
 

 
 



A PROVA 

 
Prova de Bicicleta de Montanha (BTT) vertente Enduro, a ter lugar na conhecida zona da 
Fonte do Bispo/Prazeres/Estreito da Calheta, composta por 5 Provas Especiais de 
Classificação (PEC), num percurso que totaliza cerca de 24.4 km de Distância; 841 m subida; 
-1,448 m Descida. 
 
Pecs: 
1- Sandokan; 
2- Miniavalanche; 
3- Rabbit; 
4- Blackline; 
5- Redline. 
 
Horários e tempos de ligação: 
1-Sandokan - início 10h10m  
(Prova e Ligação 1 - 40 minutos)  
2 – Miniavalanche - início 10h50m 
(Prova e Ligação 2 – 40 minutos) 
3 - Rabbit início 11h30m 
(Prova e Ligação - 60 minutos)  
4 - Blackline início 12h30m 
(Prova e Ligação 55 minutos) 
5 - Redline início 13h25m 
Final entrega de chips 14h25m (Sem Idade Café). 

 
DISTÂNCIAS, em metros e altimetria. 
1 – Sandokan: distancia 1750 metros, descida 188m, subida 0m; 
Ligaçao 1 a 2, distancia 1800 metros, subida 154m; 
2 – Miniavalanche: distancia 3000 metros, descida 272m – subida 15m 
Ligacao 2 a 3, distancia 2950 metros, subida 56metros, 57m descida; 
3 – Rabbit: distancia 926m, descida 84m, subida 0, 
Ligacao 3 a 4, distancia 5170 metros, subida 182metros 7m descida; 
4 – Blackline: 1760m, descida 246, subida 0 
Ligacao 4 a 5, distancia 2330 metros, subida 252 metros 0m descida 
5 – Redline: 2300m, descida 260m subida 0  
Ligação 3000m até final no local da entrega de Instrumentos de tomada de tempos no 
secretariado instalado no “Sem Idade Café”, Estreito da Calheta. 

 
PARTICIPANTES E CATEGORIAS  
 
Masculinos: Cadetes; Juniores; Elites; Masters 30; Masters 40; Masters 50; Masters 60; 
Femininos: Cadetes 15/16 anos; Elites > 17 anos; Masters > 30 anos  
Open E-MTB / E-MTB Masculinos > 19 anos;  

Open E-MTB / E-MTB Femininos > 19 anos; 
Open Masculinos Rookies 15/16 anos; Sports / Experts > 17 anos;  
Open Femininos Ladies Ride > 15 anos. 
 
Mini Enduro. Juvenis e Infantis. 
Prova composta por 2 Provas Especiais de Classificação (PEC), Pec2 - Miniavalanche início 
após a passagem do último atleta das categorias competição (previsto às 13h) e Pec 3 - 
Rabbit início 14h, num percurso que totaliza cerca de 4km Distância; 15m subida; -356m 
Descida. Ligação 2950 metros, subida 56metros, 57m descida. 
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HORÁRIOS 
 
5. de novembro, 6ª feira 17:00 - 21:00 
Secretariado: Acreditação e recolha de dorsais – instalações da Associação de Ciclismo da 
Madeira. Centro comercial Monumental Lido, 3.º andar. 
 
6. de novembro, Sábado 10:00 - 18:00 – Treinos Livres (com eventuais limitações em 
zonas assinaladas). 
 
7. de novembro, Domingo: 

09h30m – Agrupamento zona da Fonte do Bispo – Briefing (Transporte da responsabilidade 
de cada participante e/ou clube) 

10h00m – Saída do primeiro atleta em ligação para a Pec 1. Inicio da Pec 1 para o primeiro 
às 10h10m 

Ordem de Saída: A estabelecer pela organização. 

Chegada do primeiro atleta para descarregamento de instrumentos de tomada de tempos 
no SEM IDADE CAFÉ- junto à igreja do Estreito da Calheta. 14h45m. 

17h30 – Entrega de Prémios “ SEM IDADE CAFÉ” 

 

REGULAMENTO 

 

Regulamento aplicável: As normas do presente e o previsto em 
https://www.acmadeira.pt/index.php/associacao/documentos/category/129-regulamentos-
competicoes-regionais-2021 
 

TREINOS 

Os treinos são aconselhados dia de sábado nos horários estipulados pela organização. Podem 
parar e repetir algumas secções sem pôr em causa os treinos de outros atletas. 
 
Das 00h01m do dia 1 de novembro, às 9h30m do dia 6 de novembro os treinos são 
condicionados. 
A organização poderá interditar a totalidade ou secções das PECs da prova em função da 
preparação e limpeza dos trilhos. 
 
O não cumprimento destas regras e os eventuais danos daí decorrentes não são da 
responsabilidade da organização. 
 
