
 

 
 

 



A PROVA 
 

Prova na conhecida zona dos Fonte do Bispo/Prazeres composta por 5 PECs, num percurso que 
totaliza cerca de 24.4 km de Distância; 841 m subida; -1,448 m Descida. 

 
 
 

Horários e tempos de ligação 
Start 0 início 10h00 
PEC1 - início 10h10 

(Prova e Ligação 1 - 40 minutos) 
PEC2 - início 10h50 

(Prova e Ligação 2 – 40 minutos) 
PEC3 - início 11h30 

(Prova e Ligação - 55 minutos) 
PEC4 -  início 12h25m 

(Prova e Ligação 50 minutos) 
PEC5 -  início 13h15m 

Final – 13h45-  Previsão de chegada do 1º atleta à Loja Bikulture 
 

DISTÂNCIAS em metros e altimetria 
Start 0 ao início da PEC1 Distancia 950metros 35metros subida 9 metros descida 

PEC1 – distancia 1750 metros, descida 188m, subida 0m; 
Ligação 1 a 2, distancia 1800 metros, subida 154m; 

PEC2 –distancia 3000 metros, descida 272m – subida 15m 
Ligação 2 a 3, distancia 2950 metros, subida 56metros, 57m descida; 

PEC3 –: distancia 926m, descida 84m, subida 0, 
Ligação 3 a 4, distancia 5170 metros, subida 182metros 7m descida; 

PEC4 –1760m, descida 246, subida 0 
Ligação 4 a 5, distancia 2330 metros, subida 252 metros 0m descida 

PEC5 – 2300m, descida 260m subida 0 
Ligação 2000m até final (Loja Bikulture Prazeres) 

 
 

Os atletas categoria Cadetes vão realizar as seguintes: PEC 1; PEC2; PEC 3. 
 

E-bikes fazem 4 PEC´s.  A Pec 4 inclui a Pec 4, o troço que é feito em ligação entre a Pec 4 e 
a Pec 5 para os é efetuado já em prova em conjunto. 

 
Categorias e Ordem de Partida 

 
E-Bikes; 

SanDUOkan (Participação em equipa de 2 elementos); 
Open; 

Cadetes Femininas; 

Femininas; 
Master 60; 

Master 50; 

Master 40; 
Master 30; 

Cadetes Masculinos; 
Juniores Masculinos; 

Elites Masculinos; 
 

 
PREÇÁRIO 



 

Atletas 
Federados na 

UVP – FPC 
Competição 
(Fem/Masc) 

Atletas Federados 
na UVP – FPC (CPT) 

Competição 
(Fem/Masc) 

Prova Aberta 
(Fem/Masc) 

 
 

SanDUOkan 

Femininos: 15,00 
Euros 

Masculinos: 35,00 
Euros 

Femininos: 20,00 
Euros 

Masculinos: 40,00 
Euros 

Femininos: 25,00 
Euros 

Masculinos: 50,00 
Euros 

*valor de cada participante 
da dupla definido conforme 
a sua categoria individual, 
podendo as duplas serem 
Masculinas, Femininas ou 

Mistas. 

1. Os atletas que necessitem de chip, acresce à taxa de inscrição o valor de 5,00 euros; 
2. Em caso de perda do chip, o atleta terá de pagar o valor de 35,00 euros no secretariado 

da prova; 
3. As inscrições feitas após as 24 horas do dia 4 de Novembro de 2020 sofrem um 

agravamento da taxa de inscrição de 10,00 euros. 

 
 

FORMAS DE PAGAMENTO 
 

• Transferência bancária para a conta da ACMadeira com o NIB:0036 0129 9910 0053 8566 8 
- Montepio Geral. Envio de comprovativo para geralåcmadeira.pt até às 24h do dia 4 de 

Novembro de 2020 

• Em numerário na sede do secretariado da ACMadeira, Ed. Monumental Lido, 3º andar,. 

• Os atletas que realizarem a sua inscrição e não compareçam na prova, terão 
obrigatoriamente de pagar 50% do valor da inscrição. 

 
 

 
HORÁRIOS 

 
7 de Novembro, Sábado 

14:00 – 18:00 Secretariado: Acreditação e recolha de dorsais - Loja Bikulture 

10:00-18:00 – Treinos Livres (com eventuais limitações em zonas assinaladas e sem 
presença de meios de socorro) 

 

8 de Novembro, Domingo 

09:30 – agrupamento zona da Fonte do Bispo - Briefing 

10:00 – Saída do primeiro atleta em ligação para a Pec 1. 

10:10 -  Inicio da Pec 1 para o primeiro atleta. 

13:45 – Chegada estimada do primeiro atleta. 

 

Descarregamento de chips loja Bikulture Prazeres. 

 

Regulamento aplicável: Taça da Madeira de Enduro – Disponível em www.acmadeira.pt . 
 
 
 

TREINOS 

Os treinos são aconselhados dia de sábado nos horários estipulados pela organização. 
Podem parar e repetir algumas secções sem pôr em causa os treinos de outros atletas. 

