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Resumo 

O percurso do “West Gravity Enduro” terá uma distância total de cerca de 20.7km, 

com cerca de 1200 metros de desnível positivo e 2000 metros de desnível negativo 

num total de cinco etapas especiais. 

O local de encontro será a igreja Paroquial do Atouguia onde os atletas serão 

transportados para o local de partida que será no Paul da Serra junto à lagoa. A 

chegada será na Igreja Paroquial do Atouguia onde se fará a Entrega de Prémios e 

Convívio com todos os atletas. 

 

Inscrições 

As inscrições devem ser efetuadas diretamente através do sistema de inscrições on-

line disponibilizado no web site da UVP/FPC (www.fpciclismo.pt) até às 24 horas da 

quarta-feira dia 11 de setembro de 2019. 

As inscrições dos atletas que irão participar na categoria de E-bikes e Prova aberta, as 

inscrições devem ser efetuadas diretamente no web site da ACMadeira 

(www.acmadeira.pt) até às 24 horas da quarta-feira dia 11 de setembro de 2019. 

 

 

Partidas 

Os atletas terão tempos pré-definidos para início de cada etapa. Os tempos de cada 

atleta serão atribuídos pela organização, e poderão ser consultados no autocolante 

individual do evento. Os atletas partem separados por sessenta segundos na seguinte 

ordem: 

E-bike / Prova Aberta / Master 50 / Master 40 / Master 30 / Femininas / Cadetes / 

Juniores / Elites 

Cada atleta terá a sua “hora ideal” para entrar na PEC e receberá o autocolante oficial 

da prova com referência ao seu dorsal, onde terá as suas horas de partida para cada 

uma das PECs.  

Haverá uma pausa de dois minutos entre categorias e também de dez em dez atletas.  

Todos os atletas devem controlar o seu tempo e não podem receber qualquer tipo de 

ajuda externa ao longo da prova. No caso de um atleta chegar tarde e estar a penalizar 

deve comunicar ao comissário e seguir as instruções do mesmo.  

www.fpciclismo.pt
http://www.acmadeira.pt/
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A ordem de partida está feita com base no Ranking da Taça Regional de Enduro, saindo 

do atleta com ranking mais baixo para o atleta com ranking mais alto. Os atletas sairão 

separados por 60 segundos, sendo a ordem de partida dada pelos comissários.  

Após a PEC cada atleta deve controlar o seu tempo de forma a não penalizar na ligação 

e entrar a horas na próxima PEC. No caso de penalizar o atleta deve deixar passar 

quem não está a penalizar.  

Cada atleta terá a sua hora ideal de partida, e deverá acertar o seu relógio de acordo 

com o relógio da organização, no briefing deverão ser feitos os ajustes aos relógios de 

modo a ficarem todos sincronizados. 

 

Penalizações 

 

Conforme o Regulamento de Enduro da Federação Portuguesa de Ciclismo 
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Abastecimentos / Assistências 

Ao longo da prova haverá uma zona de abastecimento/food zone, que estará no fim da 

PEC 3. Haverá variedade de comida e líquidos. Apesar de existir uma zona de 

abastecimento, a organização pede que os atletas sejam responsáveis e coerentes, 

aconselhando o transporte (desde o início da competição) de comida que substitua 

uma refeição tipo almoço. A competição terá uma duração de quase cinco horas e 

deve ser feito um planeamento nutricional balanceado e correto por parte de cada 

atleta. 

 

Equipamentos de Proteção Individual 

É obrigatório o uso de:  

 Capacete homologado para a competição de ciclismo;  

 Proteções nos joelhos e cotovelos em material rígido; 

 Luvas integrais. 

Cada ciclista deve ser autossuficiente durante toda a duração da competição, incluindo 

troços de Ligação. Responsabilidade pessoal e autossuficiência são uma grande parte 

do espírito das provas de enduro sendo que os atletas devem planear com 

antecedência o material necessário para a competição que estão a participar. Cada 

atleta deve lembrar-se que eles são os únicos responsáveis por si mesmos, mas 

também deve ajudar outros concorrentes em prova sempre que possível – esse sim é o 

verdadeiro espírito de interajuda. É obrigatório que cada atleta possua telemóvel (com 

os contatos de emergência fornecidos pelo organizador).  

Lembramos que é obrigatório o uso de capacete nas ligações. 

É recomendável que cada atleta possua: 

 Multi ferramentas; 

 Manta térmica; 

 Casaco impermeável; 

 Câmara de ar ou kit de reparação de furos; 

 Apito; 

 Kit básico de primeiros socorros; 

 Bomba de ar; 

 Mapa do percurso; 

 Alimentos e líquidos.  

  



   

 

6 
 

Informações do Percurso 

Percurso no TrailForks: https://www.trailforks.com/route/west-gravity-enduro-2019-13926/ 

LIGAÇÃO 1 (Partida) – 10 minutos 

Saindo do Paul da Serra os atletas devem seguir em direção aos Prazeres até à Entrada 

da PEC 1 “Rolling Stones". 

PEC 1 – Rolling Stones 

LIGAÇÃO 2 – 35 minutos 

Ao terminar a PEC deverão subir o estradão até encontrarem a estrada do Paul da 

Serra depois entrar á esquerda e subir até ao início da PEC2 “Cabeças”. 

PEC 2 – Cabeças 

LIGAÇÃO 3 – 25 minutos 

Finalizando o trilho descem e viram esquerda seguindo o estradão plano até à 

“Garagem” depois entram novamente no estradão em frente e seguem até à casa 

onde devem passar por trás e logo encontram o início da PEC 3 “Pipeline” 

PEC 3 - Pipeline 

LIGAÇÃO 4 – 100 minutos  

Finalizando a PEC 3 encontram o Abastecimento. 

Descem 400 metros no estradão até encontrarem um estradão à esquerda, seguem o 

estradão até encontrarem uma subida em estradão à esquerda, depois seguem o 

estradão até à entrada para a PEC 4 “Irinha” que estará na penúltima curva chegando 

ao Paul da Serra no lado direito. 

PEC 4 – Irinha 

LIGAÇÃO 5 – 45 minutos 

Terminando a PEC 4 sobem à direita e seguem o estradão, depois de passarem pela 

Ribeira viram à direita onde passaram na “Ligação 4” mas viram na primeira curva à 

esquerda onde tem um estradão a descer e descem até encontrar o inicio da PEC 5 

“Atouguia”. 

PEC 5 – Atouguia 

LIGAÇÃO 6 

Finalizando a última PEC da prova descem pelo empedrado e seguem sempre em frente nos 

cruzamentos até à estrada regional, viram à direta e seguem até à Igreja Paroquial do 

Atouguia.

https://www.trailforks.com/route/west-gravity-enduro-2019-13926/
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Mapa do Percurso 
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Perfil de elevação 
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Contactos 

Organização 

Clube Desportivo dos Prazeres 

cdr-prazeres@sapo.pt  

Diretor de Prova 

Duarte Anjo - 962 881 699 

Presidente do Colégio de Comissários 

A definir  

Secretariado 

Catarina Gomes – 914469660  

geral@acmadeira.pt 

 