SEGURANÇA 
 
Equipamento de proteção individual OBRIGATÓRIO:  
• Capacete integral; exceto nas ligações, onde poderá ser utilizado um capacete aberto 
devidamente homologado; 
• 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 resultar na desqualificação do atleta.  
As proteções obrigatórias constam do regulamento geral aprovado e publicado pela ACM. 

 
É obrigatório que cada atleta possua telemóvel (com os contatos de emergência fornecidos 
pelo organizador).  

https://www.acmadeira.pt/index.php/associacao/documentos/category/129-regulamentos-competicoes-regionais-2021
https://www.acmadeira.pt/index.php/associacao/documentos/category/129-regulamentos-competicoes-regionais-2021
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Os meios de segurança e de socorro só estarão presentes no dia da prova. Nos treinos  
livres em caso de emergência devem usar número de emergência 112. 
 
Todos os atletas deverão efetuar a totalidade do percurso com o seu equipamento de 
proteção regulamentar obrigatório sob pena de desqualificação.  
 
PLANO DE CONTIGÊNCIA–COVID 19 
As medidas de segurança serão as que constam no Manual de Boas Práticas em vigor  
determinadas pela Associação de Ciclismo da Madeira para a realização das provas.  
 
 
DINÂMICA DA PROVA 
 
O agrupamento dos atletas é efetuado na zona da Fonte do Bispo.  

Na categoria de Cadetes Masc./Fem., Open Rookies e Open Ladies Ride os atletas vão realizar 
as PEC1; PEC 2; PEC 3. 
- Mini Enduro. Juvenis e Infantis - Estes participantes vão realizar 2 PEC. A Pec2 
Miniavalanche, com início após a passagem do último atleta das categorias competição 
(previsto às 13h) e Pec 3 - Rabbit início 14h, num percurso que totaliza cerca de 4km 
Distância; 15m subida; -356m Descida. Ligação 2950 metros, subida 56metros, 57m 
descida. 
 
A lista de ordenação de partida dos concorrentes é da responsabilidade da organização e 
tem em consideração os diversos rankings e palmarés dos atletas presentes. Entre as 
categorias serão dados tempos de intervalo, a definir pela organização. 
 

ABASTECIMENTO 

A principal zona de abastecimento será após o PEC2 “Miniavalanche” junto à estrada, na 
entrada para o Chão das Vacas e após pec 3 (passagem em direção à PEC 4 “Blackline”). 

 
Estará disponível: água; fruta; bebida isotónica; chocolate. 
 
 
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 3 de novembro de 2021. 
 
Os atletas que pretendem participar nas categorias de Ebikes e Open, as inscrições devem 
ser efetuadas diretamente no web site da Associação de Ciclismo da Madeira 
(www.acmadeira.pt) até às 24 horas do dia 3 de novembro de 2021. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO Transferência bancária para a conta da ACMadeira com o  
NIB:0036 0129 99100053 8566 8 Montepio Geral. 
Em numerário, na sede do secretariado da ACMadeira, Ed. Monumental Lido, 3º andar. 
A inscrição só está concluída após o seu pagamento. 
 
Envio de comprovativo para geral acmadeira.pt até às 24h do dia 3 de novembro de 2021 
ou apresentação no Secretariado aquando da Acreditação e recolha de dorsais – instalações 
da Associação de Ciclismo da Madeira. Centro comercial Monumental Lido, 3.º andar dia 5. 
de novembro, 6ª feira das 17:00 - 21:00. 
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Os atletas que realizarem a sua inscrição e não compareçam na prova, terão 
obrigatoriamente de pagar 50% do valor da inscrição. 
 
Nas categorias Open E- MTB e Open Masculino / Open Feminino, 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.)  
 
PREÇO  
 
Atletas Federados na UVP – FPC  
Femininos:15,00Euros  
Masculinos:35,00Euros  
 
OPEN 
Femininos:25,00Euros; 
Masculinos:50,00Euros  
 
1. Aluguer chip, acresce à taxa de inscrição o valor de 5,00 euros;  
2. Em caso de perda o atleta terá de pagar (65€ (Sportident SIAC AIR+) )  
3. As inscrições feitas após as 24 horas do dia 3 de Novembro de 2021 sofrem um  
agravamento da taxa de inscrição de 10,00 euros. 

 
RESULTADOS 
 
A divulgação de resultados será feita através da publicação no site, nas redes sociais pela 
ACMadeira, e enviada via email para os clubes presentes. O pódio final e entrega de 
prémios está previsto para a zona de entrega dos instrumentos individuais de gravação de 
tempos no “Sem Idade Café”. 
 
 
Diretor de Prova: Paulo Sousa: ciclomadeira@hotmail.com (telef. 966259431)  
Secretariado – Vítor Jesus (telef. 963851177) 
Presidente do Colégio de Comissários: a definir  
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