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Introdução 

A, 5ª Prova da Taça da Madeira de Enduro “Sandokan” é uma competição de 

BTT na vertente Enduro.  

A prova será composta por 6 percursos especiais cronometrados (PEC), 

percorridas quase na sua totalidade a descer, com diversidade de trilhos em que 

os participantes vão encontrar uma diversidade de trilhos bastante grande, 

num dos melhores locais para a prática da modalidade.  

 
 

 

     Categorias 

 
Elite masculinos 

Femininas 
Júnior 

Cadetes 
Masters 30, 40 e 50 

SanDUOkan 
E-bikes 
Open 
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Inscrições 
As inscrições fecham no dia 6 de Novembro de 2019 às 23h00 e serão feitas 

única e exclusivamente através do site da federação Portuguesa de Ciclismo e o 

pagamento das mesmas deverá ser feito até ao dia 6 de Novembro.. 

Pagamentos e inscrições após esta data, acresce um valor de 10€. 

Federados Masc – 35€  

Federadas Fem – 17.50€ 

CPT Masc – 40€  

CPT Fem – 20€  

Prova Aberta Masc – 50€  

Prova Aberta Fem – 25€ 

Duplas – Soma do valor de cada participante * 

* ex: 2 CPT Masc = 80€ 

O valor do chip não está incluído nos valores de inscrição e tem o custo de 5€ 

por atleta. 

 Em caso de perda do chip o atleta é obrigado a pagar o valor do mesmo 

(35€). 

Atletas que não tiverem o pagamento regularizado até á data indicada (6 de 

Novembro), correm o risco de não participar na prova. 

IBAN: PT50 0036 0129 99100053856 68 da Associação de Ciclismo da 

Madeira O comprovativo de transferência bancária deverá ser enviado 

para: geral@acmadeira.pt 
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Inscrição Incluí: 

- Participação na Prova 

- Transporte para a 1ª PEC 

- Frontal 

- Autocolante com tempos de ligação 

- Seguro para Não  Federados 

- Abastecimento no dia da Prova 

- Duche 

- Troféu para os 3 mais rápidos de cada categoria 

- Convívio Sunset and Drinks 
 

 

Treinos 

Os treinos são livres para a prova e decorrem no Sábado dia 9 de Novembro 

entre ás 10h e as 17h estando cada atleta, autorizado a fazer uma passagem 

em cada PEC. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

No dia de treinos não haverá a presença de Ambulância ou qualquer meio de 

socorro. Os atletas estarão por sua conta e a organização não se 

responsabiliza por qualquer tipo de acidente ou incidente
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       Proteções e Segurança 

Equipamento Obrigatório: 

• Capacete homologado para a competição de ciclismo; 

• Proteções nos joelhos e cotovelos em material rígido; 

• Luvas integrais. 

 
*Os atletas podem utilizar dois tipos de capacete, um aberto durante as ligações 

e outro fechado para as provas especiais. 

*Durante as ligações é obrigatório o uso do capacete. 

*Todos os atletas devem ser auto-suficientes, transportando consigo tudo o que 

necessitarem e não podendo receber assistência ao longo da prova, salvo na 

zona de abastecimento. 

*Em caso de acidente é dever de cada participante ajudar a socorrer o atleta em 

dificuldades, alertando os comissários e a organização através do telefone. 

*Todos os atletas devem de estar conscientes do perigo de uma prova de 

Enduro sendo eles mesmo responsáveis por si próprios, tendo sempre no 

pensamento o espírito de entre ajuda que caracteriza este desporto. 

Nota: qualquer atleta poderá ser alvo de vistoria por parte do colégio de 

comissários, incorrendo o risco de desclassificação imediata no caso de não 

cumprir as regras de proteção.
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Ordem de Saída e Penalizações 
 

A ordem de saída será dada respeitando o ranking atual (após a 4ª prova da 

Taça da Madeira de Enduro).  

Sendo assim respeitaremos a ordem de categorias abaixo indicada, sendo a 

partida dada do atleta com ranking mais alto para o atleta com ranking mais 

baixo de cada escalão.  

E-Bikes; SanDUOkan; Open; Masters 50; Masters 40; Masters 30; 

Femininos; Cadetes; Juniores; Elites 

Seguindo a ordem acima indicada todos os atletas partem para a competição 

separados por 60 segundos, sendo a ordem de partida dada pelos comissários. 

 

Após a PEC cada atleta deve de controlar o seu tempo de forma a não penalizar 

na ligação e entrar a horas na próxima PEC. No caso de penalizar o atleta deve 

apresentar se na partida e aguardar pela nova hora de partida indicada pelo 

comissário 

 

Cada atleta terá a sua hora ideal de partida, e deverá acertar o seu relógio de 

acordo com o relógio da organização. No briefing de domingo serão feitos os 

ajustes aos relógios de modo a ficarem todos com a mesma hora.
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Atrasos na Partida: 

Até 5 minutos de atraso – 1 minuto de penalização 

Entre 5 e 10 minutos de atraso – 2 minutos de penalização 

Mais de 10 minutos de atraso – 5 minutos de penalização 

Atitudes anti-desportivas (corte de caminho, falta de civismo, deitar lixo no 

chão, desrespeito com elementos da organização) – Desclassificação 

 

Atrasos no decorrer da competição: 

Os tempos averbados com uma penalização serão somados ao tempo das PEC´s 

para obter a classificação final de cada atleta. 

 

As reclamações sobre penalizações, erros de classificação, maus 

comportamentos de atletas etc, devem de ser comunicadas á organização da 

prova até ao final do dia seguinte por escrito e assinadas pelo responsável da 

equipa/atleta. 

 

 

PRÉMIOS 

 
Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados de cada categoria entre 

os federados. A categoria de prova Dulpas, CPT, e E-Bikes terá pódio para os 

3 primeiros classificados.
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Informações Gerais 

 
- O base camp da prova será os Engenhos da Calheta. 

- No final da prova haverá duches no complexo balnear da Calheta. 

- Os atletas Cadetes só fazem 3 PEC´s. As 3 primeiras PEC`s. a conclusão da 

prova efetuam a ligação final até ao Engenho da Calheta. 

-Após a última PEC devem os atletas entregar o CHIP assim que chegarem aos 

Engenhos da Calheta de modo a que o averbamento de tempos seja feito o 

mais rápido possível. 

PROGRAMA OFICIAL 

 

8 de Novembro, sexta-feira 

 

Acreditações 

10:00-13:00 – 14:00-16:00 Sede da ACMadeira, Funchal       

17:00-19:00 Engenhos da Calheta       

19:00 – Welcome Cocktail 

 

9 de Novembro, sábado 

 

10:00-17:00 – Treinos Livres 

17:00-24:00 - Convívio Sunset and Drinks 

Sem Idade, Estreito da Calheta       

 

10 de Novembro, domingo 

 

08:00-08:30 – Briefing 
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Em frente à C.M. da Calheta       

9:00 – Saída dos primeiros transportes em direção à partida 

Parque de Estacionamento da Marginal 

10:00 – Saída do primeiro atleta em prova 

Ordem de Saída: E-Bikes; SanDUOkan; Open; Masters 50; Masters 40; Masters 30; 
Femininos; Cadetes; Juniores; Elites 

16:00 – Chegada estimada do primeiro atleta 

Almoço 

18:00 – Cerimónia Protocolar 

Engenhos da Calheta       
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