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ENDURO CHALLENGE 2020 

Resumo do Evento 

Devido aos recentes incêndios na zona da Ponta do Pargo, a organização em 

conjunto com a Associação Ciclismo da Madeira tomou a decisão de passar a 

primeira prova da Taça da Madeira de Enduro para a zona de Machico. Desta forma, 

a oitava edição do evento ‘Enduro Challenge’ terá lugar no dia 1 de Março com um 

percurso com uma distância total de cerca 35km, com cerca de 1700 metros de 

desnível positivo e 1300 metros de desnível negativo, com um total de quatro etapas 

especiais para a prova principal.  

 

Todas as informações presentes neste documento seguem as normas e 

regulamento da Taça da Madeira de Enduro por parte da Associação Ciclismo da 

Madeira e Federação Portuguesa de Ciclismo.  

 

Os valores de inscrição na época de 2020 serão os seguintes: 

 

Vertente 
Federados CPT Prova Aberta 

Masculinos / Femininos Masculinos / Femininos Masculinos / Femininos 

Enduro 35€ * / 15€ * 40€ * / 20€ * 50€ * / 25€* 

 

* Acresce o valor do chip (5€) 

* Em caso de perda o atleta terá de pagar (35€) 

 

As inscrições fora do prazo estipulado terão um agravamento de 10€ à taxa de 

inscrição. O cancelamento das inscrições, sem aviso prévio, o Clube terá de paga 

50% do valor da inscrição. Qualquer situação omissa será analisada e concentrada 

entre a Associação de Ciclismo da Madeira e o Clube Coorganizador. 

 

A prova de Mini Enduro é gratuita e inclui chip e transportes no local da prova. Em 

caso de perda do chip o atleta terá de pagar (35€).  

 

O secretariado da prova será na zona final da competição, no Porto de Recreio de 

Machico. 
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Informações de Partidas 

Poderá haver necessidade dos atletas terem de se deslocar por meios próprios até à 

zona de início da competição – Fajã dos Rolos, caso a organização não consiga 

meios de transporte para todos os atletas (dependendo do número de participantes) 

e para que todos tenham as mesmas condições. (ver descrição ao pormenor e 

localização na descrição do LINK 1 abaixo).  

 

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

atleta serão atribuídos pela organização e Associação Ciclismo da Madeira e 

poderão ser consultados no autocolante individual do evento. Os atletas partem 

separados por sessenta segundos na seguinte ordem: 

 

Infantis / Juvenis (noutra sequência de percurso – Mini Enduro) 

 
Promoção / E-bike / Cadetes Fem. / Femininos / Master 50 / Master 40 / Master 

30 / Cadetes / Juniores / Elites 

 
Os atletas da categoria de Cadetes Masc. e Fem. só podem competir oficialmente 

em três etapas, neste caso, SS1, SS2 e SS3. Após a terceira etapa, os atletas 

Cadetes podem continuar em percurso mas só será contabilizado os tempos das 

três 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. O regulamento para estes atletas 

encontra-se noutro documento.  

 

Tempos de Penalização 

Seguindo o regulamento da Taça da Madeira de Enduro, 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: 

- Transporte ilegal: desqualificação 
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- Assistência ilegal: desqualificação 

- Desrespeito pelo ambiente: 1 minuto penalização  

- Corte de percurso: desqualificação 

 

• Outras regulamentações encontram-se disponíveis no regulamento d FPC e 

ACMadeira. 

 

Abastecimentos e Zona Técnica 

Ao longo do dia competição irá existir uma zona de abastecimento e ainda uma zona 

técnica. Esta zona está localizada entre a etapa SS2 e SS3. 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 

competição terá uma duração de quase cinco horas e deve ser feito um 

planeamento nutricional balanceado e correto por parte de cada atleta. A zona 

técnica terá a presença da empresa Bike Zone Funchal.  

 

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 participantes, 

sem exceções. De acordo com o regulamento da Taça da Madeira de Enduro: 

 

Equipamento Obrigatório: Capacete de ciclismo homologado para competição; 

proteções de joelhos e cotovelos em material rígido; luvas integrais. É obrigatório 

uso do capacete em toda a extensão do percurso – etapas e ligações.  

