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A PROVA 

Uma prova composta por 6 PECs, numa rota que totaliza 37km, 2200m de desnível negativo e 
1200 de ganho de altitude.  
Temos 5 nacionalidades representadas em 10 categorias: 
Elite masculinos; Femininos; Júnior; Cadetes; Masters 30, 40 e 50; SanDUOkan; E-bikes; Open. 

HORÁRIOS 

9 de Novembro, sexta-feira 
14:00 – 17:00 – Acreditações 

Sede da ACMadeira, Funchal 

18:00 – 20:00 – Acreditações 
Engenhos da Calheta em frente à Câmara Municipal 

18:00 – 20:00 – Poncha de boas vindas 
Bar dos Engenhos da Calheta 

10 de Novembro, sábado 
09:00 – 14:00 – Acreditações 

Engenhos da Calheta em frente à Câmara Municipal 

10:00 – 17:00 – Treinos Livres 

11 de Novembro, domingo 
08:00 – 08:30 – Briefing 
Em frente à C.M. da Calheta. 

08:45 – Saída dos primeiros transportes em direção à partida 
Parque de Estacionamento da Marginal 

09:30 – Saída do primeiro atleta em prova 
Ordem de Saída: Master50; Master40; Master30; Júnior; Femininos; Elite 

16:00 – Chegada estimada do último atleta 
16:30 – Cerimónia Protocolar 

Engenhos da Calheta 
18:00 – Afterparty... 
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TREINOS 
Os treinos estão restritos ao dia de sábado nos horários estipulados pela organização. Podem parar 
e repetir algumas secções sem por em causa os treinos de outros atletas. 
Das 00:00 do dia 6 de Novembro, às 10:00 do dia 10 de Novembro os treinos são proibidos, 
podendo os atletas fazer reconhecimentos a pé. 
O não cumprimento destas regras resulta na desqualificação do atleta visado. 

DINÂMICA DA PROVA  
Após o briefing os atletas vão em transportes para a partida, no Rabaçal.  
Às 09:30 parte o primeiro atleta em ligação para a primeira PEC, não existe tempo de ligação neste 
percurso.  

PARTIDA 
Os atletas saem separados por 30seg., exceto o Top10 que saem separados por 60 seg.  
A ordem de saída é por categorias. 
Duos; 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. 

ABASTECIMENTO 
A principal zona de abastecimento será após o PEC4, no final da Blackline, em frente à subestação 
elétrica. 
Haverá também uma pequena com água e frutas no topo da montanha, antes / depois do PEC3, 
perto do início do trilho Sandokan. 
Estará disponível: fruta; água; bebida isotónica; gel e barras energéticas. 
Primeiros Socorros 
Nota: Não é permitido deixar qualquer tipo de equipamento, alimentação ou bebidas nesta zona.  
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LIGAÇÕES 
Os tempos de ligação são contabilizados desde o final duma PEC até ao início da próxima. 
Nas ligações em estrada é obrigatório o cumprimento do código de estrada e o uso de capacete.  
 

LIGAÇÃO 1 
45 min  3.4Km 230!50" 

Do final do Rollin’ Stones seguir pelo estradão até ao Pico Gordo. Então siga a estrada para o oeste, até o portão do 
Hunters 

LIGAÇÃO 2  
60min  4Km 280! 

Siga o Chão das Vacas, suba as Bermudas e vire à esquerda na estrada até o topo. 

LIGAÇÃO 3 
45min  3,2Km 190!60"  

Até a estrada, então à direita e um pouco para baixo até o portão de Blackline em uma curva 

LIGAÇÃO 4 
90min  2.5Km 280! 

Suba a estrada de terra entre Blackline e Redline, depois à direita no topo 

LIGAÇÃO 5 
60min  3,4Km 200! 

Saia para a estrada, depois suba até uma estradão à esquerda, depois das curvas mais inclinados 

LIGAÇÃO FINAL 
30min 

Desça de volta para Prazeres, depois para Calheta. 
No final devem dirigir-se de imediato ao secretariado para finalizar a prova. 
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ESPECIAIS 
As 6 provas especiais cronometradas – PEC deste evento caracterizam-se pela diversidade de 
terreno e paisagens. Em percursos sempre descendentes, seguem muitas vezes os lombos que 
eram outrora usados pelos pastores no acesso às zonas mais altas. Todas elas viradas a sul é no final 
do dia que a magia acontece... 

PEC 1 – ROLLIN’ STONES 800m  0!123" 
Curto, mas técnico, um lombo rochoso com vistas deslumbrantes. 

PEC 2 – HUNTERS  1500m  10!260" 
Um clássico. Alternando "pedreiras" e seções rápidas. Uma pequena subida antecipa a íngreme descida final. 

PEC 3 – SANDOKAN  1900m  10!210" 
Não pode haver Sandokan sem Sandokan! Famosa pelos túneis de vegetação, ritmo e variedade. 

PEC 4 – BACK TO BLACK 2800m  0!520" 
Blackline completa!, Primeira metade com novas secções em toboggans técnicos e rochosos, rematando a metade final 
com a pista de DH na floresta de eucalipto. 

PEC 5 – REDLINE  2150m  10!310" 
Um lombo panorâmico, permite desfrutar de um trilho rápido entre feiteiras, pinheiros e eucaliptos. 

PEC 6 – RABBIT   1900m  0!270" 
Um novo trilho, fluindo através de tabelas e saltos naturais, com uma parte final rápida, em estradão. 

MAPA 
O Mapa geral do evento, detalhes das especiais e ligações em: 

http://www.trailforks.com/route/sandokan-enduro-2018 

�  

http://www.trailforks.com/route/sandokan-enduro-2018
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CONTACTOS 

DIRETOR PROVA 
Paulo Sousa 

Ciclo Madeira 
+351 966 259 431 

SECRETARIADO – ACMADEIRA 
www.acmadeira.pt 

geral@acmadeira.pt 
+351 962 532 941 

BIKULTURE 
Jérémy Frotey 

www.bikulture.com 
contact@bikulture.com 

PRESIDENTE DO COLÉGIO DE COMISSÁRIOS 
José Carlos Silva 

zecvsilva@gmail.com 

SOCORRISTAS 
112 

Fisiomadeira 
+351 911055162 

http://www.acmadeira.pt
mailto:geral@acmadeira.pt
http://www.bikulture.com
mailto:contact@bikulture.com
mailto:zecvsilva@gmail.com

