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Introdução 

O “West Gravity Enduro” realiza-se pela segunda vez na Freguesia da Calheta no dia 13 

de setembro, este ano será o Campeonato Regional de Enduro e contará também para 

a 3ª Taça Madeira Enduro. 

A chegada será na Igreja Paroquial do Atouguia onde os atletas deverão entregar o 

CHIP. Não haverá a tradicional entrega de prémios ou convívio final. Os resultados 

serão publicados no Facebook da Associação de Ciclismo da Madeira a no site da 

mesma em acmadeira.pt.  

 

 

 

 

Organização 

A organização deste evento é da responsabilidade da Associação de Ciclismo da 

Madeira em conjunto com o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres.  

A prova “West Gravity Enduro” 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 3ª Taça da Madeira de Enduro e 

Campeonato Regional de Enduro. 

Abastecimentos / Assistências 

Ao longo da prova haverá uma zona de abastecimento, que fica a caminho do início da 

PEC 3 “Irinha” ao lado da lagoa. Haverá variedade de comida e líquidos, os atletas 

devem respeitar o distanciamento entre atletas.  

No final da PEC 4 “Pipeline” tem uma torneira onde podem encher as garrafas.  

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. 

Haverá também uma zona de assistência junto ao abastecimento que será o único 

local onde poderão ter ajuda externa. 
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Informações do Percurso 

Percurso no TrailForks: https://www.trailforks.com/route/2020-west-gravity-enduro-mtb/ 

LIGAÇÃO 1 (Partida) – 25 minutos 

Saindo da Fonte do Bispo em direção ao Paul da Serra os atletas devem seguir até à 

Entrada da PEC1 “Cabeças". 

PEC 1 – “Cabeças” 

LIGAÇÃO 2 – 60 minutos 

Ao terminar a PEC deverão descer o estradão e virar à esquerda e seguir até 

encontrarem o empedrado, devem subir até ao estradão do final da PEC2 “Rolling 

Stones” e seguir o estradão até à estrada do Paul da Serra depois virar à direita na 

estrada e seguir até ao início da PEC2 “Rolling Stones”. 

PEC 2 – “Rolling Stones” 

LIGAÇÃO 3 – 50 minutos 

Finalizando o trilho descem à esquerda e sobem o empedrado até à estrada do Paul da 

Serra virando à direita. Sobem e seguem até encontrarem o Abastecimento / 

Assistência, depois descem o estradão até apanhar a entrada da PEC3 “Irinha” que 

estará no lado esquerdo. 

PEC 3 – “Irinha” 

LIGAÇÃO 4 – 60 minutos 

Terminando a PEC 3 sobem à direita e seguem o estradão, depois de passarem pela 

Ribeira viram à direita e sobem até à primeira curva à esquerda onde tem um estradão 

a descer, descem e seguem o primeiro estradão à direita, seguem a levada da serra 

onde irão encontrar à esquerda o inicio da PEC 4 “Pipeline”.  

Os/as atletas Cadetes ao terminar a PEC 3 “Irinha” sobem à direita e seguem o 

estradão, depois de passarem pela Ribeira seguem em frente e vão logo para o local de 

encontro final Igreja Paroquial do Atouguia para descarregarem os tempos e entregar 

o CHIP caso seja alugado.  

Atenção que esta levada no final tem zonas expostas pelo que aconselhamos 

desmontar da bicicleta. 

PEC 4 - Pipeline 

LIGAÇÃO 5 – 60 minutos  

Descem 400 metros no estradão até encontrarem um estradão à esquerda, seguem o 

estradão até encontrarem novamente a subida que fizeram da PEC 3 para a PEC 4 

https://www.trailforks.com/route/2020-west-gravity-enduro-mtb/
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seguem o estradão e descem novamente no primeiro estradão a descer à vossa 

esquerda desta vez seguindo sempre em frente até chegarem ao inicio da PEC 5 

“Atouguia” 

PEC 5 – Atouguia 

LIGAÇÃO 6 

Finalizando a última PEC da prova descem o estradão e viram à esquerda, poderão optar por 

descer logo à direita no cruzamento passando pela venda do Sr. António ou então descendo o 

“Calheta Downtown” até à Igreja Paroquial do Atouguia onde devem descarregar os tempos 

do CHIP e devolver se for o caso.
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Mapa do Percurso 
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Perfil de elevação 
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Contactos 

Organização 

Clube Desportivo dos Prazeres 

cdr-prazeres@sapo.pt  

Diretor de Prova 

Duarte Anjo - 962 881 699 

Presidente do Colégio de Comissários 

A definir  

Secretariado 

Vítor Jesus -  963 851 177 

geral@acmadeira.pt 

 


