TRIPLA-LÉGUA DE VERMOIL

FILIPE ROSA faz o TRI e bate record do percurso!
DULCÍNEA SILVA, "Rainha do Póker"
O atleta do "Ãguas Belas" fez juz ao favoritismo e venceu a Tripla-Légua de Vermoil pela
terceira vez.

Quarenta e sete minutos e trinta segundos constitui, a partir de agora, o novo record do
percurso.

Em femininos, a atleta do "GA Caranguejeira" não se intimidou com a concorrência inscrita e...
vai daí, venceu pela quarta vez!

O clube da casa (ACV) venceu coletivamente.

Na prova aberta venceram, em masculinos o Nataniel Lopes da Juventude Vidigalense e em
femininos Inês Santos do AC Vermoil.

Outros vencedores:

Bambis (benjamins A): Guilherme Ferrão do ACV e Evana Madueke do CA Óbidos;

Benjamins: Carolina Marques da JV e Manuel Bartolomeu do Fátima Triatlo;

Infantis: Francisco Rebelo da Cb Abrantes e Catarina Ferreira do A-do-Barbas;

Iniciados: André Silva do GAF e Laura Ramos da JV;
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Juvenis: João Reis do Fátima Triatlo e Dária Milnyk da JV e em

Juniores: Daniel Barbosa e Ana Pedrosa do ACV.

Coletivamente, nos escalões de formação venceu a Juventude Vidigalense, seguida do Fátima
Triatlo e do AC Vermoil.

CLASSIFICAÇÕES

GERAL 15 km

SF

F35

SM

M35

M40 &nbsp; M45 &nbsp; M50 &nbsp;&nbsp; M55

M60
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QUADRO DE HORA

COLETIVA 15 KM

GERAL 10 km

10F &nbsp;

10M

(Nota: alguns dos tempos podem não corresponder na totalidade)

JUNIORES

JUVENIS

INICIADOS

INFANTIS

3/5

TRIPLA-LÉGUA DE VERMOIL

BENJAMINS

(Nota: os benjamins masculinos fizeram, por erro nosso, a distância dos Infantis. Pelo facto,
pedidos desculpa a todos eles)

BAMBIS ou Benjamins A (2008, 2009 e 2010)

(Esta classificação demorou mais tempo porque ainda há muita gente que não sabe - ou ler o
Regulamento da TL - ou o da FPA: miúdos inscritos como benjamins B a correr na A ou vice
versa...)

COLETIVA FORMA&Ccedil;&Atilde;O

(Por força dos erros acima... FOI revista)

FOTOS OFICIAIS

FOTOS

São as dos bastidores e relevância para os "atletas da casa" e colaboradores
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FOTOS ADAL

Atleta menos jovem: HÉLIO GODINHO da Casa do Benfica em Abrantes (05-06-1950)

QUADRO RESUMO

Como responsável máximo pela prova, sempre posso ir dizendo:

Nem tudo correu bem. Alguns erros por culpa nossa, outros... nem tanto. Porém, cabe-me a
mim pedir desculpa por todos eles e garantir que tudo faremos para que não voltem a
repetirem-se. Nestas coisas, como sabemos, o que corre menos bem é o que prevalece para
memória futura....

A todos os que nos visitaram, e connosco colaboraram, os nossos sinceros agradecimentos!

Eugénio Mendes
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