
 

 

 

 



 

 

LOCALIZAÇÃO 

Concelho do Porto Moniz, freguesias do Seixal e Ribeira da Janela. 

A prova irá decorrer entre o Montado do Fanal / Freguesia da Ribeira da Janela e 

termina na freguesia do Seixal. 

CATEGORIAS 

• E-Bike; 

• Duo Enduro; 

• Promoção; 

• Master 50 (> 50 anos); 

• Master 40 (40/49 anos); 

• Master 30 (30/39 anos); 

• Femininos; 

• Cadetes (15/16 anos); 

• Juniores (17/18 anos); 

• Elites (> 17 anos). 

(Nota: Nas categorias de E-Bike e Prova Aberta os atletas entre os 15/18 anos só 

podem participar na prova mediante o preenchimento do termo de responsabilidade e 

assinado pelo encarregado de educação) 

Na categoria de cadetes os atletas vão realizar as seguintes PEC’s: PEC1 / PEC 2 / 

PEC 3 / PEC 4.) 

INSCRIÇÕES 

As inscrições devem ser efetuadas diretamente no sistema de inscrições online no 

web site da UVP/FPC (www.fpciclismo.pt) até às 24 horas do dia 2 de Outubro de 

2019.  

Os atletas que pretendem participar nas categorias de E-Bikes e Prova Aberta, as 

inscrições devem ser efetuadas diretamente no web site da Associação de Ciclismo da 

Madeira (www.acmadeira.pt) até às 24 horas do dia 2 de Outubro de 2019. 

Data limite:  

 Inscrições até 2 de Outubro de 2019 

 A inscrição só está concluída após o seu pagamento;  

http://www.fpciclismo.pt/


 

 
 
 
 
 
PREÇÁRIO 
 

Atletas Federados na 
UVP – FPC 

Competição (Fem/Masc) 

Atletas Federados na 
UVP – FPC (CPT) 

Competição (Fem/Masc) 

Prova Aberta 
(Fem/Masc) 

Femininos: 17,50 Euros 
Masculinos: 35,00 Euros 

Femininos: 20,00 Euros 
Masculinos: 40,00 Euros 

Femininos: 25,00 Euros 
Masculinos: 50,00 Euros 

1. Os atletas que necessitem de chip, acresce à taxa de inscrição o valor de 
5,00 euros; 

2. Em caso de perda do chip, o atleta terá de pagar o valor de 35,00 euros no 
secretariado da prova; 

3. As inscrições feitas após as 24 horas do dia 2 de Outubro de 2019 
sofrem um agravamento da taxa de inscrição de 10,00 euros. 

 
 
FORMAS DE PAGAMENTO 

 Transferência bancária para a conta da ACMadeira com o NIB:0036 0129 9910 
0053 8566 8 - Montepio Geral. Envio de comprovativo para geralåcmadeira.pt 
até às 23h do dia 2 de Outubro de 2019. 

 Em numerário na sede do secretariado da ACMadeira, Complexo de Piscinas 
Olímpicas do Funchal, Beco dos Alámos STº António. 

 Os atletas que realizarem a sua inscrição e não compareçam na prova, terão 
obrigatoriamente de pagar 50% do valor da inscrição. 

 
 
ACREDITAÇÕES  
 
Podem ser feitas: 

 Na sexta-feira dia 4 de Outubro na sede do secretariado da ACMadeira, 
Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, Beco dos Alámos STº 
António no horário compreendido entre as 13h00 horas e as 20h00 horas.  
 

 No dia 5 de Outubro na Sede do Clube Naval do Seixal entre as 08h15 e as 
08h45. 

 
 
 
 



 

 
PROGRAMA DA PROVA 

 

04/10/2019 (Sexta-Feira) 

13H00 – 20H00: Acreditação oficial para a prova (Sede ACMadeira) 
10H00 às 18H00 – Treinos livres. 
18H00 – Welcome drink Clube Naval do Seixal. 
19H00 às 20H00 - Clube Naval do Seixal: Workshop Mountain Bike. 
20H00 – SUNSET PARTY. 

             00H00 – Encerramento. 
 

