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FEDERAÇÃO DE MOTOCICLISMO DE PORTUGAL REGULAMENTO DO TROFÉU NACIONAL VERDES DE ENDURO 2019 ANEXO 2 – CLÁSSICAS   As CLÁSSICAS são um Troféu Nacional destinado aos proprietários/utilizadores de motos com ano de construção até 1996 inclusive.  Neste Troféu existirão uma classe: 
• Clássicas 1 - Motociclos a 2T e 4T com cilindrada livre.  Serão admitidas: 
• Motos de Enduro com refrigeração a ar, travões de tambor e sistema de amortecimento traseiro que recorra a um ou dois amortecedores accionados por ancoragem directa entre o quadro e o braço oscilante, não podendo existir quaisquer outras peças móveis como bielas.  
• Motos de Enduro com refrigeração a ar ou liquido, travões de tambor ou de disco e sistema de amortecimento traseiro com bielas ou não.  
• Qualquer tipo de moto a 4T até ao ano de 1996.  Poderão participar pilotos que reúnam as seguintes condições:  - Serem portadores de licença de condução válida para os motociclos em questão. -  Serem portadores de uma licença nacional de Enduro ou Geral válida para o ano 2019. - Terem a idade mínima de 25 anos em 1 de Janeiro de 2019. - Utilizarem motociclos com características à “época” (mantendo quadro, suspensões, travões e cilindradas originais). - Motos com características de Enduro, ou seja terá que se manter o “look” Enduro. - Recomenda-se a utilização de pneus traseiros homologados (“E” ou “DOT”). - Os motociclos serão identificados com as placas de Fundo Branco com Números Pretos (numeração de 380 a 399).  Características das provas: - O Troféu será composto pelas 6 provas do CNE. - Não será retirado nenhum resultado para as contas finais. - A partida desta classe será sempre depois da partida da última das restantes classes do Troféu Verdes. - 2 voltas ao percurso Hobby. - Esta classe têm várias alternativas ao percurso delineado, e percorrem as Extremes total ou parcialmente, consoante avaliação da Comissão de Enduro. - Após as Classes Verdes I, Verdes II, Verdes III e Veteranos sairão, por esta ordem, as classes: Super Veteranos, Senhoras, Clássicas e Hobby. - Oferta de Óleos e lubrificantes ENI em todas as provas. - A taxa de inscrição nas provas é de 55,00 euros para um dia e 80,00 euros dois dias. - O Trofeu CLÀSSICAS sagrará Vencedores de Trofeu Nacional.    


