
!

SANDOKAN ENDURO 2015| 14-15 NOV. Calheta, Madeira PORTUGAL 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

END#4 – Associação Ciclismo da Madeira 
Atlantic Enduro #3 – Triple Crown  

14-15 Novembro 2015 
Calheta - Madeira, Portugal 
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LOCALIZAÇÃO Google Map 

WEB PAGE sandokan-enduro.org 
INSCRIÇÃO Preço da inscrição: 40€ 

(Desconto de 10€ para que participa no ENDURO MADEIRA ou no TRIPLE 
CROWN) 
As inscrições abrem dia 15/09 às 00:00 CET em: 
http://sandokan-enduro.org/registration/ 
Podem cancelar a inscrição e será devolvido o dinheiro até 2 semanas do 
evento. Para tal contactar: 
contact@sandokan-enduro.org 
O pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária para: 
Associação de Ciclismo da Madeira 
NIB: 0036 0129 99100053856 68 
IBAN: PT50 0036 0129 99100053856 68 
BIC: MPIOPTPL 
Envio de comprovativo para: geral@acmadeira.pt 

CATEGORIAS FEMININO 
JUNIOR 
ELITE 
MASTER 30 
MASTER 40 
MASTER 50 

HORÁRIOS Levantamento 
dos dorsais 

Sexta-feira, 13 Nov. 14:00 – 20:00 
Sábado, 14 Nov. 08:00 – 12:00 

Publicação 
Race Book 

Sábado, 7 Nov. 00:00 

Treinos Oficiais Sábado, 14 Nov. 09:00 – 18:00 
É proibido treinar nas PECs na semana que antecede a 
prova, sob risco de DSQ. 
Os treinos estão restritos a UMA passagem por especial. 
Será disponibilizado transporte do “BaseCamp” 
(Prazeres) para a Fonte do Bispo, durante os horários 
dos treinos oficiais. 

Competição Domingo, 15 Nov.  
08:00 (saída dos transportes para o início do evento) 
09:00 Primeiro atleta em prova 
16:00-17:00 Chegada do último atleta (aproximado) 

DESCRIÇÃO DA 
PROVA 

Número de especiais: 6 a 7 
Tempo aproximado do total cronometrado: 30-40min 
Desnível acumulada positivo a pedalar: 1300mt 
Existirá um serviço continuo de transporte entre o “BaseCamp” (Prazeres) e 
a “Middle Station” (zona de abastecimento1) 
Distância total percorrida: 30-40km 
Tipo de terreno: O tipo de terreno varia conforme a altitude das PECs. Nas 
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zonas mais altas e expostas, predominam os afloramentos rochosos que 
alternam por vezes com prados verdes e single-tracks. Nas zonas mais baixas 
encontramos uma terra muito fina e compacta (cerro), que quando molhada 
fica muito escorregadia. 
Muitos destes trilhos seguem a “crista” ou “lomba” da colina e eram usados 
como acesso à serra pelos pastores.  
Aconselhamos pneus com carcaça de DH pois os furos são frequentes... 

OUTROS EVENTOS 
E ATIVIDADES 

A inscrição no evento dá direito a: 
• Sexta-feira. Poncha de boas vindas, tremoços e amendoins! 
• Sábado. 17:00 – 19:00 Sunset&Yoga, e massagens (terapêuticas) 
• Domingo. Arraial típico, com espetada, bolo do caco e outros mimos. 

EQUIPAMENTO 
OBRIGATÓRIO 

JOELHEIRAS; CAPACETE INTEGRAL; MOCHILA OU PROTEÇÃO CERVICAL; 
KIT REPARAÇÃO FUROS OU CÂMARA AR; BOMBA OU CO2; APITO; 
TELEMÓVEL; IMPERMEÁVEL. 

COMO CHEGAR Existem voos diretos diários do Porto e Lisboa. 
http://www.ana.pt 
(Aconselhamos vivamente a reservar o espaço para a bicicleta o quanto antes, junto 
da companhia aérea. Disponibilizamos também uma morada para o envio da 
bicicleta via CTT. Para tal contacte-nos previamente.)  
A organização está a organizar um serviço transfer Funchal – Calheta. (mais 
informações em breve) 

ALOJAMENTO Acantonamento no Pavilhão Gimnodesportivo dos Prazeres (duches água 
quente, lavagem e armazenamento de bicicletas) 5€ por pessoa 
Alojamento em turismo rural: www.madeirarural.com (Descontos especiais 
para participantes do Sandokan) 
Hotéis: www.calheta-beach.com; www.saccharumhotel.com; 
www.hoteljardimdomar.com/pt  

CONTACTOS contact@sandokan-enduro.org  
 