05/10/2019 (Sábado) 
 
09H15 às 09H45 - Acreditação oficial para a prova (Sede Clube Naval do Seixal)  
09H15 – Colocação das Bicicletas nos carros de transporte.  
10H00 – Brefing Cais do Seixal.  
10H30 - Partida Prevista do Cais do Seixal.  
12h15 - Partida Prevista do 1º atleta em ligação.  
19h00 - Awards Ceremony no Clube Naval do Seixal.  
20H00 - Arraial típico Madeirense – Jantar convívio para os participantes.  
00H00 – Encerramento. 
 

                  
Nota:  
 

 Os atletas podem fazer o reconhecimento nos turnos acima mencionados 
e estão limitados a uma passagem por cada PEC; 

 O atleta que não cumpra com estipulado anteriormente, será 
desqualificado; 

 Devido alteração do dia da prova devido ao comunicado da Comissão 
Nacional de Eleições, a organização abre uma exceção para que 
exclusivamente os participantes na prova possam realizar os treinos livres 
no Domingo dia 29 de Setembro de 2019 (Os atletas estão limitados a uma 
passagem por cada PEC, havendo elementos da organização que vão 
supervisionar os treinos no horário compreendido entre as 13h00 e as 
18h00 horas. 

 A organização apela ao bom senso de todos os participantes, visto o 
Centro de BTT não estar oficialmente inaugurado. Esta é uma situação para 
minimizar a alteração do programa e ser justa para todos. 

 Informo que esta situação só abrange os atletas que estejam inscritos até 
ao dia 27 de Setembro. 

 O horário poderá sofrer alterações. 

 



 

 
PERCURSO 

Todas as Provas Especiais (PEC), estão denominadas por SPECIAL STAGE (SS) 
seguem uma rota predominantemente descendente embora possa existir algumas 
subidas. As PEC’s são 100% cicláveis.  
Os troços de ligação serão feitos num misto de estradões e principalmente na ER 209, 
Via Expresso e ER 101, devendo respeitar o código de estrada. O uso do capacete é 
obrigatório durante as ligações (última ligação os atletas vão precisar de luzes para 
circular nos túneis da via expresso). 
A estrutura da prova inclui um transfere no início da prova.  
O início e fim de cada especial cronometrada está marcado no mapa fornecido pela 
organização.  
A estrutura da prova contempla 6 PEC’S em autonomia e com uma zona de 
abastecimento. 
 A PEC 6 é um percurso urbano dentro da freguesia do Seixal. 
 

(Nota: Os atletas devem ter em atenção aos cruzamentos de estrada (ER 209) na 

PEC 1 e na PEC 2 nos treinos livres uma vez que a estrada não está encerrada e 
na PEC 6 pede-se especial atenção devido à possibilidade de circulação de 
pessoas no percurso da prova uma vez que este não está encerrado.) 
Recomenda-se usar iluminação na ligação para a PEC 6 na via expresso entre a 
Ribeira da Janela e o Seixal.) 
 

PARTIDAS 
Os atletas vão ter tempos de partida pré-definidos para o início de cada PEC, partindo 
separados por 60 segundos. Cada atleta terá um autocolante com os seus tempos de 
partida para cada PEC. 
A ordem de saída é feita por categorias, seguindo a seguinte ordem: E-Bikes, Duo-
Enduro, Prova Aberta / Masters 50 / Masters 40 / Masters 30 / Femininos / Cadetes / 
Juniores e Elites.  
Entre as categorias será dado um tempo de intervalo, a definir pela organização. 
A lista de ordenação será definida de acordo com o regulamento da Taça Regional de 
Enduro da Madeira 

ATRASOS 
No caso de chegarem atrasados (penalizarem na ligação), devem avisar de imediato o 
controlador e esperar que lhe seja dada ordem de saída. 
As penalizações estão definidas no regulamento particular da prova.  
 

Penalizações 
Menos de 5 minutos, equivale a 1 minuto de penalização; Mais de cinco minutos, 
equivale a uma penalização de 5 minutos; Mais de 30 minutos o atleta está 
desqualificado, e não pode seguir em prova. 
O atleta em atraso deve partir logo de seguida caso não esteja ninguém para partir. 
No caso do tempo de ligação ser excedido por motivos alheios ao atleta, a penalização 
não se aplica. 

 
 
 



 

Desqualificação 
Para quem não respeitar o meio ambiente, o atleta pode sofrer uma penalização desde 
1 minuto ou ser desqualificado; 
Os atletas que façam cortes, alterando o percurso também serão desqualificados. 
 