 
Das 00:01 do dia 2 de novembro, às 9:30 do dia 8 de novembro os treinos são condicionados, 

http://www.acmadeira.pt/


podendo os atletas fazer reconhecimentos a pé. 
 

A organização poderá interditar a totalidade ou secções das PECs da prova em função da 
preparação e limpeza dos trilhos. 

 
O não cumprimento destas regras e os eventuais danos daí decorrentes não são da 

responsabilidade da organização. 
 

DINÂMICA DA PROVA 
 

O agrupamento dos atletas é efetuado na zona da Fonte do Bispo. 
 

No final da prova a organização disponibiliza um “transfer” para os condutores que pretendam 
recolher as viaturas que se encontrem no início da prova (desde que cumpram as regras de 

etiqueta respiratória e de higiene). 

Os atletas categoria Cadetes vão realizar as seguintes: PEC 1; PEC2; PEC 3 e PEC 4 

E-bikes fazem 4 PEC.  A pec 4 inclui a pec 4, o troço que é feito em ligação entre a PEC 4 e a 
PEC 5 para os é efetuado já em prova em conjunto. 

 
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 da UVP-FPC. 

 
PENALIZAÇÕES 

Violação Penalidade 

Falhar Controlo horário de partida (controlo 0)  
Até 5 minutos de atraso - 1 minuto de 

penalização 

Mais de 5 minutos de atraso - 5 
minutos de penalização 

 
Mais de 30 minutos de atraso – 

desqualificação 

Partir antecipada na PEC Penaliza com o dobro do tempo de 
avanço relativo à hora de saída 

 
 

Partir atrasado na PEC 

Poderá partir somente depois de 
autorizado pelo comissário presente 

no local, que só pode autorizar a 
partida se o atleta anterior tiver 

partido há pelo menos 20 segundos. O 
tempo conta desde a hora 

prevista no cartão horário. O atleta de 
10seg para partir sem penalizar. 

Outras violações na partida (exemplo: passar à 
frente, atrasar a partida, etc.) 

5 segundos de penalização 



 
 

 
 

DESCLASSIFICAÇÃO 
 

Para quem não respeitar o meio ambiente, o atleta pode sofrer uma penalização desde 1 minuto ou ser 
desqualificado; 

Os atletas que façam cortes, alterando o percurso também serão desqualificados. 
 
 

LIGAÇÕES 

Os tempos de ligação estão definidos para cada participante, no autocolante de quadro 
fornecido pela organização. 

Nas ligações em estrada é obrigatório o cumprimento do código de estrada e o uso de 
capacete. 

 

ABASTECIMENTO 

A principal zona de abastecimento será após o PEC2 “Miniavalanche” na entrada para o Chão 
das Vacas e passagem em direção à PEC 4 “Blackline”. 

 
Estará disponível: água; fruta; bebida isotónica; chocolate. 

 
SEGURANÇA 

 
A organização vai fornecer a cada concorrente contactos de emergência que devem ser usados em 

caso de acidente. 
É obrigatório o uso de telemóvel em toda a extensão do evento. 
Estará em permanência um posto móvel de assistência médica. 

 
 

PLANO DE CONTIGÊNCIA – COVID 19 
 

As medidas de segurança serão as que constam no Manual de Boas Práticas em vigor 
determinadas pela Associação de Ciclismo da Madeira para a realização das provas. Consultar 

documento em anexo. 
 

O “ PLANO DE CONTINGÊNCIA ACMADEIRA – COVID-19“ DEVERÁ SER CUMPRIDO POR 
TODOS OS PARTICIPANTES E DIRETORES DESPORTIVOS. 

 
 
 
 

Não obedecer à marcação/ atalhar Desqualificação 

Falhar um controlo de passagem (CP) Desqualificação 

Atalhar sem intenção (ex: por queda) 30 segundos de penalização 

Assistência ilegal Desqualificação 

Transporte ilegal Desqualificação 

Desrespeito pelo ambiente 1 minuto de penalização 

Trocar uma peça marcada com autorização 5 minutos de penalização 

Trocar uma peça marcada sem autorização Desqualificação 

Atirar Tear Off dos óculos ou outros detritos para 
a pista 

Desqualificação 

Alterar o percurso Desqualificação 

Falta do nº das costas 30 segundos de penalização 



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA 
 

Todas as regras de proteção individual indicadas devem de ser seguidas por todos os 
concorrentes, sem exceções. 

 
Equipamento Obrigatório: 

• Capacete homologado para a competição de ciclismo; 

• Proteções nos joelhos e cotovelos em material rígido; 

• Luvas integrais. 

• Kit de Proteção Individual Covid-19 (máscara e gel desinfetante) 

 
É obrigatório o uso de capacete durante toda a prova, incluindo nas ligações, cujo não uso, quando 

detetado, pode ditar a desqualificação do atleta. 
 

