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Apresentação 
O Clube Caniço Riders organiza pelo sétimo ano consecutivo um evento Mountain 

Bike denominado por “Enduro Challenge”, inserido na Taça da Madeira de Enduro 

da Associação de Ciclismo da Madeira, com data marcada para 17 de Fevereiro 

2019, nos trilhos da Ponta do Pargo, Calheta. 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 objectivo 

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 Caniço Riders1. A prova 

“Enduro Challenge” é homologada e oficializada pela Associação de Ciclismo da 

Madeira2, membro da UVP-FPC3; fazendo parte do calendário desportivo regional na 

modalidade de Enduro, representando a primeira prova da Taça da Madeira de 

Enduro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
1 www.facebook.com/canicoriders 
2 www.acmadeira.pt 
3 www.fpciclismo.pt	
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Inscrições 
As inscrições podem ser efectuadas online até o dia 10 de Fevereiro. Para realizar 

a inscrição, basta preencher o formulário no seguinte link: 

https://goo.gl/forms/akCEQxvCSNZOseL43. A inscrição só é considerada válida 

após o respetivo pagamento e envio do comprovativo para o email indicado no 

formulário de inscrição. Todas as inscrições que até dia 10 de Fevereiro não se 

encontrem liquidadas, ficarão sem efeito. Visto que existe uma grande quantidade 

de material gráfico do evento, prezamos um voto de honra e de compromisso 

quando um atleta se inscreve na competição. Seguem os valores de inscrição no 

“Enduro Challenge”, de acordo com os preços homologados pela Associação 

Ciclismo da Madeira para a época desportiva 2019: 

 
Atletas Federados: 35€ 

Atletas Não-Federados (Promoção): 50€ 

Ciclo-turista: 40€ 

Aluguer de Chip: 5€ (a perda do chip tem um custo de 35€) 

 
Esta taxa de inscrição inclui: dorsal personalizado do evento; autocolante com 

controlo horário; seguro de acidentes pessoais (Atletas Não-Federados); acesso aos 

pontos de abastecimento; acesso ao ponto de lavagem de bicicletas; t-shirt; jantar 

final.  

 
Categorias 
Infantis / Juvenis (de acordo com regras da FPC) 

Promoção: A partir dos 19 anos de idade 

Cadetes: 15 a 16 anos de idade4 

Juniores: 17 a 18 anos de idade 

Feminino: 15 anos de idade (Promoção – a partir dos 19 anos de idade) 

Masters 30: 30 a 39 anos de idade 

Masters 40: 40 a 49 anos de idade 

Masters 50: Mais de 50 anos de idade  

Elites: 19 a 29 anos de idade 

E-bike: A partir dos 15 anos de idade 

 
 

																																																								
4 Os atletas desta categoria só podem competir nas quatro primeiras etapas.		
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Regras Gerais 
Provas Especiais Cronometradas (PEC ou SS) 
Todas as Provas Especiais Cronometradas (PEC ou SS) seguem uma rota 

predominantemente descendente e têm o objetivo de testar as capacidades 

técnicas, físicas e estratégicas do atleta. A experiência do atleta é um factor 

fundamental em qualquer etapa. Com a finalidade de alcançar os melhores trilhos 

possíveis, oferecendo assim uma melhor experiência, poderão existir algumas 

subidas nas PEC’s, não constituindo mais de 20% da distância total. Todas as 

PEC’s são 100% cicláveis.  

 
Troços de Ligação (LIG) 
Os Troços de Ligação (LIG) podem atravessar estradões, veredas, levadas e a via 

pública, onde é necessário cumprir o código de estrada. O uso de capacete é 

obrigatório durante os Troços de Ligação. O início e final de cada PEC será 

claramente marcada no Racebook fornecido pela organização na semana antes do 

inicio do evento. Recomendamos a sua leitura. Poderão existir ligações onde há 

cruzamento com PEC’s ou cruzamentos com outras ligações – os atletas devem 

circular sempre no lado direito na direção que seguem. 

