BUCELAS CAPITAL DO ARINTO

A produção do vinho de qualidade acompanha a história de Bucelas, com
referências desde o tempo dos romanos.
A casta arinto que se alimenta de uma encosta soalheira, de bons ventos e
bom chão, de boas mãos e corte, criou em Bucelas uma marca única, dando
a esta região demarcada centenária, um destaque de obrigatória referência
no que ao arinto se refere.
O registo de BUCELAS CAPITAL DO ARINTO, desde 19 de agosto de 2010,
trabalho levado a cabo pela Confraria do Arinto de Bucelas, com o apoio da
Junta de Freguesia de Bucelas, permite hoje a esta freguesia apresentar-se
com um novo cartaz turístico.
Beber arinto é entrar num mundo de sentidos, cheiros e sabores que envolvem
a história desta terra, tão orgulhosa do seu património.

1 • ORGANIZAÇÃO
Numa organização conjunta da Associação Recreativa, Cultural e
Desportiva de Vila de Rei e da Junta de Freguesia de Bucelas, realiza-se
no próximo dia 22 de maio de 2016, às 09:30h, a "5.ª Corrida 10 Km
Bucelas Capital do Arinto" em atletismo.
A prova inserida no 32.º Troféu "Corrida das Coletividades do Concelho
de Loures" tem o apoio da Câmara Municipal de Loures, Bombeiros
Voluntários de Bucelas e comércio local.

2 • ESCALÕES
A competição é aberta a todos os atletas federados e não federados,
em representação de clubes, associações, escolas ou individualmente.
Os atletas inscritos serão divididos nos seguintes escalões:

ESCALÃO
Benjamins B
Infantis
Iniciados
Juvenis
Juniores
Seniores
Veteranas F35
Veteranas F45
Veteranas F55
Veteranas F65
Veteranos M35
Veteranos M40
Veteranos M45
Veteranos M50
Veteranos M55
Veteranos M60
Veteranos M65

SEXO
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino

Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino

Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino

ANO NASCIMENTO/
IDADE
2005/2006
2003/2004
2001/2002
1999/2000
1997/1998
1996 e anos anteriores
35 a 44 anos
45 a 54 anos
55 a 64 anos
65 anos e mais
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 anos e mais

Nota: A idade dos atletas veteranos (m/f) é respeitante ao dia da prova. Todos os atletas no dia
da prova deverão ser portadores do respetivo documento de identificação.

3 • PROGRAMA - HORÁRIO
HORÁRIO
08:00
09:30
09:40
09:50
10:00
10:20

10:45

11:30

ACONTECIMENTO
OBSERVAÇÕES
Abertura do secretariado
Prova Benjamins B femininos
1000 metros
(1 volta)
Prova Benjamins B masculinos
Prova Infantis femininos
1000 metros
(1 volta)
Prova Infantis masculinos
Prova Iniciados femininos
1400 metros
(1 volta pequena e 1 volta
Prova Iniciados masculinos
grande)
Prova Juvenis femininos
3000 metros
(3 voltas)
Prova Juvenis masculinos
Prova Juniores femininos
4 000 metros
(4 voltas)
Prova Juniores masculinos
Prova Seniores femininos
Prova Seniores masculinos
Prova Veteranas F35
Prova Veteranas F45
Prova Veteranas F55
Prova Veteranas F65
10000 metros
Prova Veteranos M35
(Distância certificada por
medição oficial da FPA)
Prova Veteranos M40
Prova Veteranos M45
Prova Veteranos M50
Prova Veteranos M55
Prova Veteranos M60
Prova Veteranos M65
Cerimónia de entrega de prémios

4 • PERCURSOS
Os mapas de cada prova e escalão encontram-se anexados a este
regulamento.
VER ANEXOS

5 • PARTIDAS E CHEGADAS
Todas as partidas e chegadas serão efetuadas no Largo Espírito Santo,
em Bucelas (largo da igreja matriz).

