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Localização Faial da Terra, Ilha de São Miguel, Açores 

 

Race Office MAPA: https://goo.gl/maps/vYKBqYzVuwk 
 

 

Web site http://bikesafaritour.wixsite.com/faialdaterraendfest 

Horário Inscrições: Junho 1, 2017 a Março 15, 2019 

Mapa prova & GPS: Março 11; 00H00 AZOT 

Evento check in: Março 14; 08H00 – secretariado 

Briefing Treinos: March 14 ;09H00- secretariado 

Treinos: Março 14: 10H00-16H30 

                Março 15: 09H00-16H00 

Jantar de boas vindas: Março 15: 19H30 

Briefing Prova: Março 16, 08:30H- secretariado 

Prólogo Urbano: Março 15, 16H30-17H30, Vila da Povoação 

Prova: Março 16 e 17, 09H00-15H30 

Entrega de Prémios: Março 17, 16H00- secretariado  

Almoço de celebração: Março 17, 12H00- secretariado  

 
 

Categorias Men  
Men 40+ 
Women 

https://goo.gl/maps/vYKBqYzVuwk
http://bikesafaritour.wixsite.com/faialdaterraendfest
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A ordem de partida será ordenada a seguir ao prólogo, no entanto, a ordem das categorias 
é a seguinte: Men 40+; Women; Men 

 

Licença “Azores Enduro Fest” é uma prova registrada na Federação 
Portuguesa de Ciclismo, uma licença nacional ou UCI é 
recomendada. Uma apólice de Seguro de prova será atribuída para 
aqueles que não possuem licença desportiva.  

 
Termo de 

responsabili
dade 

 
Participar na prova completa aceitação dos riscos e as regras associadas. Cada participante 
entende e admite que a sua participação é voluntária. Assume a responsabilidade de qualquer 
incidente/acidente que acontença devido à sua participação.  
Entende que a pratica de BTT e as acitividades associadas são perigosas e que a sua 
participação está dependente da sua aceitação dos riscos envolvidos. 
 Atesta que o seu estado de saude encontra-se adqueado para uma prova desta dimensão e 
ciente dos dias longos e duros que irá enfrentar. 
 Entente e aceita o termo de responsabilidade que está associado ao evento. 
A organização matém um seguro de responsabilidade civil mas é altamente recomendado que 
cada atleta faça um seguro apropriado à sua pessoa  

 

Inscrição : 55€ Junho 1 a Outubro 31, 2018 
: 65€ Novembro 1, 2018 a Janeiro 15, 2019 
: 75€ Janeiro 16 a Fevereiro 15, 2019 
 

Dia único: 35€ 

Treinos Todo o treino será feito a pedal, expeto nos transportes oficiais. 
Todos os participantes terão que seguir o percurso oficial da prova. 
As Pec’s estarão fechadas de 11 de Março a 13 de Março. Apenas reconhecimento a pé é 
autorizado. 
 
No primeiro dia de treinos, as pec’s do primeiro dia de prova. 
No Segundo dia de treinos, as pec’s do segundo dia de prova. 
(Circunstâncias especiais podem ocorrer) 
 
O frontal deverá ser usado nos treinos. 
Transportes privados não serão autorizados. 
E-bikes não são autorizadas, expeto que estiver inscrito na categoria e-bike 

 
Prólogo 
Urbano 

Um prólogo urbano será realizado na vila da Povoação. É uma PEC espetáculo mas 
obrigatório para todos os inscritos no evento completo.  Qualquer participante que falhe 
sem uma explicação à organização, sofrerá uma penalização a ser estipulada pela 
organização.  



RACE BOOK 2016 
 

 
 

BIKE SAFARI TOUR| MONBIKE BIKE SHOP|FAIAL DA TERRA| MARCH 2019|AZORES 
 

 

 

Marcação da 
bicicleta 

 
No saco de boas vindas, terá 5 autocolantes para marcar a bicicleta como na imagem 
acima. 
Em todos os dias de prova será verificado os componentes marcados.  
- Mudança dos componentes marcados terá que ser feito junto da organização. Uma 
penalização de 5-min será dada. 
-Uma mudança sem o consentimento da organização, a penalização poderá ir de 10 min a 
desclassificação da prova. 

Procediment
os partida 

Participantes terão a sua hora pré estabelecida das PEC’s partindo em 30s a 1min, 
dependendo da PEC. 
 
 Mudanças no tempo de partida pode ocorrer devido a factores inesperados. 
 

Dias de 
prova 

 

16&17 de Março 
 
08H00-08H30 Abertura do race office 
 09H00- Primeiro participante no percurso 
15H30- chegada do ultimo participante 
 
 
 

 

 
 
 

Equipamento 

 
Capacete integral aprovado, joelheiras e luvas completas para as PEC’s (durante o treino 
e prova). 
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obrigatório Protector de costas ou mochila com protector, cotoveleiras, óculos/goggles são 
recomendados. Capacete aberto apenas válido para as ligações. 

Penalizações Os participantes terão tempos de partida pré-estabelecidos, a chegada tarde ao início, a 
penalização será o tempo atrasado + o tempo a efetuar na PEC. 
 
Chegada à box de partida antes do seu tempo- 2min 
Má conduta -DSQ 
Receber ajuda externa fora das locais oficiais- DSQ 
Treinos ilegais e/ou feitos não respeitando as regras-10min 
 
 

Suporte tecnico Suporte externo (médico, mecânico, etc) só é permitido nas zonas designadas. 

Zonas de 
abastecimento 

No mapa da prova estará assinalado as zonas de abastecimento bem como 
pontos de água potável. A zona de abastecimento terá água, bebidas 
isotónicas e alimento sólido diverso.  

WC Há uma casa de banho pública na freguesia, consultar o mapa 

Assistência 
médica 

Uma ambulância e uma equipa de resgate estará presente nos dias de prova a seguir ao 
fim de cada PEC. 

Centro de 
saúde/ Hospital 

O centro de saúde mais próximo é em Povoação a 8,6km (15min), Hospital fica em 
Ponta Delgada a 67km (1hour) 

  

Classificação Tempos das PEC e classificação diária publicada todos os dias no Race Office 

Viagens areas/ 
Transporte 

Os Açores são acessíveis por avião, voos diretos para Ponta Delgada de Lisboa, Porto, 
Toronto e Boston. 
  
Transporte de e para o Aeroporto está incluído na inscrição. Por Favor preencher o 
formulário próprio quando pedido para ter acesso ao mesmo. 
 
 
 
Por carro próprio; 
Faial da Terra fica aprox.   1hora (67km) de Ponta Delgada, perto da vila da Povoação. 
Ver mapa: https://goo.gl/maps/nNMZiQd5yHz 
 

Transporte público; 

https://goo.gl/maps/nNMZiQd5yHz
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O website abaixo é um motor de pesquisa de transportes públicos para o Faial da Terra. 
http://www.smigueltransportes.com/ 
 

Contactos Organizadores: 
  
faialdaterraendurofest@gmail.com 
Carlos dos Santos: +351 910 131 361 
Paulo Dinis Carvalho: +351 918 743 484 

 

http://www.smigueltransportes.com/
mailto:faialdaterraendurofest@gmail.com

