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Introdução 

O “West Gravity Enduro 2Cycling” realiza-se pela terceira vez na Freguesia da Calheta 

no dia 27 de novembro e contará para a 4ª Taça Madeira de Enduro em substituição 

do North Coast Enduro. 

A partida será na Fonte do Bispo e a chegada na Igreja Paroquial do Atouguia, terá no 

total cerca de 25km de extensão com um ganho de elevação de 988 metros e uma 

perda de elevação de 1841 metros. 

Organização 

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

Madeira.  

A prova “West Gravity Enduro 2Cycling” 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 5ª Taça da Madeira de Enduro. 

 

 

 

 

 

 

Outras informações 

Pedimos que os atletas respeitem o trabalho feito nos trilhos fazendo apenas os 

respetivos treinos a pedal e que utilizem a zona final (Regabofe) da PEC 5 apenas 

quando descerem a mesma para evitar que a zona se desgaste demasiado para a 

prova. 

A ligação para a PEC4 e a própria PEC4 tem algumas zonas expostas, vamos sinalizar as 

zonas, pedimos que tenham o máximo de atenção. 

Os chips do sistema de cronometragem são usados obrigatoriamente no pulso direito 

porque todas as estacas estarão no lado direito se não podem usar GPS ou relógio no 

mesmo pulso. 

Os Cadetes Masc e Fem, Open Rockies e Open Ladies Ride farão as PEC’s 1, 2 e 3  
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Inscrições 

Data limite das inscrições: 4ªfeira, dia 23 de novembro, até as 24h. 

Taxa de inscrição: 

Vertente Federados Masc / Fem Open Masc / Fem 

Enduro 35 € / 15 € 50 € / 25 € 
 

As inscrições devem ser efetuadas através do sistema de inscrições on-line 

disponibilizado no web site da Federação Portuguesa de Ciclismo (www.fpciclismo.pt), 

ou através do web site ACMadeira (www.acmadeira.pt) onde poderá encontrar 

encaminhamento para as inscrições no site da FPC. 

As inscrições deverão ser realizadas e pagas obrigatoriamente até a 4ªfeira anterior à 

prova, dia 23 de novembro. 

As inscrições podem ser anuladas até às 24 horas da sexta-feira anterior à realização 

da prova. Deverá ser enviado um e-mail para geral@acmadeira.pt, a indicar nome, 

número de licença do atleta e a prova em questão. 

As inscrições realizadas após dia 23 de novembro sofrem um agravamento de 50€ e 

têm de ser pagas em numerário junto ao secretariado da prova. 

Os atletas "Open" que realizem a sua inscrição e não compareçam, terão 

obrigatoriamente de pagar a totalidade do valor de inscrição. Os atletas Federados que 

realizem a sua inscrição e não compareçam, terão obrigatoriamente de pagar 50% do 

valor da inscrição. 

Os pagamentos dos valores de inscrição dos atletas deverão ser realizados através do 

NIB da ACMadeira 0036 0129 99100053856 68 – Montepio, até ao dia 25 de 

novembro. 

 As inscrições estarão abertas até às 24h do dia 23 de novembro. 

 Ao valor da inscrição acresce o valor do chip (5€) 

 Em caso de perda o atleta terá de pagar (65€ (Sportident SIAC AIR+) ) 

 As inscrições fora do prazo estipulado, só são permitidas a atletas federados e 

terão um agravamento de 50€ à taxa de inscrição 

 

  

http://www.fpciclismo.pt/
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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.  

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, 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.  

 

Percurso 

Link para o ficheiro. kmz com o percurso: 

https://drive.google.com/file/d/12KWbzKeKvwaI6KkpOvvcsIs937GrmZ34/view?usp=sharing 

LIGAÇÃO 1 (Partida) – 20 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 – 45 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 – 45 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. 
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PEC 3 – “Irinha” 

LIGAÇÃO 4 – 45 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”.  

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

desmontar da bicicleta. 

Os Cadetes Masc e Fem, Open Rockies e Open Ladies Ride ao terminar a PEC 3 “Irinha” 

depois da ribeira seguem em frente para a Igreja do Atouguia onde aguardam para 

descarregar os tempos.  

PEC 4 - Pipeline 

LIGAÇÃO 5 – 45 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 

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 

 

 

Perfil de elevação 
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Contactos 

Organização 

Associação de Ciclismo da Madeira 

geral@acmadeira.pt  

Diretora de Prova 

Suzana Silva - 927 843 388 

Presidente do Colégio de Comissários 

Fábio Vieira – 966 725 067 

Secretariado 

Vítor Jesus -  963 851 177 

geral@acmadeira.pt 

 