ABASTECIMENTO 
O abastecimento será constituído por sólidos e líquidos (Água, Coca-cola, isotónico, 
barras, banana, laranja e chocolate) e está situado no final da ligação para a PEC 4 - 
Chã da Toca.  

SEGURANÇA 
A organização vai fornecer a cada concorrente contactos de emergência que devem ser 
usados em caso de acidente.  
É obrigatório o uso de telemóvel em toda a extensão do evento.  
Estará em permanência um posto móvel de assistência médica. 
 
 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
Todas as regras de proteção individual indicadas devem de ser seguidas por todos os concorrentes, sem 
exceções.  
 
Equipamento Obrigatório:  

 Capacete homologado para a competição de ciclismo;  

 Proteções nos joelhos e cotovelos em material rígido;  

 Luvas integrais. 
 
 
É obrigatório o uso de capacete durante toda a prova, incluindo nas ligações, cujo não uso, quando 
detetado, pode ditar a desqualificação do atleta.  
 
A UVP-FPC recomenda fortemente a utilização de proteção dorsal ou mochila  
 
Não é permitido o uso de equipamentos de licra ou justos ao corpo. É aconselhado o uso de roupa resistente 
a abrasão. 
 
 
Todos os atletas que não disponham do equipamento de proteção obrigatório definido no ponto anterior, 
serão proibidos de alinhar para partida.  
 
Todos os atletas deverão efetuar a totalidade do percurso com o seu equipamento de proteção 
regulamentar obrigatório sob pena de desqualificação.  
 
É obrigatório que cada atleta leve o seu telefone para a corrida, a fim de ser contatado ou entrar em contato 
com os organizadores se for necessário durante a prova. O organizador anunciará o número de telefone a 
contatar em caso de emergência. O número de telefone também consta neste documento. 
 
Apenas um quadro, uma unidade de suspensão dianteira e traseira e um par de rodas pode ser usado por 
um piloto durante a corrida.  



 

O atleta que for encontrado a substituir uma parte ou componente listado acima, sem o consentimento do 
diretor de prova será desqualificado. 
 
Apenas um quadro, uma unidade de suspensão dianteira e traseira e um par de rodas 
pode ser usado por um piloto durante a corrida.  
O atleta que for encontrado a substituir uma parte ou componente listado acima, sem o 
consentimento do diretor de prova será desqualificado. 

DESISTÊNCIAS 
Quando um corredor desiste da prova, por qualquer razão, deve avisar o fiscal de pista mais próximo e 
informar o cronometrista na linha de meta à primeira oportunidade. Qualquer atleta desistente não receberá 
qualquer ponto na classificação.  
 

ULTRAPASSAGENS E DOBRAGENS 
Quando estão a ser dobrados e / ou ultrapassados, os corredores devem afastar-se e ter em consideração 
os outros corredores, mesmo tratando-se de categorias diferentes. Ao serem ultrapassados e / ou 
dobrados, não devem em situação alguma obstruir a passagem de um corredor. Quem vai dobrar deve 
indicar o lado, direita ou esquerda. 

DIREITOS DE IMAGEM 
Todos os direitos de captação, produção e difusão de imagem, estão reservados aos organizadores. Ao se 
inscreverem e participarem no evento, os participantes autorizam a utilização e difusão de imagens suas, 
captadas no decorrer da prova, inclusive os documentos promocionais e/ou publicitários.  
À organização reservam-se os direitos de recusar uma denominação, logótipo ou patrocinador de equipa 
que considere de carácter provocativo ou que desrespeite o espírito do evento.  
As equipas/corredores participantes no evento terão de utilizar de forma visível, em toda a prova, os dorsais 
e/ou placas distribuídos pela organização, os quais não poderão sofrer qualquer tipo de dano ou alteração 
da sua forma.  
É proibido às equipas/corredores, durante o decorrer de qualquer atividade relacionada com o evento, a 
distribuição, afixação ou projeção de qualquer tipo de informação de carácter publicitário, sem que esta 
tenha sido devidamente autorizada pela organização. 
As equipas/corredores que não cumpram estas normas serão desclassificados da prova. 
 

