
Grande Prémio Serra da Estrela 
Atletismo 

& 

Caminhada 

 

 

Organização: 

 

REGULAMENTO 

O Grande Prémio Serra da Estrela – Subida do Vale da Bouça, realizar-se-á no Domingo dia 1 

de julho de 2018 na Bouça, será a XXVIII edição.  

1 – Organização 

O Grande Prémio Serra da Estrela – Subida do Vale da Bouça, é uma prova Atletismo 

organizada pelo Grupo Desportivo Animação Cultural da Bouça com a colaboração da 

Associação de Atletismo de Castelo Branco. 

2 - Percurso 

Alertamos para o facto de esta edição manter o percurso de características de montanha, mas 

muito mais fácil e acessível a todos com partida e chegada à Aldeia da Bouça. 

As provas destinadas aos escalões de formação são disputadas pelas ruas da Aldeia da 

Bouça, e a prova principal (10 km) por estrada de asfalto, caminhos rurais, veredas e quintas. 

3 - Programa – Horários 

 

Horário Escalão Distância Partida Chegada 

9:00 Caminhada 10 000 m Sede do GDACB 

SEDE DO 
GDACB 

9:30 Juv Fem e Masc 3 500 m Sede do GDACB 

10:00 Absolutos Masculinos 10 000 m Sede do GDACB 

* 
Abs Femininos + Juniores Fem e 

Masc 
8 000 m Quinta do Circo 

10:05 Iniciados Fem e Masc 2 000 m Sede do GDACB 

10:20 Infantis Fem e Masc 800 m Sede do GDACB 

10:35 Benjamins Fem e Masc 400 m Junto à fonte dos Calções 

13:00 ALMOÇO CONVIVIO 

* partem a passagem do plutão da prova principal 
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4 - Participação 

A participação é aberta a atletas federados e não federados, de ambos os sexos, em 

representação individual e coletiva destinada aos seguintes escalões e categorias de 

Benjamins, Infantis, Iniciados, juvenis, seniores masculinos, veteranos masculinos e juniores 

masculinos, absolutos femininos(juniores, seniores e veteranos). 

 

5 - Inscrições 

As inscrições devem ser remetidas impreterivelmente para a Associação de Atletismo de 

Castelo Branco (cbranco@fpatletismo.org) até dia 29 de junho de 2018. Após esta data, a 

organização reserva-se do direito de não aceitar. 

 

 

6 - Acompanhamento percurso e Segurança 

Durante a competição só é permitido a circulação de viaturas que tenham a identificação da 

organização ou entidades que colaborem com a organização (bombeiros, GNR entre outros), 

para segurança dos participantes. 

A Organização não se responsabiliza por qualquer incidente e declina qualquer dano que a 

participação no Grande Prémio Serra da Estrela/Subida do Vale da Bouça possa causar, quer 

aos concorrentes a si mesmos, quer a outros participantes, incluindo elementos estranhos à 

competição. 

 

7 - Júri 

O Júri da Prova é da inteira responsabilidade da Associação Regional – Associação de 

Atletismo de Castelo Branco. 

 

8 - Prémios 

Prémios de Participação 

A organização oferece brindes a todos os participantes nas várias provas e o tradicional 

almoço. 
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Prémios Individuais 

Para os melhores 3 classificados de cada escalão serão entregues os tradicionais troféus- 

Os prémios individuais serão atribuídos de imediato após a conclusão de cada prova, e os 

coletivos aquando do apuramento e elaboração da classificação final. 

Prémios Coletivos 

A nível coletivo serão atribuídos magníficos troféus alusivos à prova às 3 melhores equipas de 

cada escalão. 

9 - Aceitação do presente Regulamento 

Todos os participantes, pelo facto de efetuarem a sua inscrição na 28ª edição do Grande 

prémio Serra da Estrela, aceitam o presente regulamento. 

 

10 - Casos omissos 

Os casos omissos serão resolvidos pela AACB, sendo os juízes e o júri de Apelo da 

responsabilidade do Conselho de Arbitragem da AACB. 

Após a saída oficial dos resultados, os atletas ou clubes, através de um delegado têm 30 

minutos para apresentar protesto em relação aos resultados. 

O protesto deve ser feito, em primeiro lugar, via oral, ao árbitro da prova. 

O árbitro pode aceitar como provas fotos ou vídeos. 

No caso de não concordarem com a decisão do árbitro, os atletas ou clubes podem protestar 

junto do júri de apelo, até 30 minutos após a tomada de decisão do árbitro. 

Este protesto deve ser escrito, acompanhado de 76,85€, que será devolvido no caso de ser 

dada razão aos atletas ou clubes. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Organização da prova sem direito a recurso. 

No caso de erros e omissões neste regulamento, prevalece o Regulamento da IAAF, 

Regulamento Geral de Competições e Regulamento da CNEC 

 

11 - Informações 

A organização oferecerá um ALMOÇO para o qual convida todas os participantes e 

acompanhantes; Estão ao dispor de todos os atletas os balneários do gimnodesportivo de 

Cortes do Meio para o banho. 
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PARTIDA 

Juniores Masc/Fem. 

Absolutos Fem. 

CHEGADA 

8km 
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      A Direcção 

Absolutos Masc. 

PARTIDA/CHEGADA 

A Direção: 
 
 

______________________ 