 
Informações de Partidas 
Os atletas terão tempos pré-definidos para início de cada etapa. Os tempos de cada 

atleta serão atribuídos pela organização, e poderão ser consultados no autocolante 

individual do evento. Os atletas partem separados por sessenta segundos na 

seguinte ordem: 

 

Infantis / Juvenis (noutro sequência de percurso) 

 
E-bike / Promoção / Master 50 / Master 40 / Master 30 / Femininos / Cadetes / 

Juniores / Elites 
 
Existirá uma pausa entre dois a cinco minutos entre os atletas da Promoção e os 

atletas Federados. Existirá também uma pausa de dois minutos entre a categoria 

Femininos e os restantes. Todos os tempos apresentados devem ser cumpridos na 

íntegra de forma a que a prova se desenrole nas melhores condições. Cada atleta é 

responsável pelo controlo pessoal do seu tempo em competição, não podendo 

recorrer a ajuda externa durante toda a extensão da competição. No caso dum atleta 

que chegue tarde ao início de uma PEC, deve seguir as instruções de arranque 
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dadas pela organização, nunca prejudicando um atleta que não está penalizando. 

De forma a realizar uma atribuição de dorsais justa e correta, a organização teve em 

consideração o Ranking Regional da Taça Regional de Enduro do ano transacto. 

Será este o principal critério usado para estabelecer uma ordem de saída equitativa 

e que proporcione uma competição sem transtornos para nenhum atleta. 

Relativamente aos atletas estrangeiros ou que não possuem um Ranking Regional a 

organização cruzou dados de capacidade física, Ranking Internacional e experiência 

competitiva, estabelecendo um ajuste às atribuições de dorsais finais.  

 

Os atletas da categoria de Cadetes só podem competir oficialmente nas primeiras 

quatro etapas. Após a quarta etapa, os atletas Cadetes podem continuar em 

percurso mas só será contabilizado os tempos das primeiras quatro etapas. 

 

Os atletas da categoria Infantis e Juvenis só podem competir em três etapas de 

acordo com o regulamento de Iniciação ao Downhill e Enduro: Mini DHI/ Enduro da 

Federação Portuguesa de Ciclismo. As três etapas serão mais curtas do que as 

etapas especiais para as outras categorias.  

 
Tempos de Penalização 

Seguindo o regulamento da Taça de Portugal de Enduro 2018, atribuem-se as 

seguintes penalizações: 

- Falhar controlo horário de partida até 5 minutos: 1 minuto penalização 

- Falhar controlo horário de partida mais de 5 minutos: 5 minutos penalização 

- Falhar controlo horário de partida mais de 30 minutos: desqualificação  

Outras situações: 

- Não facilitar a passagem de um atleta mais rápido em PEC: 1 minuto 

- Deitar lixo no percurso: 3 minutos 

- Conduta imprópria: pode ser punido com desqualificação 

- Corte de percurso: pode ser punido com desqualificação 

- Assistência externa: pode ser punido com desqualificação 
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Resumo do Evento 
O percurso do “Enduro Challenge” terá uma distância total de cerca de 32km, com 

cerca de 1650 metros de desnível positivo e 1650 metros de desnível negativo num 

total de cinco etapas especiais. 

 

Orientações e Sinalética 
Todos os atletas são incentivados a estudar o mapa do percurso, auxiliado pelo 

Racebook oficial do evento, independentemente de serem conhecedores dos trilhos 

da competição. Os atletas devem estar cientes da prova que estão a realizar, sendo 

incentivada a presença nos treinos no dia anterior à competição. Serão utilizadas 

fitas para demarcar o percurso, nunca na sua total extensão. Se existirem fitas de 

um lado e outro do trilho, os atletas devem passar entre elas, sendo considerada um 

balizamento obrigatório de passagem. Qualquer corte de percurso será punido com 

uma decisão a definir por parte da organização. Denúncias por parte de outros 

atletas, membros de staff, controladores de tempo e espectadores poderão ser 

considerados para a decisão final.  

Os atletas são responsáveis por dar início e fim ao seu percurso, picando o chip nas 

estações. Zonas perigosas do percurso serão assinaladas num perímetro de 

segurança em proximidade do obstáculo. As ligações estarão marcadas por fitas e 

irão existir setas ou outra forma de marcação de percurso nos cruzamentos.  

 
Segurança 
A organização irá fornecer a cada atleta contactos de emergência que devem ser 

usados em caso de acidente. Os atletas devem registar esses mesmos contactos 

nos seus telemóveis para uma maior eficácia em caso de problemas. É obrigatório o 

uso de telemóvel durante o evento. Além de uma equipa médica no terreno, estará 

também ativo em permanência o dispositivo de segurança dos Bombeiros 

Municipais da Calheta.  

