
 

Guia do Atleta 

Grande Prémio do Vale Grande é uma prova Organizada pela Associação 

Vale Grande com a colaboração do Centro de Marcha e Corrida de 

Odivelas, Câmara Municipal de Odivelas e Junta de Freguesia Pontinha 

Famões. Este evento vai ter corrida da Pequenada, Caminhada, corrida de 

atletas portadores de deficiência e Corrida de 10 km. 

 

Dia, Hora e local 

O GPVL é no dia 5 de Outubro tem a sua partida e chegada na Associação 

Vale Grande R. São Domingos 205, 1675-253 Pontinha 

 

Horário das provas: 

Corrida da pequenada: 9:30 

Corrida 10 km: 10:00 

Caminhada e corrida de atletas portadores de deficiência: 10:05 

 

Provas 

Corrida da pequenada (9:30) 

Bambis (até 6 anos) - 150 metros 

Benjamins A (7 aos 9 anos) - 500 metros (1 volta) 

Benjamins B (10 aos 11 anos) - 500 metros (1 volta) 



Infantis - (12 aos 13 anos) - 1000 metros (2 voltas) 

Iniciados - (14 aos 15 anos) - 1500 metros (3 voltas) 

Juvenis - (16 aos 17 anos) - 2000 metros (4 voltas) 

 

 

Corrida 10, 300 km (10:00) 

 
Caminhada e corrida de Atletas portadores de deficiência (10:05) 

 



Secretariado da Prova 

 

Quinta-Feira ( 03/10 )  - 18:00 até ás 21:00 na  Associação Vale Grande ( 
local da prova ) 

Sexta-Feira ( 04/10 )  - 18:00 até ás 21:00 na Associação Vale Grande ( 
local da prova ) 

Dia da prova ( 05/10 ) - 7:30 até ás 9:00 00 na Associação Vale Grande ( 
local da prova ) 

 

Importante 

. Pedimos a todos para levantarem o dorsal nos dois dias antes da prova, 
para evitar confusões no dia da mesma, quinta-feira e sexta-feira ao final 
do dia já estamos a entregar, para quem não conhece o local fica a 
conhecer para sábado não ter problema a chegar a prova. 

. Devido às características do Bairro do Vale Grande pedimos a todos para 
chegarem cedo no dia da prova, de modo a evitar constrangimentos no 
estacionamento da sua viatura. 

 

 

 

 