PATROCÍNIOS 
À organização reservam-se os direitos de recusar uma denominação, logótipo ou patrocinador de equipa 
que considere de carácter provocativo ou que desrespeite o espírito do evento.  
As equipas/ corredores participantes no evento terão de utilizar de forma visível, em toda a prova, os dorsais 
e / ou placas distribuídos pela organização, os quais não poderão sofrer qualquer tipo de dano ou alteração 
da sua forma.  
É proibido às equipas / corredores, durante o decorrer de qualquer atividade relacionada com o evento, a 
distribuição, afixação ou projeção de qualquer tipo de informação de carácter publicitário, sem que esta 
tenha sido devidamente autorizada pela organização.  
As equipas/corredores que não o cumpram estas normas serão desclassificadas da prova.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MEIOS DE SEGURANÇA E SOCORRO 
 
Os meios de segurança e de socorro só estarão presentes no dia da prova. Nos treinos 
livres em caso de emergência devem LIGAR o número de emergência 112. 
 
 
Unidades de saúde próximas ao local do evento:  
 
Hospital Dr. Nélio Mendonça  
Avenida Luís de Camões, 9004-514 Funchal  
Telefone: 291 705 600 

 

 

 

 

CONTACTOS 

ORGANIZAÇÃO 

Info@mountainbikemadeira.com 

DIRETOR DE PROVA 

Alexandre Andrade - +351962331271 

SECRETARIADO – ACMADEIRA 

www.acmadeira.pt 

geral@acmadeira.pt 

Catarina Gomes - +351 914469660 

PRESIDENTE DO COLÉGIO DE COMISSÁRIOS 

A DEFINIR. 
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DESCRIÇÃO DAS LIGAÇÕES 

LIGAÇÃO - 1 (15 minutos): 1,3km / 5m UP / 50m DOWN 

A prova tem início no Posto Florestal do Fanal e devem seguir em frente até à ER 209, 

virar à direita e seguir no sentido da Lagoa grande do Fanal vão encontrar a indicação 

para virar à direita e seguir na direção da lagoa pequena. Devem ter atenção com o 

cruzamento da Stage 2. 

SS-1: PICO DOS VERDES 

A Stage tem início na Lagoa Pequena do Fanal. 

LIGAÇÃO - 2 (60 minutos): 3,5km / 250m UP / 0m DOWN 

Devem seguir pela ER 209 até ao Posto Florestal do Fanal e devem ter atenção ao 

cruzamento com a PEC 2. 

SS-2: CABEÇO DA ENTROZA 

Esta Stage tem início junto ao Posto Florestal seguindo em direção à Lagoa Grande do 

Fanal seguindo na ER 209 pela direita cruzando a estrada na entrada para o “RAIL”. 

LIGAÇÃO 3 (25 minutos): 0,2km / 10m UP / 0m DOWN 

Esta é a ligação mais pequena, devem seguir até junto da Lareira que fica na entrada à 

direita. 

SS-3 CURRAL FALSO 

Tem início no estradão a 20 metros da Lareira. 

LIGAÇÃO - 4 (25 minutos): 0,7km / 10m UP / 10m DOWN 

Devem seguir nesse estradão até encontrarem o posto de abastecimento, e mais à 

frente encontram o início da Stage 4. 

SS-4 CHÃ DA TOCA 

Tem início no final da ligação 4 junto à ER 209.  

LIGAÇÃO - 5 (60 minutos): 2,1km / 225m UP / 5m DOWN 

No início desta ligação devem ter cuidado visto a via de passagem ser estreita devendo 

desmontar da bicicleta nos degraus, ao chegarem à ER 209 devem subir nesta via até 

encontrarem a sinalética que indica para seguir para esquerda concluindo o resto da 

ligação no estradão de terra. 

SS-5 TRANQUADA 

Tem início no painel informativo. 

LIGAÇÃO - 6 (70 minutos): 10,9km / 100m UP / 380m DOWN 

Esta é a ligação mais longa. Depois de terminada esta Stage devem seguir o estradão 

que vos leva à ER 209 seguindo nesta em direção à Via Expresso que vos leva em 

direção à freguesia do Seixa. Ao chegarem à igreja devem seguir pela direita antes da 

ponte e depois virar à esquerda seguindo nessa estrada até encontrarem o inicio da 

Stage 6. 

SS-6 SEIXAL 

LIGAÇÃO – 7 (20 minutos): 0.20km / 0m UP / 0m DOWN 

Depois de concluída a prova devem dirigir-se ao secretariado para descarregar os 

tempos. 


