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Apresentação 
O Clube de Futebol Carvalheiro e a sua equipa de enduro pretendem organizar a primeira 
edição do evento de BTT vertente Enduro denominado por “Carvalheiro Enduro Race”, inserido 
na Taça da Madeira de Enduro da Associação de Ciclismo da Madeira, com data marcada para 
21 e 22 de Julho 2018, nos trilhos das serras do Funchal. 

O Enduro é a modalidade que regista um maior crescimento nos últimos anos, seja em termos 
regionais, nacionais ou internacionais. A Madeira, naturalmente tem acompanhado esta evolução 
desportiva, e foi recentemente consagrada internacionalmente como um dos melhores destinos 
da Europa para a prática de BTT no Inverno, o que apenas motiva uma maior quantidade de 
participantes e atletas na região. O nosso objetivo com este evento passa sempre pela promoção 
da modalidade do ponto de vista turístico e desportivo, motivando e incentivando a prática de 
atividade física de aventura ao ar-livre. Queremos proporcionar momentos repletos de 
competição com base na diversão, companheirismo, aventura e amizade. 


Organização 

A organização deste evento é da responsabilidade do clube de Futebol Carvalheiro e a sua 
equipa de Enduro. A prova “Carvalheiro Enduro Race” é homologada e oficializada pela 
Associação de Ciclismo da Madeira, membro da UVP-FPC; fazendo parte do calendário 
desportivo regional na modalidade de Enduro, representando a terceira prova da Taça da Madeira 
de Enduro. 
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Localização 
Zona de Lazer dos Terreiros Poiso - Município do Funchal e Santa Cruz 




Programa 
Prova a decorrer nos dias 21 e 22 de Julho de 2018 

Dia 21 

9:00h – Inicio dos treinos livres facultativos

17:00h – Encerramento dos treinos livres facultativos


Dia 22 

8:00h - Abertura do secretariado 

8:30h - Briefing com os atletas

9:30h - Partida do primeiro atleta para inicio da Ligação 1

9:50h - Partida do primeiro Atleta para inicio da PEC 1

15:30h - Chegada do primeiro Atleta a meta - entrega de chip´s

16:00h - Resultados - Trofeus

16:30h - Convívio


Notas Gerais  

1)  O Racebook do evento será lançado no dia 16 de Julho, enviado por email e divulgado nas redes sociais 
associadas ao evento.  
2)  Após o lançamento oficial do Racebook é expressamente proibido treinar nos trilhos do evento, 
correndo o risco de desclassificação. O treino será possível no Sábado, dia 21 de Julho.  
3)  Durante a competição poderão haver ovelhas nos percursos. Apesar do esforço da organização, não é 
possível controlar esta situação na totalidade pelo que não podemos assumir qualquer responsabilidade 
em caso de obstrução.  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Categorias 

As categorias admitidas no CER - 2018 são:


- Femininos

- Cadetes

- Juniores

- Elites

- Master A

- Master B

- Master C

- Promoção


Informações de partida 

Segundo Ranking da Taça da madeira de enduro 2018

Os atletas partem com intervalos de 60 segundos


Inscrições 

As inscrições podem ser efetuadas até o dia 15 de Julho, ou seja, até uma semana antes da 
prova. Para realizar a inscrição, basta preencher o formulário em :

http://www.cfcarvalheiro.pt/endurorace 
 
A inscrição só é considerada válida após o respetivo pagamento e envio do comprovativo para o 
email indicado no formulário de inscrição. 

Sistema de Cronometragem 

É obrigatório o uso do sistema Sport ident com Chip. Quem não possuir a organização 
disponibiliza mediante pagamento de taxa.


Penalizações 
Os atletas que não cumprirem com os tempos de ligação estipulados pela organização, serão 
penalizados na seguinte proporção:


Até 3 minutos de atraso - 30 segundos de penalização

entre 3 e 5 minutos de atraso - 1 minuto de penalização 

mais de 5 minutos de atraso - penalização máxima - 3 minutos


Atletas que cheguem a partida de uma PEC com 15 minutos de atraso terão averbado o pior 
tempo efetuado a geral nessa pec e deverão prosseguir para a PEC seguinte.


Atletas que cheguem a partida de uma PEC com 30 minutos de atraso serão automaticamente 
desclassificados DSQ.

Em casos excecionais de acidente ou fora do controlo do atleta e organização, o atleta poderá 
não ser penalizado e repetir a PEC em causa
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Percurso 

Número de Provas especiais cronometradas: 7

Tempo de corrida aproximado: 30 minutos

Extensão total: 32 Km

Extensão PEC´S: 12,3Km


Serão divulgados Mapas dos percursos até ao final do dia 19 de julho de 2018

Existira uma zona de abastecimento única, situada na zona de partida/meta 


É expressamente proibida qualquer assistência externa aos atletas fora desta zona de 
abastecimento/assistência. O incumprimento desta regra origina a DSQ do atleta.   

Equipamento de protecção individual 

Todos os atletas devem usar capacete durante toda a competição, desde que estejam em cima 
da bicicleta. A condição adequada do capacete é de inteira e exclusiva responsabilidade do 
atleta. Todas as regras de proteção obrigatória devem ser postas em prática por todos os 
participantes, sem qualquer tipo de exceções.

Em caso de incumprimento das regras de equipamento obrigatório, o atleta será

desclassificado não constando na classificação final.


Equipamento obrigatório: Capacete integral ou aberto, Joelheiras, Proteção Dorsal (pode ser 
mochila, com ou sem proteção incluída)


Equipamento recomendável: Cotoveleiras, Luvas


Cada participante deve ser auto-suficiente durante todo o formato de competição, incluindo nas 
ligações entre etapas. Responsabilidade pessoal e auto-suficiência durante a competição são 
duas componentes importantes, se não essenciais, da modalidade enduro.


Os atletas são encorajados a transportar consigo equipamento adequado para operar em 
ambiente de montanha ou em situação de queda. Cada atleta deve lembrar-se que é responsável 
pela sua própria integridade física, mas também deve disponibilizar-se para ajudar outros atletas 
em prova em caso de situações menos felizes. É ainda obrigatório que os atletas possuam 
consigo os seguintes itens:


- Telemóvel 
- Cobertor de emergência 
- Casaco impermeável 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Apoios e organização 

A organização do evento é da responsabilidade do Clube Futebol Carvalheiro. O evento conta 
ainda com o apoio institucional por parte da Câmara Municipal do Funchal, Federação 
Portuguesa de Ciclismo, Associação de Ciclismo da Madeira. Ainda como apoios confirmados 
nesta primeira fase, Madeira Medical Center, MZ Bike, Meu Super Ajuda, Electosom, Restaurante 
O FAROL. 
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Contactos  
Marco Gouveia 
Organizador do evento  
+351 933470631


Tiago Gomes 
Organizador do evento  
+351 965440556


Marco Coelho  
Diretor de Prova 
+351 961010699


Zé Silva  
Comissário Federação Portuguesa Ciclismo  
+351 965 824 520 

Socorro 

Unidade Médica 
+351 969259842
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