediadas no concelho de Condeixa-

a-Nova (mais do que uma por Associação).  

- Se o número de inscritos ultrapassar as 25 equipas, serão aceites preferencialmente 1 equipa por 

Associação. Se nesse caso não se atingir o limite de inscrições, serão aceites as segundas equipas 

das Associações, sempre por ordem de inscrição até atingir as 25 equipas. Depois aceitar-se-ão as 

terceiras e assim sucessivamente. 
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. 9. NÚMERO E LISTA DOS CONCORRENTES  

O sorteio para a atribuição do número de ordem será efetuado no dia 14 de junho, pelas 21 horas, no 

Pavilhão Municipal, e a ele poderão assistir todos os interessados.  

 

10. PUBLICIDADE  

Os concorrentes podem afixar livremente publicidade nas suas viaturas, desde que seja autorizada 

pelas leis nacionais (chama-se a atenção para a proibição de publicidade ao tabaco e 

condicionalismo sobre bebidas alcoólicas) e não atente contra as leis da moral e costume e não tenha 

caráter político-religioso. 

 

11. CONSTITUIÇÃO DA PROVA  

a) A prova será constituída por um percurso de estrada, questionário e outras provas;  

b) A prova engloba perguntas de observação, informação local, cultura geral, charadas e outras 

tarefas variadas; 

c) Paralelamente com a definição do percurso, os concorrentes terão de responder a perguntas 

específicas do trajeto e tentar obter os quesitos solicitados pela organização;  

d) Durante a realização da prova e para efeitos de consulta os concorrentes podem fazer-se 

acompanhar da documentação e material que entenderem necessário (sugere-se que levem tudo o 

que tiverem à mão e que se lembrem); 

e) É obrigatório o uso de máquina fotográfica ou telemóvel com esta função; 

f) Os objetos pedidos deverão ser entregues num saco/envelope para o efeito fornecido pela 

organização. 

 

12. REALIZAÇÃO DA PROVA  

A prova funcionará nos moldes seguintes:  

a) O “RALLY PAPER MARAVILHAS DE CONDEIXA” será disputado no dia 16 de junho de 2022, 

percorrendo o concelho de Condeixa e o seu início (partida do 1º concorrente) será às 10h30; 

b) A prova decorrerá durante a manhã e a tarde do dia 16 de junho, segundo os tempos constantes 

na “Carta de Prova”; 
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c) A pontuação a atribuir será a indicada na “Carta de Prova” para cada uma das tarefas exigidas; 

d) No momento da partida para as etapas de percurso, será entregue (ao navegador) a “Carta de 

Prova” com textos e questionários cujas respostas deverão ser dadas nos locais definidos para o 

efeito e que deve ser entregue no final da etapa; 

e) As equipas concorrentes poderão utilizar os meios de comunicação à distância que entenderem. 

 

13. PARTIDAS  

a) As partidas serão efetuadas pela ordem numérica atribuída por sorteio; 

b) Os concorrentes partirão do parque de estacionamento do Pavilhão Municipal pela ordem 

crescente do número de inscrição atribuído com intervalos entre si definidos pela organização;  

c) No momento da partida, será entregue ao navegador a carta de controlo onde se anotará a hora de 

partida. O horário ideal de chegada será obtido, para cada concorrente, somando á hora de partida o 

tempo previsto da duração da prova; 

d) O concorrente que, por sua culpa, não partir na hora ideal será penalizado pontualmente e 

relegado para o último lugar da partida;  

e) Os concorrentes deverão concentrar-se pelas 10h00 do dia 16 de junho, no local da partida. 

 

14. CLASSIFICAÇÕES  

a) A classificação geral do “RALLY PAPER MARAVILHAS DE CONDEIXA” será feita pela soma do 

número de pontos atribuídos no conjunto das provas de cada concorrente aos quais serão subtraídos 

os pontos de penalização. 

b) Em caso de igualdade de pontuação, serão privilegiadas as equipas que realizarem o melhor 

tempo na prova final que a organização tem preparada para cada equipa no local da chegada 
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15. PRÉMIOS  

Serão atribuídos troféus aos três primeiros classificados.  

 

16. INCENTIVOS 

A Câmara Municipal de Condeixa incluirá esta atividade naquelas que servirão de base ao apoio 

monetário atribuído às Associações no ano subsequente à realização da prova e contará também 

para a pontuação para Associação do Ano para a Gala do Desporto. 

 

17. CASOS OMISSOS  

Os casos omissos serão ponderados e resolvidos pela Organização, cujas decisões não poderão ser 

alteradas, embora possam ser pacificamente contestadas. 

 

SUGESTÕES 

 Aconselha-se a máxima prudência na condução automóvel e o cumprimento rigoroso de 

todas as normas do código da estrada; 

 Não dizer mal da Organização, uma vez que não temos livro de reclamações; 

 Divirta-se o mais possível; 

 Com um pouco de atenção, percebe imediatamente que todas as perguntas de observação 

são fáceis e as outras teria sido melhor que nem nos tivéssemos lembrado delas; 

 Passe pela farmácia e compre 3 comprimidos de inspiração, porque vai precisar dela; 

 Situações em que pode/deve utilizar o telemóvel: 

- Se em qualquer altura da prova vir uma placa a dizer – Marrocos 17Km; 

- Se, mesmo não vendo essa placa, se sentir completamente perdido; 

- Se lhe apetecer gritar com alguém por causa das perguntas ardilosas; 

- Se encontrar o Jorge Jesus a dar autógrafos nas Buracas do Casmilo; 

- Se quiser convidar algum membro da Organização para almoçar ou jantar, um dia destes. 

 

 

Contactos: gab.associativismo@cm-condeixa.pt / 966 115 332  

 

mailto:gdesporto@cm-condeixa.pt
mailto:gab.associativismo@cm-condeixa.pt