A UVP-FPC recomenda fortemente a utilização de proteção dorsal ou mochila 
 

Não é permitido o uso de equipamentos de licra ou justos ao corpo. É aconselhado o uso de roupa 
resistente a abrasão. 

 
Todos os atletas que não disponham do equipamento de proteção obrigatório definido no ponto 

anterior, serão proibidos de alinhar para partida. 
No decorrer da prova os atletas podem ser fiscalizados pelos comissários de prova. 

 
Todos os atletas deverão efetuar a totalidade do percurso com o seu equipamento de proteção 

regulamentar obrigatório sob pena de desqualificação. 
 

É obrigatório que cada atleta leve o seu telefone para a corrida, a fim de ser contatado ou entrar em 
contato com os organizadores se for necessário durante a prova. O organizador anunciará o 

número de telefone a contatar em caso de emergência. O número de telefone também consta 
neste documento. 

 
Apenas um quadro, uma unidade de suspensão dianteira e traseira e um par de rodas pode ser 

usado por um piloto durante a corrida. 
O atleta que for encontrado a substituir uma parte ou componente listado acima, sem o 

consentimento do diretor de prova será desqualificado. 
 

DESISTÊNCIAS 
 

Quando um corredor desiste da prova, por qualquer razão, deve avisar o fiscal de pista mais 
próximo e informar o cronometrista na linha de meta à primeira oportunidade. Qualquer atleta 

desistente não receberá qualquer ponto na classificação. 
 

ULTRAPASSAGENS E DOBRAGENS 
 

Quando estão a ser dobrados e / ou ultrapassados, os corredores devem afastar-se e ter em 
consideração os outros corredores, mesmo tratando-se de categorias diferentes. Ao serem 
ultrapassados e / ou dobrados, não devem em situação alguma obstruir a passagem de um 

corredor. Quem vai dobrar deve indicar o lado, direita ou esquerda. 
 

DIREITOS DE IMAGEM 
 

Todos os direitos de captação, produção e difusão de imagem, estão reservados aos 
organizadores. Ao se inscreverem e participarem no evento, os participantes autorizam a utilização 
e difusão de imagens suas, captadas no decorrer da prova, inclusive os documentos promocionais 

e/ou publicitários. 



À organização reservam-se os direitos de recusar uma denominação, logótipo ou patrocinador de 
equipa que considere de carácter provocativo ou que desrespeite o espírito do evento. 

As equipas/corredores participantes no evento terão de utilizar de forma visível, em toda a prova, 
os dorsais e/ou placas distribuídos pela organização, os quais não poderão sofrer qualquer tipo de 

dano ou alteração da sua forma. 
É proibido às equipas/corredores, durante o decorrer de qualquer atividade relacionada com o 

evento, a distribuição, afixação ou projeção de qualquer tipo de informação de carácter publicitário, 
sem que esta tenha sido devidamente autorizada pela organização. 

As equipas/corredores que não cumpram estas normas serão desclassificados da prova. 
 

PATROCÍNIOS 
 

À organização reservam-se os direitos de recusar uma denominação, logótipo ou patrocinador de 
equipa que considere de carácter provocativo ou que desrespeite o espírito do evento. 

As equipas/ corredores participantes no evento terão de utilizar de forma visível, em toda a prova, 
os dorsais e / ou placas distribuídos pela organização, os quais não poderão sofrer qualquer tipo de 

dano ou alteração da sua forma. 
É proibido às equipas / corredores, durante o decorrer de qualquer atividade relacionada com o 

evento, a distribuição, afixação ou projeção de qualquer tipo de informação de carácter publicitário, 
sem que esta tenha sido devidamente autorizada pela organização. 

As equipas/corredores que não o cumpram estas normas serão desclassificadas da prova. 
 
 

MEIOS DE SEGURANÇA E SOCORRO 
 

Os meios de segurança e de socorro só estarão presentes no dia da prova. Nos treinos livres em 
caso de emergência devem LIGAR o número de emergência 112. 

 
 

RESULTADOS 
 

A divulgação de resultados será feita através da publicação no site, nas redes sociais pela 
ACMadeira, e enviada via email para os clubes presentes. Não haverá pódio final nem 

entrega de prémios e não está previsto nem é aceite pela organização qualquer convivo 
no final da prova. 

 
 
 
 
 

 

Unidades de saúde próximas ao local do evento: 
 

Hospital Dr. Nélio Mendonça 
Avenida Luís de Camões, 9004-514 Funchal 

Telefone: 291 705 600 

 

 

 

 

 

 

 



CONTACTOS 

ORGANIZAÇÃO 

www.acmadeira.pt  

DIRETOR DE PROVA 

Paulo Sousa – +351966259431 

SECRETARIADO – ACMADEIRA 

www.acmadeira.pt 

geral@acmadeira.pt 

Vítor Jesus – +351963851177 

PRESIDENTE DO COLÉGIO DE COMISSÁRIOS 

A DEFINIR. 
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