 
Abastecimentos e Assistência 
Ao longo do dia competição deverá existir pelo menos uma zona de abastecimento 

ou food zone, distribuídas ao longo do percurso e durante ligações. Nestas zonas 

existe variedade de comida e líquidos. É proibido qualquer tipo de assistência 

externa à competição. Apesar de existir uma zona de abastecimento, a organização 

pede que os atletas sejam responsáveis e coerentes, aconselhando o transporte 

(desde o início da competição) de comida que substitua uma refeição tipo almoço. A 
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competição terá uma duração de quase cinco horas e deve ser feito um 

planeamento nutricional balanceado e correto por parte de cada atleta. 

 

Equipamento de Proteção Individual 
A segurança é um dos fatores mais importantes desta competição. Todas as regras 

de proteção individual indicadas devem de ser seguidas por todos os concorrentes, 

sem exceções.  

Equipamento Obrigatório: Capacete de ciclismo homologado para competição 

(aberto ou fechado); joelheiras. 

Equipamento Recomendável: Cotoveleiras; luvas; óculos de proteção ou 

goggles; mochila; capacete integral; proteção dorsal (pode ser mochila com proteção 

incluída). 
 

Cada ciclista deve ser autossuficiente durante toda a duração da competição, 

incluindo troços de Ligação. Responsabilidade pessoal e autossuficiência são uma 

grande parte do espírito das provas de enduro sendo que os atletas devem planear 

com antecedência o material necessário para a competição que estão a participar. 

Cada atleta deve lembrar-se que eles são os únicos responsáveis por si mesmos, 

mas também deve ajudar outros concorrentes em prova sempre que possível – esse 

sim é o verdadeiro espírito de interajuda. É obrigatório que cada atleta possua 

telemóvel (com os contatos de emergência fornecidos pelo organizador). É ainda 

altamente recomendável que cada atleta possua multi-ferramentas; manta térmica; 

casaco impermeável, câmara de ar ou kit de reparação de furos; apito; kit básico de 

primeiros socorros; bomba de ar; mapa do percurso; alimentos e líquidos. De 

lembrar que é obrigatório o uso de capacete em PEC’s e LIG’s.  

 

Casos Omissos 

Todo e qualquer caso omisso deste regulamento, apelos ou dúvidas na sua 

interpretação, serão julgados pelo Diretor da Prova. 

 
Outros Pontos 

A organização não se responsabiliza por acidentes/incidentes provocados pelos 

atletas, pelo desaparecimento de equipamento desportivo, nem por estragos que 

possam ocorrer durante a competição. A organização reserva-se ao direito de 

suspender ou alterar a prova, incluindo o percurso original, por motivos de força 
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maior – tal como fenómenos atmosféricos adversos ou outros, caso afecte o 

desenrolar normal da prova ou coloque em risco a segurança dos atletas. 

 

Notas Gerais 

1) Existem preços especiais para atletas para almoços, jantares e alojamento 

no Restaurante Residencial O Farol.  

2) O Racebook será lançado assim que a prova seja divulgada no site da 

Associação Ciclismo da Madeira. 

3) Após o lançamento oficial do Racebook os atletas podem treinar no percurso, 

sendo que apenas no dia 16 de Fevereiro realizam-se treinos oficiais.   

4) Durante a competição poderão haver vacas 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.  

5) Alojamento recomendado: Casas da Levada, www.casasdalevada.com. 

6) Existirá um ponto de lavagem de bicicletas no Restaurante Residencial O 

Farol. 

7) A Câmara Municipal da Calheta tem uma rede de trilhos onde é possível 

treinar durante a semana que antecede ao evento. Toda a informação pode 

ser consultada www.cmcalheta.pt. 
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Apoios e Organização 
A organização do evento é da responsabilidade do Clube Caniço Riders. O evento 

conta ainda com o apoio institucional por parte da Câmara Municipal da Calheta, 

Junta de Freguesia da Ponta do Pargo, Federação Portuguesa de Ciclismo e 

Associação de Ciclismo da Madeira. A organização gostava ainda de agradecer o 

apoio da empresa MZ Bike, Restaurante e Residencial O Farol, MADproductions, 

Freeride Madeira e Landmaníacos.  
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Contactos 
Clube Caniço Riders 

Organizador do evento 

clube.canicoriders@gmail.com 

 

Freeride Madeira 

Organizador do evento 

info@freeridemadeira.com 

 

Fábio Nóbrega 

Diretor de Prova 

roberto.chaves@freeridemadeira.com 

+351 967 340 659 

 

António Abreu 

Comunicação e Media 

antonio.abreu@freeridemadeira.com 

+351 967 514 786 

 

Associação Ciclismo da Madeira 

+351 291 632 456 

geral@acmadeira.pt 
 

Bombeiros Voluntários da Calheta 

Unidade médica 

+351 291 827 204 

 