 

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. É recomendável que cada atleta possua telemóvel (com 

os contatos de emergência fornecidos pelo organizador). É ainda recomendável que 
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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; alimentos e líquidos.  
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TOTAL: 35.50km 

// 1360m UP // 

1795m DOWN 
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LINK 1 (6.00km / 220m UP / 110m DOWN)  

Tempo dado para ligação: 40 MINUTOS 

Todos os atletas devem deslocar-se com as suas equipas ou por meios 

próprios até à zona da Fajã dos Rolos (início do estradão de terra – ver 

localização abaixo), onde será dada a partida oficial. Os atletas irão pelo 

caminho florestal das Funduras até ao início da primeira etapa.  

GPS início competição: https://goo.gl/maps/Fi9MwvbkQ2yHyBuV9 

 

SS1, ABELHAS (1.60km / 3m UP / 375m DOWN) 

A etapa inicia-se no estradão no caminho florestal das Funduras, seguindo por 

zonas inclinadas a meio da floresta de eucaliptos, terminando acima da levada 

do Caniçal.  

 

LINK 2 (8.45km / 180m UP / 75m DOWN)  

Tempo dado para ligação: 60 MINUTOS 

Após terminar a primeira etapa, virar à esquerda na levada, passando pelo 

bar ‘O Jacaré’, seguindo sempre até à estrada do Pico do Facho. Cruzar a 

estrada e no topo virar à esquerda no estradão.  

 

SS2, NATAL (1.55km / 5m UP / 230m DOWN) 

Suave para não furar! Etapa super rápida com vistas sobre a baía do Caniçal, 

com final junto à ponte centenária, já na zona da ribeira de Natal.  

 

LINK 3 (3.95km / 380m UP / 5m DOWN)  

Tempo dado para ligação: 55 MINUTOS 

Após terminar a etapa subir imediatamente, passando pelo campo do 

Caniçal. Virar à esquerda em direção à ER109. No cruzamento voltar a virar 

à esquerda. Antes da entrada do túnel antigo do Caniçal virar à direita na 

pedreira subindo até à zona das Feiteiras. O abastecimento será junto ao 

campo do Caniçal ou numa zona nas imediações.  

 

 

 

https://goo.gl/maps/Fi9MwvbkQ2yHyBuV9


 8 

SS3, MACHICO (2.05km / 0m UP / 305m DOWN) 

A etapa começa tal como nas edições passadas do Enduro World Series 

Madeira, passando por zonas rápidas, outras mais apertadas e técnicas. A 

etapa cruza a estrada do Pico do Facho, continuando sempre para baixo, 

passando nas traseiras da Santa Casa e terminando um pouco mais à frente.  

 

LINK 4 (7.30km / 565m UP / 115m DOWN)  

Tempo dado para ligação: 80 MINUTOS 

Após concluir a etapa virar à esquerda em direção à praia de Machico. Passar 

em frente à Câmara Municipal de Machico e subir em direção à Matur pela 

ER239. No cruzamento, virar à direita em direção ao Santo da Serra. A etapa 

tem início abaixo do campo de Golfe do Santo da Serra, com entrada à direita.  

 

SS4, HOLE IN ONE (3.10km / 5m UP / 440m DOWN) 

Etapa super mediática do Enduro World Series Madeira 2019 com duas 

secções distintas. A primeira parte entre os eucaliptos sempre paralelo à 

estrada e a segunda parte, após o miradouro, com zonas rápidas e técnicas. A 

etapa termina junto à estrada.  

 

LINK 5 (1.50km /  2m UP / 140m DOWN)  

Tempo dado para ligação: 20 MINUTOS 

Após terminar a etapa, virar à esquerda pela ER239 e depois à esquerda 

pelo caminho das Voltinhas – fazer esta descida em ritmo de ligação. Ao 

chegar à estrada continuar em direção à Câmara Municipal de Machico e 

seguindo até à praia de Machico.  

 

GPS final competição: https://goo.gl/maps/6xCi1ciiGMVXWSmF8 

 

Nota 1: Tempo dado para ligação inclui tempo previsto em etapa. Os tempos de ligação 

podem sofrer pequenas alterações. Os atletas devem guiar-se pelos autocolantes 

individuais.  

Nota 2: Podem surgir pequenas alterações às descrições dos percursos e ligações. 

 

 

 

https://goo.gl/maps/6xCi1ciiGMVXWSmF8


 9 

 

Contactos 

Diretor de Prova: Roberto Chaves, 967 196 436 

Media: António Abreu, 967 514 786 

Secretariado: Vítor Jesus, 963 851 177 

PCC: Roberto Gonçalves, 969 680 997 

 

Centro de Saúde de Machico: 291 969 130 

Bombeiros Municipais de Machico: 291 965 183 

Emergência: 112 

 

 


