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Organização 

A organização deste evento é da responsabilidade do Clube Desportivo e Recreativo 

dos Prazeres. A prova “West Gravity Enduro” é homologada e oficializada pela 

Associação de Ciclismo da Madeira, membro da UVP-FPC; fazendo parte do calendário 

desportivo regional na modalidade de Enduro, representando a terceira prova da Taça 

da Madeira de Enduro. 

 

 

 

 

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. 

 

Federados 

(Masc) 

Federados 

(Fem) 
CPT 

(Masc) 

CPT 

(Fem) 
Prova Aberta 

(Masc) 

Prova Aberta 

(Fem) 

35€ * 17,50€* 40€ * 20€* 50€ * 25€* 

*Acresce o valor do chip – 5€. A perda do mesmo tem um custo de 35€) 

 

Esta taxa de inscrição inclui: dorsal personalizado do evento; autocolante com controlo 

horário; seguro de acidentes pessoais (Atletas Não-Federados); acesso aos pontos de 

abastecimento; t-shirt; jantar final.  

Categorias 

 Prova Aberta Masculinos e Femininas : A partir dos 15 anos de idade, mediante 

preenchimento do termo de responsabilidade pelo Encarregado de Educação. 

 Cadetes: 15 a 16 anos de idade 

 Juniores: 17 a 18 anos de idade  

www.fpciclismo.pt
http://www.acmadeira.pt/
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 Feminino: a partir do escalão de Cadetes  

 Masters 30: 30 a 39 anos de idade  

 Masters 40: 40 a 49 anos de idade  

 Masters 50: Mais de 50 anos de idade  

 Elites: 19 a 29 anos de idade 

 E-bike: A partir dos 15 anos de idade e caso não tenha licença da UVP-FPC 

mediante preenchimento do termo de responsabilidade pelo Encarregado de 

Educação. 

Nota: Os atletas do Escalão Cadetes não fazem a PEC 4. 

 

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. 

 

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 / Femininos / 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.  

A ordem de partida está feita com base nas classificações da primeira prova da Taça 

Regional de Enduro e/ou historial do atleta, 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.  
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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 

 

 


