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INSCRIÇÕES 
 

Data limite das inscrições: dia 16 de maio até as 23h.  

 

Taxa de inscrição:  
 CR Enduro 

Atletas Federados na UVP-FPC 
(Masculinos) 

35€* 

Atletas Federados na UVP-FPC 
(Femininos) 

Gratuito* 

Atletas CPT/Prova Aberta 
(Masculinos e Femininos) 

50€* 

Agravamento no caso de perda ou 
danos causados no chip 

15€ 

   *Acresce o valor do chip, no valor de 5€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local das inscrições:  
 

Atletas Federados: 
www.fpciclismo.pt  

 

Atletas CPT/Prova Aberta: 
 www.acmadeira.pt  
 

 
Formas de pagamento: 

 

http://www.fpciclismo.pt/
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Programas%20de%20Corrida/CR%20ENDURO/www.acmadeira.pt
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 Transferência bancária para a conta da ACMadeira 0036 0129 99100053856 68 – Montepio 
Geral. Envio do comprovativo para geral@acmadeira.pt até quarta, dia 16 de maio até às 23h.  
 

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

 Inscrições realizadas após as 23h do dia 16 de maio, sofrem um agravamento de 10€ e têm de 
ser pagas em numerário junto ao secretariado da prova. 
 

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

mailto:geral@acmadeira.pt
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PROGRAMA OFICIAL 
 

Local da prova: Prazeres, Calheta. 

 

Data: Dia 20 de maio de 2018  

HORÁRIOS 
 

Sábado – 19 de Maio 
 

9:00 – 14:00 Confirmação de inscrições (Sede do CDR Prazeres) 
10:00 – 17:00    Treinos Livres 

 

Domingo – 20 de Maio 
 

9:00 Briefing com todos os atletas (Sede do CDR Prazeres) 
 
10:00    Primeiro atleta em prova 

16:00    Chegada estimada do último atleta 

17:00  Cerimónia Protocolar  

 
 

Nota: O horário poderá sofrer alterações. 
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PERCURSO 
Todas as Provas Especiais (PEC) seguem uma rota predominantemente descendente e 
concentram-se em testar as habilidades técnicas do piloto. A experiência do piloto e prazer é o 
fator fundamental para qualquer percurso. Com a finalidade de alcançar os melhores trilhos 
possíveis, algumas subidas poderão estar presentes não constituindo mais de 20% da distância 
total. As PEC são 100% cicláveis. 
 
Os troços de ligação (LIG) serão feitos num misto de estradões e vias públicas, logo respeitar o 
código de estrada é obrigatório. O uso do capacete é obrigatório durante as LIG. A estrutura da 
prova inclui um transfere no início da prova e um no final. 
O início e término de cada etapa especial será claramente marcado no mapa fornecido pela 
organização. 
A estrutura da prova comtempla 5 PECs em autonomia e com uma zona de abastecimento.  
O Racebook será publicado, na segunda-feira, dia  14 de maio, no site(www.acmadeira.pt), no 
facebook da ACMadeira e do Enduro Madeira. 

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. 
Estarão em permanência dois postos móveis de socorro JRFN com socorristas e um médico. 
 

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

 Capacete; 

 Joalheiras; 

 Luvas. 
Equipamento Altamente recomendável: 

 Proteção dorsal (podendo ser mochila, com proteção incluída); 

 Cotoveleiras; 

 Capacete Integral 

 Proteção para os olhos (óculos ou óculos de proteção). 
 

Equipamento do piloto: 
Cada ciclista deve ser autossuficiente durante toda a duração da corrida. 

http://www.acmadeira.pt)/
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Responsabilidade pessoal e autossuficiência são uma grande parte do espírito das provas de 
enduro e os pilotos são encorajados a levar equipamento adequado para operar em ambientes 
montanhosos. Cada piloto deve lembrar-se que eles são os únicos responsáveis por si mesmos, 
mas também deve ajudar outros concorrentes em prova sempre que possível. 
 
É Obrigatório que cada piloto possua: 

 Telemóvel (com os contatos de emergência fornecido pelo organizador); 

 Manta térmica; 

 Casaco impermeável; 

 Camara de ar ou kit reparação de furos, Bomba ou CO2 e “desmontas”; 

 Apito. 
 

É altamente recomendável que todos os pilotos possuam: 

 Multi ferramentas; 

 Kit básico de primeiros socorros; 

 Alimentos e líquidos; 
 

Apenas um quadro, uma unidade de suspensão dianteira e traseira e um par de rodas pode ser 
usado por um piloto durante a corrida. 
Qualquer piloto que for encontrado a substituir uma parte ou componente listado acima, sem o 
consentimento do diretor da prova será desclassificado (DSQ).  
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STAFF TÉCNICO 
 

Diretor de Prova 
Ricardo Pinto 
 

Presidente do Colégio de Comissários 
José Carlos Silva 
 

Secretariado e Centro de Acreditação 
Catarina Gomes 
 

Segurança e Apoio Médico 
JRFN 

 
 

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. 

DIREITOS DE IMAGEM 
Todos os direitos de captação, produção e difusão de imagem, estão reservados à Associação de 
Ciclismo da Madeira. 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 
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tenha sido devidamente autorizada pela organização. 
As equipas/corredores que não o cumpram estas normas serão desclassificadas 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. 
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MEIOS DE SEGURANÇA E SOCORRO 
 

 

Meios de segurança e socorro disponíveis: 
 
 

N.º Pessoas habilitadas a prestar os primeiros socorros: 2  

N.º Ambulâncias: 1 posto móvel de 1.ºs socorros JRFN 

Localização do posto fixo: Junto ao secretariado no final da pista 

 

 

Unidades de saúde próximas ao local do evento: 
 
 

Hospital Dr. Nélio Mendonça 

Avenida Luís de Camões, 9004-514 Funchal  

Telefone: 291 705 600 

 

 

 


