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SOBRE  
 
Bem-vindo ao paraíso do BTT e à 6ª edição do Mountain Bike Madeira Enduro 
Meeting. 
Localizado na costa norte da Ilha da Madeira, o concelho do Porto Moniz será o ponto 
de partida para as mais variadas experiências que temos para oferecer, desde a 
cultura, património, gastronomia típica, trilhos naturais e desafiantes. Serão seis dias 
para explorar os melhores trilhos da ilha da Madeira. 
O Mountain Bike Madeira Enduro Meeting 2020 é uma oportunidade para conhecer 
toda a ilha de bicicleta. Cada dia vais sentir-te num local diferente, as características 
geológicas da ilha fazem desta um local único e especial, proporcionando uma grande 
variedade de trilhos panorâmicos, com vistas de cortar a respiração, a trilhos em 
florestas densas e luxuriantes entre a montanha e o mar. 
Durante os passeios terão transporte para as ligações mais longas entre os trilhos, 
para que desfrutem ao máximo dos trilhos. 
O objetivo principal das últimas edições foi a construção do 1º Centro de MTB da 
Região Autónoma da Madeira, construído na área mais protegida da ilha, classificada 
como património mundial pela Unesco em 1995. Um sonho tornado realidade. 
O Fanal é um local idílico com uma floresta singular, este centro é composto por seis 
percursos, um percurso de cross country / AM com cerca de nove quilómetros ideal 
para um passeio em família permitindo percorrer o planalto do Fanal com diferentes 
panorâmicas e beleza natural e com um circuito de enduro com cinco percursos 
distintos no coração da floresta Laurissilva. 
Os percursos estão todos sinalizados para que desfrutes ao máximo e com vários 
pontos de interesse, desde levadas a caminhos reais, à fauna e flora especifica da 
Floresta Laurissilva, vão complementar esta tua experiência. 
No fim-de-semana, os participantes do meeting terão a oportunidade de competir 
com os riders locais na 4ª etapa da Taça Regional de Enduro da Madeira. Ao todo serão 
cerca de 22km de acumulado de corrida, incluindo provas especiais e respetivas 
ligações. 
Junta-te a nós neste evento único! A tua jornada começa aqui. 

 
 
 



 

 
 

 

PROGRAMA PROVA 
 

Sábado 
03/10/2020  

 
15H00 – 19H00: Acreditação oficial para a prova (Sede Clube Naval do Seixal) 
10H00 às 18H00 – Treinos livres. 
 

Domingo  
04/10/2020 

08H00 às 09H00 - Acreditação oficial para a prova (Sede Clube Naval do Seixal) 
08H00 às 18H30 – 4º Prova da Taça Regional de Enduro da Madeira. 
8h30 / 9h15 - Colocação das bicicletas nas carrinhas de transporte. 
9H30 – Brefing Cais do Seixal. 
10H00 - Partida Prevista do Autocarro do Cais do Seixal (Atenção- Percurso só de 
ida). 
11H00 - Partida Prevista do 1º atleta em ligação. 
17h30 – Chegada prevista do último atleta em prova. 
18H30 – Divulgação de Resultados 

 
 
 

 
  



 

 
TREINOS 
Os treinos decorrem no dia de sábado nos horários estipulados pela organização. 
Podem parar e repetir algumas secções sem pôr em causa os treinos de outros atletas. 

 

PROVA  
A prova realiza-se no Município do Porto Moniz ao longo do fim-de-semana. Os treinos 
oficiais decorrem no dia de sábado, das 10:00 às 18:00.  
O primeiro atleta em prova arranca em ligação às 11:00. 
 

PARTIDA 
A ordem de saída é por categorias. 
E-Bikes / Prova Aberta/CPT / Cadetes Fem. / Femininas / Masters 60 / Masters 50 / 
Masters 40 / Masters 30 / Cadetes Masc. / Juniores Masc. e Elites Masc.. 
Entre as categorias serão dados minutos de intervalo, a definir pela organização. 
A lista de ordenação é da responsabilidade da organização e tem em consideração os 
diversos rankings e palmarés dos atletas presentes. 

 

ATRASOS 
No caso de chegarem atrasados (penalizarem na ligação), devem avisar de imediato o 
comissário e esperar que lhe seja dada ordem de saída. 
As penalizações estão definidas no regulamento particular da prova e no regulamento 
geral da federação. 
 

LIGAÇÕES 
Os tempos de ligação são contabilizados desde o início de uma PEC até ao início da 
próxima. 
Não existe nenhum tipo de neutralização programada, os atletas devem gerir estes 
tempos estabelecidos.  
Nas ligações em estrada é obrigatório o cumprimento do código de estrada e o uso de 
capacete.  
 



 

 

 
 

CRONOMETRAGEM 
 
O Sportident SIAC AIR+ será o sistema de cronometragem a ser utilizado e para 

quem não possui, o aluguer tem o custo de 5 €, em caso de perda ou destruição do 

equipamento, o valor a pagar será de 65 €. 

 
LIGAÇÃO Tempo máx. Distância D. Acumulado Declive 

médio 
LIG 1 Fanal – SS1 20 min 1,3 Km - 25 hm -4% 
LIG2 SS1-SS2 30 min 2,0 Km 117 hm 10% 
LIG3 SS2-SS3 25 min 2,0 Km - 145 hm - 9,7% 
LIG4 SS3-SS4 80 min 3,7 Km 397 hm 11,8% 
LIG5 SS4-SS5 25 min 0,7 Km - 33 hm -5,5% 
LIG6 SS5-SS6 55 min 2,1 Km 233 hm 12,9% 

 
 

PROVAS ESPECIAIS - SS 
 

PROVAS ESPECIAIS - SS Distância Ascende Descente Declive médio 
SS 1 Lagoa 2 000m 4 hm -234 hm - 8% 
SS 2  Entroza 2 323m 1 hm - 268 hm - 11,0% 
SS 3 Tranquada 1 500m 1 hm - 232 hm - 15,0% 
SS 4 Curral Falso 1000m 1hm - 105 hm - 11,2% 
SS 5 Chã da Toca 1 800m 13 hm - 174 hm -12,9% 
SS 6 Tranquada 1500m 1 hm - 268 hm -15,0% 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

DETALHES DO PERCURSO EM 



 

 
https://www.trailforks.com/route/
mbmm2020/ 
 
 
 
 
 

 
 
CONTACTOS 

 

DIRETOR PROVA 
Alexandre Andrade 

geral@clubenavaldoseixal.org 
+351 962 312 271 

 
SECRETARIADO – ACMADEIRA 

www.acmadeira.pt 
geral@acmadeira.pt 

Vítor Jesus 
+351 963851177 
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