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SOBRE  
 
Benvindo ao paraíso e à 4ª edição do evento Mountain Bike Madeira Enduro Meeting. 
Localizado na costa norte da Ilha da Madeira, o Porto Moniz é uma das maiores freguesias da 
região, estendendo-se desde o Oceano Atlântico até ao Paul da Serra. Depois do grande sucesso 
das edições anteriores, este ano propomos novamente uma semana de pura aventura com trilhos 
desafiantes. 
  
Este evento é focado essencialmente em “lifestyle Riding” e para dar a conhecer um pouco mais 
acerca das singularidades da Ilha da Madeira. 
A grande maioria dos trilhos da Madeira foram “construídos” e utilizados por pastores para levar o 
gado a pastar nas serras, bem como rota comercial entre o norte e o sul da Ilha da Madeira. Hoje, 
graças ao Mountain Bike, estes mesmos trilhos ganharam nova vida, oferecendo uma grande 
variedade técnica com diferentes superfícies e uma impressionante envolvência natural. A floresta 
natural da Laurissilva (Património da UNESCO) leva-te a pensar o quão generosa a natureza 
consegue ser. 
  
No fim de semana, os participantes terão a oportunidade de participar na 4ª ronda do Madeira 
Enduro Series. Ao todo serão cerca de 30km de corrida, incluindo as PECs e respetivas ligações. 
  
Vem e faz parte deste evento único! Não te sentirás indiferente! 
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PROGRAMA PROVA 
 

15/09/2018 (Sábado) 
 
09:30 às 14:00 – Acreditação oficial para a prova 
10:00 às 17:00 – Treinos livres 
17:30 – Briefing prólogo 
18:00 – Prólogo Enduro Village Seixal (primeiro atleta em 
ligação) 
20:00 – Welcome drink Clube Naval do Seixal. 
00:00 – Encerramento. 
 

16/09/2018 (Domingo) 
 
08:30 às 18:00 – Prova do Campeonato Regional de 
Enduro da Madeira. 
09:00 – Partida Prevista do Cais do Seixal 
10:30 – Partida Prevista do 1º atleta em ligação. 
18:00 – Closing Ceremony e entrega de prémios no Clube 
Naval do Seixal. 
19:00 – Arraial típico Madeirense – Jantar convívio para os 
participantes. 
00:00 – Encerramento 
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TREINOS 
Os treinos decorrem no dia de sábado nos horários estipulados pela organização. Podem parar e 
repetir algumas secções sem por 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 17:00. Nesse mesmo dia realiza-se o Prólogo Enduro 
Village Seixal, com o primeiro atleta em ligação às 18:00. 
No domingo os atletas são transportados do Cais do Seixal para o local de partida às 9:00.  
O primeiro atleta em prova arranca em ligação às 10:30. 
 

PARTIDA 
A ordem de saída é por categorias. 
E-Bikes; Open; Masters 50; Masters 40; Masters 30; Cadetes; Juniores; Elites 
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. 
No caso dos atletas manifestarem interesse em alterar esta ordenação, podem fazê-lo, desde que 
informem a organização e sempre para lugares inferiores do ranking estabelecido. Esta decisão é 
tomada na partida da corrida. 
 

ATRASOS 
No caso de chegarem atrasados (penalizarem na ligação), devem avisar de imediato o controlador e 
esperar que lhe seja dada ordem de saída. 
As penalizações estão definidas no regulamento particular da prova. 
No caso do tempo de ligação ser excedido por motivos alheios ao atleta, a penalização não se 
aplica. 
 

LIGAÇÕES 
Os tempos de ligação são contabilizados desde o final duma 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.  
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LIGAÇÃO Tempo máx. Distância D. Acumulado Declive médio 

Prólogo Cais- Partida 20 min 1,2 Km 110 hm 10,2% 
LIG 1 Fanal – SS1 20 min 0,8 Km - 25 hm -4% 
LIG2 SS1-SS2 20 min 1,3 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 20 min 0,8 Km - 33 hm -5,5% 
LIG6 SS5-SS6 50 min 2,0 Km 233 hm 12,9% 

 

PRÓLOGO 
 

 

 
https://www.trailforks.com/route/prologo-mbmm-2018/ 
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PROVAS ESPECIAIS - SS 
 

PROVAS ESPECIAIS - SS Distância Ascende Descente Declive médio 
Prólogo Enduro Village 927 m 13 hm - 107 hm  

SS 1 Lagoa 1 237m 9 hm -149 hm - 12,0% 
SS 2 Rail 2 323m 7 hm - 264 hm - 12,0% 
SS 3 Tranquada 1 226m 1 hm - 267 hm - 18,0% 
SS 4 Curral Falso 1 230m 12 hm - 144 hm - 13,2% 
SS 5 Palheiro 1 200m 13 hm - 174 hm -12,9% 
SS 6 Tranquada 1226m 1 hm - 267 hm -18,0% 

 

 

 
https://www.trailforks.com/route/mbmm-2018/ 
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CONTACTOS 
 

DIRETOR PROVA 
Alexandre Andrade 

geral@clubenavaldoseixal.org 
+351 962 312 271 

 
SECRETARIADO – ACMADEIRA 

www.acmadeira.pt 
geral@acmadeira.pt 
+351 962 532 941 

 
PRESIDENTE DO COLÉGIO DE COMISSÁRIOS 

José Carlos Silva 
zecvsilva@gmail.com 