6 • PONTUAÇÃO
Pontuação para a classificação coletiva em cada prova e em cada
escalão etário:

CLASSIFICAÇÃO GERAL COLETIVA:
1º classificado
18 pontos
6º classificado
2º classificado
16 pontos
7º classificado
3º classificado
14 pontos
8º classificado
4º classificado
12 pontos
9º classificado
5º classificado
10 pontos
10º classificado
Restantes atletas que cortem a meta

8 pontos
7 Pontos
6 pontos
5 pontos
4 pontos
1 ponto

7 • PRÉMIOS
INDIVIDUAIS
Troféu aos 3 primeiros classificados de cada escalão,
entregues na cerimónia protocolar.
COLETIVOS
Troféu às primeiras 5 equipas da classificação geral,
entregues na cerimónia protocolar.
Em caso de igualdade na pontuação, vencerá a equipa
cujos atletas tenham a melhor classificação individual,
contando para esta classificação todos os escalões.
ESPECIAIS
Será atribuída 1 garrafa de vinho branco arinto de
Bucelas aos 10 primeiros classificados da geral de
masculinos da prova de 10km (prova principal),
entregue na cerimónia protocolar.
Será atribuída 1 garrafa de vinho branco arinto de
Bucelas às 5 primeiras classificadas da geral de
femininos da prova de 10km (prova principal), entregue
na cerimónia protocolar.
Troféu para o Vencedor da prova 10 km, entregue na
cerimónia protocolar.

8 • ENTREGA DE DORSAIS
A entrega de dorsais será feita no dia da prova a partir das 08:00h até
às 09:25h, numa tenda instalada no Largo Espírito Santo, em Bucelas.

9 •CONTROLO, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
Serão efetuados pela organização, pela Guarda Nacional Republicana
de Bucelas e pelos Bombeiros Voluntários de Bucelas.

10 • INSCRIÇÕES
O boletim de inscrição (que se encontra em anexo) deverá ser remetido
para a Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Vila de Rei
imperativamente até às 23:59h do dia 20 de maio de 2016 (sexta-feira).
As inscrições podem feitas de 2 modos diferentes:
E-mail: arcd-viladerei@iol.pt
Morada: Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Vila de Rei
Rua 25 de Abril nº 23
Vila de Rei
2670-678 Bucelas
Deverá mencionar no boletim de inscrição quais os atletas filiados.

11 • RECLAMAÇÕES
Qualquer reclamação só será aceite por escrito no período máximo de
20 minutos após a ocorrência do motivo que lhe deu origem, através do
delegado do clube ou associação lesada, e devidamente identificado
para o efeito. Nos boletins de inscrição deverá ser referenciada a
identificação do legal representante de cada clube ou associação.
A organização não aceitará reclamações de elementos não
identificados para o caso.

12 • SECRETARIADO
O secretariado da prova será numa tenda instalada no Largo Espírito
Santo, em Bucelas.

13 • CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS
A cerimónia de entrega de prémios realizar-se-á no Largo Espírito Santo,
em Bucelas.

14 • ABASTECIMENTO
O abastecimento apenas será realizado na prova dos 10 km (prova
principal), aproximadamente a meio do percurso.

15 • AFIXAÇÃO DE RESULTADOS
A afixação dos resultados de cada prova será junto à tenda onde se
encontra os serviços de secretariado da prova.

16 • CASOS OMISSOS
Qualquer caso omisso neste regulamento, será analisado pela
organização sendo a sua decisão da sua inteira responsabilidade.

17 • CONTACTOS E INFORMAÇÕES
Diretor da prova

Manuel Matias (Tlm: 961 864 212)

E-mail: arcd-viladerei@iol.pt
Blogue: www.arcd-viladerei.blogspot.com

Vila de Rei, 18 de abril de 2016
O diretor da prova

Boletim de Inscrição
Equipa: ____________________________________________________
Delegado: ___________________________Tlf: ___________________
Assinale com um X

Nº

NOME

ESCALÃO

FEDERADO
SIM
NÃO

Enviar até ao dia 20 de maio de 2016, para Associação Recreativa Cultural
e Desportiva de Vila de Rei – morada: Rua 25 de Abril nº23 Vila de Rei
2670-678 Bucelas; e-mail: arcd-viladerei@iol.pt

