
 

MINI ENDURO 

Regulamento Particular MINI ENDURO 2019 



 

 

1. Apresentação 

 

O Montanha Clube filiado na F.M.P (n.º 35 - 20/06/1991), é o organizador da IV corrida do 

Campeonato Nacional de MINI Enduro, última prova pontuável. Esta decorrerá a 05 de 

Outubro de 2019. 

 A prova será disputada em conformidade com o Regulamento do Campeonato Nacional 

de MINI Enduro (da Federação Motociclismo Portugal),seus anexos, presente regulamento 

e de acordo com toda outra deliberação final aprovada pelo júri da prova. 

 A competição terá o seu início e final no Areneiro – Padrão, Lousã. 

 

2. Programa  

A prova terá o seguinte programa 

02 de Setembro:  

Abertura das inscrições. 

 

05 de Outubro (sábado) 

 

09:00 às 11:00 – Verificações Técnicas e Administrativas  

12:30 – Saída do primeiro piloto de Mini Enduro 

 

Depois da chegada do último piloto, procede-se à afixação dos resultados e 

respetiva entrega de prémios. 

 

 

 

 



 

 

 

3. Classes 

Infantis  
Motos a 2T com cilindrada até 65CC e motos 4T 
com cilindrada até 110CC, com idades 
compreendidas entre 8 e 12 anos. 

Juvenis  
Motos a 2T com cilindrada até 85CC e motos a 4T 
com cilindrada até 150CC, com idades 
compreendidas entre os 11 e 14 anos.  

Juniores 
Motos de 125CC a 2T, para pilotos com idades 
compreendidas entre os 13 e 15 anos. 

Enduro Cup 
Motos de 50CC 2T e 125CC a 4T, para pilotos com 
idades compreendidas entre os 14 e 18 anos. 

 
 
 
 
 

4. Inscrições 

 

As inscrições devem ser feitas a partir de dia 02 de Setembro, através do site 

http://provas.ttcrometragens.com/ 

Os comprovativos de pagamento devem ser enviados para o e-mail: 

montanhamotos@sapo.pt 

Taxa de inscrições: 30€ 

IBAN: PT 50 0010 0000 44769200002 04  

 

 

 

 

 

http://provas.ttcrometragens.com/


 

 

5. Oficiais de prova  

 

Diretor de prova  Luís Rodrigues 

Diretor adjunto  João Bandeira 

Comissário técnico António Padilha 

Comissário de percurso Carlos Rego 

Gestão de meios no percurso André Beato 

Gestão de C.H. e C.P. Gonçalo Correia 

Coordenador de segurança Ulisses Martins 

Secretariado  Mari Henriques, Tiago Ferreira e 

Mariana Torres 

Acreditações  

Entrega de Prémios  Mari Henriques 

Médico de prova Pedro Barradas 

Relações públicas Leonor Bandeira  

Fotografia João da Franca 

Responsabilidade enduro test Luís Rodrigues 

Responsabilidade cross test João Bandeira  

Parque fechado  Mari Henriques 

Zona de assistência Mari Henriques 

Cronometragem  TT Cronometragem 

Júri desportivo – presidente  Pedro Mariano 

Júri desportivo – 1º comissário  Flávia Rolo 

Júri desportivo – 2º comissário Luís Rodrigues 

Delegado FMP  Pedro Mariano  

Comissário técnico FMP  António Pêgo  

 

 

 



 

 

6. Percurso  

A prova é composta por 3 voltas com um circuito de 20km (já com especiais), com 

1 controle horário (CH) por volta e uma zona de Assistência (ZA) no Arinto 

(Paddock). 

CT (Cross Test) no Areneiro usando o planalto do mesmo. Terreno natural 

aproveitando o seu relevo com saltos e curvas bem delineadas (2Km). 

 ET (Enduro Test) no Areneiro, usando as encostas existentes em terreno misto de 

terra (2Km). 

 

7. Verificações Administrativas e Técnicas  

As verificações administrativas e técnicas serão efetuadas no local ministrado pela 

organização, que será no local de prova, Areneiro – Padrão, conforme horários no 

ponto 2. 

Documentos apresentar nas verificações administrativas: 

 Cartão de Cidadão/Bilhete de identidade 

 Licença desportiva  

 Carta de condução 

 Livrete do motociclo  

 Seguro do Motociclo 

Nas verificações técnicas serão controlados, entre outros, os seguintes elementos: 

 Números regulamentares; 

 Luzes dianteiras, traseiras e stop; 

 Avisador acústico; 

 Manetes de embraiagem e travão (terão de constar as bolas terminais); 

 Guarda-lamas traseiro, Suporte de matricula e respetiva matricula; 

 Controlo de ruído: máximo 112 Dba medidos a 2m/ 2 s; 

 Número de quadro; 

 Esponja protetora do guiador; 

 Pneus ecológico ou homologado traseiro obrigatório (“E” ou “DOT”). 



 

 

Serão ainda marcadas as peças de acordo com regulamento de enduro da FMP. É 

obrigatório que nas peças marcadas anteriormente sejam removidas as marcações 

pertencentes de outras competições. (Enduro ou outras) 

 

 
 

8. Ordem de partida 

As partidas serão de minuto a minuto. Em cada minuto partirão dois, três ou 

mesmo quatro pilotos conforme decisão de júri de prova. 

A ordem de partida será publicada na fila de tempos. O alinhamento da partida 

das várias categorias será a seguinte: 

 Juniores 

 Juvenis 

 Enduro Cup  

 Infantis 

 

9. Cálculo de resultados  

As penalizações serão calculadas em conformidade com o R.N.E. às quais 

serão somados os resultados obtidos nas provas especiais cronometradas. 

10. Cronometragem  

 

A cronometragem e o tratamento dos resultados é a cargo da empresa TT 

Cronometragem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Secretariado e reunião de Júri 

 

O secretariado da prova funcionará no Areneiro - Padrão, local onde se 

realiza a prova. 

As reuniões de júri terão lugar no mesmo local, em horário e data a definir 

pelo presidente do Júri, sendo que posteriormente serão afixados no 

secretariado. 

 

12. Disposições legais  

 

Em caso de força maior a organização está no direito de anular a 

competição. 

Ao inscrever-se, o piloto fica automaticamente sujeito a este regulamento 

particular, ao R.N.E. e ao código desportivo da F.M.P. 

 

13. Parque fechado  

 

O Parque Fechado será “aberto” 30 minutos após a chegada do último 

piloto, podendo então os motociclos serem levantados. A  responsabilidade da 

organização na guarda dos motociclos cessará 30 minutos após a abertura do 

Parque Fechado.  

 

 

 

 



 

 

14. Seguro  

 

Organização é possuidora de um seguro de Responsabilidade Civil, no valor 

de 8.000.000€, cumprindo a legislação em vigor para este tipo de eventos (cf. 

artigos 12º e 13º do DL 291/2007, de 21 de Agosto). 

O MONTANHA CLUBE BEM COMO A COMISSÃO ORGANANIZADORA, DECLINAN 

TODA A RESPONSABILIDADE POR TODOS OS ACIDENTES QUE POSSAM 

ACONTECER DURANTE A REALIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO. 

 

15. Sinalização 

A sinalização aplicada no percurso é a prevista no Regulamento do 

Campeonato Nacional de Enduro. 

 

17. Entrega de Prémios  

 

A entrega de prémios terá lugar no Areneiro, local onde decorrerá a 

corrida. 

 

18. Casos Omissos 

 

Todo e qualquer caso omisso não presente neste Regulamento 

Particular, apelos ou dúvidas na sua interpretação, serão julgados pelo Júri de 

prova. 


