
 
 

 
 



                                             

 

RACEBOOK 
 

 
SOBRE  
 

Esta edição terá um sabor especial com a apresentação do 1º Centro de BTT da 

Região Autónoma da Madeira. Este é um projeto que foi sendo desenvolvido 

juntamente com este evento, pois o centro de BTT foi construído na área mais 

protegida da ilha da Madeira classificada com o galardão de património mundial da 

Unesco em 1995. 

O Fanal é um local idílico com uma floresta singular, este centro é composto por seis 

percursos, um percurso de cross country / all mountain com cerca de nove 

quilómetros ideal para um passeio em família permitindo percorrer o planalto do 

Fanal com diferentes panorâmicas e beleza natural e com um circuito de enduro 

com cinco percursos distintos no coração da floresta Laurissilva. 

Os percursos estão todos sinalizados para que desfrutes ao máximo e com vários 

pontos de interesse, desde levadas a caminhos reais, à fauna e flora especifica da 

Floresta Laurissilva, vão complementar esta tua experiência. 

No fim de semana, realiza-se a 4ª etapa da Taça Regional de Enduro da Madeira. Ao 

todo serão cerca de 30km de acumulado de corrida, incluindo provas especiais e 

respetivas ligações. 

Junta-te a nós neste evento único! A tua jornada começa aqui. 
 

 

PROGRAMA 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) 

08H00 às 09H15 - 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. 

 
 

 
  



                                             

 

TREINOS 
Os atletas podem fazer o reconhecimento 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, 
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. 

PROVA  
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. 

PARTIDA 
A ordem de saída é por categorias. 
E-Bikes; Duo Enduro; Open; Masters 50; Masters 40; Masters 30; Femininos; 
Cadetes; Juniores; Elites 
Entre as categorias serão dados minutos de intervalo, a definir pela organização. 
A lista de ordenação é da responsabilidade da organização e tem em consideração os 
diversos rankings e palmarés dos atletas presentes. 
 

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. 



                                             

 

No caso do tempo de ligação ser excedido por motivos alheios ao atleta, a 
penalização não se aplica. 
 

LIGAÇÃO Tempo máx. Distância 
LIG 1 Fanal – SS1 15 min 1,3 Km 
LIG2 SS1-SS2 55 min 3,5 Km 
LIG3 SS2-SS3 25 min 0,2 Km 
LIG4 SS3-SS4 20 min 0,7 Km 
LIG5 SS4-SS5 55 min 2,2 Km 
LIG6 SS5-SS6 70 min 10,0 Km 

 

PROVAS ESPECIAIS - SS 
 

PROVAS ESPECIAIS - SS Distância Ascende Descente Declive médio 
SS 1 Pico dos Verdes 1900m 6,7 m -205 m - 12,0% 
SS 2 Cabeço da Entroza 3800m 6,5 m - 353 m - 10,8% 
SS 3 Curral Falso 972m 7 m - 108 m - 12,4% 
SS 4 Chã da Toca 1 400m 5 m - 212 m - 13,2% 
SS 5 Tranquada 1 800m 13 m - 259 m -12,9% 
SS 6 Seixal 1000m 1 hm - 107 m -10,0% 

 

 

 
https://www.trailforks.com/route/mbmm2019/ 

https://www.trailforks.com/route/mbmm2019/
https://www.trailforks.com/route/mbmm2019/


                                             

 

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 
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 SS 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. 



                                             

 

 
 
 

CONTACTOS 
 

DIRETOR PROVA 
Alexandre Andrade 

geral@clubenavaldoseixal.org 
+351 962 312 271 

 
SECRETARIADO – ACMADEIRA 

www.acmadeira.pt 
geral@acmadeira.pt 

Catarina Gomes 
+351 914469660 

 

PRESIDENTE DO COLÉGIO DE COMISSÁRIOS 
A definir 
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