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DOMINGO, 11 DE JUNHO 2017  

PRAIA DO CALHAU DE SÃO JORGE  
9h00-9h30 - Confirmação de inscrições no Secretariado (Praia do Calhau – São 
Jorge) 
9h40 - Briefing com todos os atletas 
10h00 - Início dos transfers 
10h30 - Primeiro atleta em prova 

  

TRANSFER 1   
Transporte de atletas e bicicletas até ao Caminho da Boca das Voltas, em vagas 

de 30 a 35 atletas.  
  

PEC 1 – JUMPIN’ JACK   
1100m 200mD-  

Esta especial foi em tempos uma pista de DH. É a mais curta mas intensa. 

Apresenta zonas inclinadas no início ficando depois de cruzar o caminho 

florestal mais fluída.  

Existem alguns saltos, que pela sua dimensão e por terem gap, estarão 

fechados.  

Ligação 1 (60 minutos)  
2,5Km 230mD+  

Segue pelo caminho da Boca das Voltas até à zona de abastecimento. Segue 

depois pelo caminho florestal que está fechado por uma corrente até ao final 

da subida íngreme onde se encontra a PEC2.  

PEC 2 – KANGA   
1400m 150mD-  

Início ainda na vereda que desce da Boca da Relvinha para a Boca das Voltas, 

uns metros depois do início da PEC3.   

Desce depois o trilho ancestral que desce à esquerda.  

Um percurso de grande beleza, imerso em vegetação e com zonas muito 

escorregadias.  Foi melhorado nalgumas zonas críticas e está 100% ciclável.  

Ligação 2 (60 minutos) #Abastecimento  
2,5Km 150mD+  

Segue pelo caminho de regresso à Boca das Voltas até à zona de 

abastecimento.  

Atenção especial nesta ligação, pois uma parte desta ligação vai interceptar 
por 200m a PEC3. Serão dadas indicações para não interferirem com os 

atletas em prova.   

Segue depois pelo caminho florestal que está fechado por uma corrente até ao 

final da subida íngreme onde se encontra a PEC3.  



PEC 3 – FLOW 
2300m 250mD-  

Aqui entramos logo a fundo, num trilho curto mas muito traiçoeiro. Ao chegar 

ao estradão, virar à esquerda e seguir a bom ritmo até ao início da segunda 

parte da PEC em singletrack. Abre novamente junto a um campo de cultivo. Aí 

cuidado a atravessar um pequeno curso de água, embora seja possível 

atravessar será mais seguro desmontar rápido e seguir mais à frente. Entra 

novamente num caminho agrícola com alguma pendente por mais 200m até à 

zona mais plana.  

Ligação 3 (60 minutos) #Abastecimento  
2Km 180mD+  

Segue pelo Caminho (já bem conhecido) em direção do miradouro da Boca 

das Voltas.  

Passam pela zona de abastecimento e convém relaxar e arranjar foco para a 

última PEC do Campeonato Regional de Enduro.  

PEC 4 – ROCKN’ ROLL   
2500m 550mD-  

Esta especial segue pela vereda que começa no miradouro da Boca das Voltas 

em direção à Faja do Penedo.   

É a melhor maneira de acabar o dia! Longa, histórica e belíssima. Ao chegar 
ao estradão, virar à direita o final é mesmo aí.  

TRANSFER PARA A META  
O transporte é realizado apenas até ao Caminho das Voltas, junto ao Café Park 

Central.  

Daí até à Praia do Calhau é realizado a pedalar.   

Passagem dos atletas pela meta e entrega de Chips a Organização para 

tomada de Tempos.  

17:00 – Entrega de prémios e divulgação dos resultados oficiais 
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