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Localização Vila do Nordeste, ilha São Miguel, Açores 

 

Race Office Posto de Turismo 
MAPA: https://goo.gl/maps/BfBy1BohdngkDDMZ9 

 

 
Race Villa  

MAPA: https://goo.gl/maps/hck4gNKmHxdzC44Y8 
 

 
Race Villa Estação de lavagem de Bikes; 

Monbike Assistência mecânica; 
Tendas dos Parceiros; 

Almoço pós prova 
Linha 

Partida/Chegada 
Map: https://goo.gl/maps/zgL5oELsvzo23M9A8 

https://goo.gl/maps/BfBy1BohdngkDDMZ9
https://goo.gl/maps/hck4gNKmHxdzC44Y8
https://goo.gl/maps/zgL5oELsvzo23M9A8
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Website https://www.azoresendurofest.com/ 

 

Horário Inscrições abertas: 28 de Setembro 2020 a 15 de Fevereiro 2021 

Mapa prova & GPS: 22 de Fevereiro 2021; 10H00 AZOT 

Evento check in:  24 de Fevereiro: 19H00-22H00 – Race Office  

                                25 de Feveriro: 08H00-09H30- Race Office 

Briefing Treinos: 25 de Fevereiro : 09H00- Race Office  

Treinos: 25 de Fevereiro : 10H00-16H30 

                26 de Fevereiro : 09H00-16H00 

Jantar de boas vindas*: 25 de Fevereiro: 19H30 (localização a anunciar) 

Briefing Prova: 27 e 28 de Fevereiro: 08:30H- Race Office                           

Prova: 27 e 28 de Fevereiro: 09H00-15H30 

Entrega de Prémios: 28 de Fevereiro, 16H00-linha de Meta 

Almoço pós prova*: 28 de Fevereiro 12H30-Race Villa 

 
*devido à situação pandemica poderá não ser possivel se realizar. 

 

Categorias Men  
Men 40+ 
Women 

EBike 

 
A lista de partida será anunciada após os treinos, contudo, a ordem de partida das 
categorias  será a seguinte: Ebike; Men 40+; Women; Men.  

 

https://www.azoresendurofest.com/
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Licença 
desportiva 

“Azores Enduro Fest” é uma prova federada pela  Federação 
Portuguesa de Ciclismo, uma licença nacional é recomendada. 
Haverá um seguro diario nos dias de prova para os não federados 
  

 
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  1ª fase: 55€ 28 de Setembro a 31 de Dezembro de 2020 
               65€ 1 de Janeiro  a 15 de Fevereiro de 2021 
                   1 dia único de prova 35€ 
 

*Após 15 de Fevereiro inscrições não serão mais aceites. 

Treinos Todo o treino será feito a pedal, exepto atráves de transporte oficial.  
Transporte privado não é permitido. 
Todos os atletas deverão fazer os treinos de acordo com percurso oficial de prova. 
 
Dia 1 de treinos= dia 1 de prova 
Dia 2 de treinos = dia 2 de prova 
 
E-bikes não são permitidas exepto aqueles que participarão na categoria de ebike. 
Dorsal é obrigatório nos dias de treino 
 
*(situações especiais podem ocorrer) 
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Marcação de 
bicicleta 

 
No saco de boas vindas, encontrará 5 autocolantes que deverá colocar na sua bicicleta de 
acordo com a imagem acima. 
Em cada dia de prova será confirmado a marcação. 
- Uma mudança de componente com autorização da organização: 2min de penalização 
- Uma mudança de componente sem autorização da organização: 5min de penalização ou 
desclassificação. 
 

Procediment
os de 

partida 

Os Atletas têm o seu tempo de partida pre-estabelecido das especiais cronometradas, 
intervalo das partidas pode ir de 30segundos a 1 minuto entre participantes 
 
Alterações de tempos de partida pode alterar dependendo de situações inesperadas. 
 

Dias de 
Prova 

 

27 e 28 de Fevereiro 2021 
 
08H00-08H30 race office abre 

09H00- Primeiro atleta na linha de partida 
14H30- Ultimo participante chega na linha de meta 
 
 
 

 

 
 
 

Equipamento 
de protecção 
obrigatório 

 
 
Capcete integral aprovado CE, joelheiras e luvas integrais obrigatório para as especiais 
cronometradas, tanto nos dias de treino como nos dias de prova. Protecção de costas ou 
mochilas com protecção são altamente recomendadas, bem como cotoveleiras e 
protecção dos olhos. 
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Capacete aberto, apenas nas ligações. 

Penalizações Atletas terão o seu tempo de partida estabelecido, penalização na chegada da PEC será 
o tempo de atraso + o tempo de PEC. 
 
Chegar cedo na linha de partida- 2min 
Comportamento indevido e insultoso- Desclassificação imediata (DSQ) 
Receber ajuda externa fora da zona permitida- DSQ 
Treinos feitos ilegalmente e ou não respeitando as regras- 10min 
 
 
 

Ajuda Externa Ajuda externa (médica, mecânica, outra) é só permitida na zona designada. 

Zonas 
Abastecimeno 

Será marcado no mapa da prova as zonas de abastecimento. 
Estas conterão água, bebidas isotonicas, frutas e outros alimentos sólidos.  

WC Há uma casa de banho pública no zona do estacionamento da freguesia. Verifique o 
mapa. 

Assistência 
Médica 

Uma ambulância e uma equipa de resgate ( médico+ enfermeiro e tecnicos de rappel) 
estarão em locais estratégicos da prova. 

Centro de 
Saúde/ Hospital 

O centro de saúde mais próximo, é no centro da Vila do Nordeste a 300m da linha de 
partida/meta, Hospital em Ponta Delgada a 59km (47min +/-) 

  

Resultados 
/Tempos 

Classificação diaria e geral estará disponível no Race Office 

Vôos / 
Transportes 

Os Açores são acessiveis por avião, voos directos de Lisboa, Porto, Toronto e Boston. 
Código do aeroporto (PDL) 
  
Transfers do e para o aeroporto estão incluidos na inscrição. Por favor preencher na 
ficha de inscrição para assegurar o seu lugar. 
 
Chegar em Vila do Nordeste 
Por carro; 
Vila do Nordeste está aproximadamente a 50 min (59km) de Ponta Delgada. 
Ver Mapa https://goo.gl/maps/VQ5Du8U23aErV4kx7 
 

 
 

https://goo.gl/maps/VQ5Du8U23aErV4kx7


RACE BOOK 2016 
 

 
 

BIKE SAFARI TOUR| MONBIKE BIKE SHOP|NORDESTE| FEVEREIRO 2021|AÇORES 
 

 

Transportes públicos; 
Motor de busca com horários e rotas para e de Vila do Nordeste 
http://www.smigueltransportes.com/ 
 

Contactos Organizador: 
  
Azoresendfest@gmail.com 
Carlos dos Santos: +351 910 13 13 61 
 

 

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

