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FEDERAÇÃO DE MOTOCICLISMO DE PORTUGAL 

ANEXO 2 – CLÁSSICAS 

 

A Categoria CLÁSSICAS compreende cinco classes de Troféus Nacionais com o objectivo de 

permitir que os e as  “Velhas Glórias” possam regressar aos trilhos de Enduro, implementando 

não só o espirito Enduristico, mas também a camaradagem dos participantes. Para promover 

estes Troféus, a Federação de Motociclismo de Portugal (FMP) decidiu juntar nos mesmos dias 

de provas estas classes ao MINI ENDURO e à PROMO SENHORAS. 

Nestes Troféus CLÁSSICAS existirão cinco classes, cada uma consagrando um vencedor de 

Troféu Nacional: 

• Classe 0 – Motociclos 50cc até 1992 

• Classe 1 – Motociclos até 1980 inclusive 

• Classe 2 – Motociclos de 1981 até 1986 

• Classe 3 – Motociclos de 1987 até 1992 

• Classe 4 – Motociclos 4 tempos até 1996 

 

No que diz respeito à Classe 0, a FMP publicará e de divulgará uma lista de motociclos 

habilitados a participar no Troféu, estabelecida com base nas características técnicas da época. 

 

Para participarem, os pilotos necessitam: 

- Serem portadores de uma Licença Enduro Regional ou Geral para o ano 2020. 

- Terem idade compreendida entre 35 e 70 anos no dia 1 de Janeiro do ano da competição. 

- As Classes só têm classificação se existir um número mínimo de 3 pilotos. 

- Utilizarem motociclos com características idênticas aos modelos originais e inseridos nas 

Classes descritas acima. 

- Dado a disponibilidade limitada de alguns componentes, a utilização das seguintes peças, não 

originais, mas do tipo largamente comercializada na época do fabrico do motociclo, será 

autorizada: 

• Guarda-lamas ( att "especiais" da época ou réplicas "actuais" caso UFO, Acerbis ou 

Preston Petty) 

• Punho de acelerador 

• Alavancas de comando (manetes de embraiagem, travão) 
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• Silenciadores que terão de ser também o mais próximo possível dos originais (forma e 

características) 

• Amortecedores  

Os motociclos de Cross participantes deverão ser devidamente "Endurizados" no que diz 

respeito a porta faróis e iluminação traseira, ou seja não serão admitidos motociclos sem estes 

dois componentes. 

 

Em relação á CLASSE 0 será permitido efetuar alterações nos seguintes componentes: 

- Dimensões no diâmetro das rodas e material de construção (aros de aço poderão ser 

substituídos por alumínio). 

- As suspensões posteriores deverão obedecer à configuração original do motociclo, podendo no 

entanto serem substituídas por amortecedores com o máximo de  mais ou menos 2%  em relação 

á distância original entre "olhais". 

- Os braços oscilantes poderão ser modificados nas suas dimensões ou substituídos, mantendo 

no entanto o material de construção original.  

- O diâmetro do carburador poderá a alterado em relação ao diâmetro original. 

- A cilindrada do motociclo pode ultrapassar a cilindrada original em 5% sem que este seja 

excluído da classe. 

- Os guarda-lamas, faróis ou porta faróis, farolins, reservatórios de combustível, selins e escapes 

com silenciadores originais, poderão ser substituídos por outros, respeitando no entanto a 

originalidade do componente referente à época (exemplo: um motociclo de 1974 não poderá 

participar na classe com componentes de 1980 e assim sucessivamente). 

- O guiador com travessa é obrigatório e deverá estar equipado com "esponja" de proteção.  O 

guiador original poderá ser substituído por um do mesmo tipo e formato e poderá ser em 

alumínio. O diâmetro da área central do guiador terá de ter 22 mm.   

- Os quadros deverão manter a configuração original. 

- No caso do motociclo ser de construção artesanal, a marca com que o motociclo será inscrito, 

deverá ser a do quadro original. 

- O sistema de ignição é livre.  

- Não será permitido efetuar alterações nos sistemas de travagem (deverão ser os originais). 

- Não será obrigatório o motociclo estar equipado com a proteção do pinhão de transmissão. 

- É autorizada a utilização de protetores da mão. No entanto estes deverão ser do tipo "aberto" e 

respeitar o aspeto histórico e estético do motociclo. 

- Botão STOP motor obrigatório. 
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Em conclusão salienta-se que todas as peças modificadas em comparação com as de origem 

devem imperativamente datar da época de fabrico do motociclo. 

 

- Os motociclos serão identificados por: 

– Fundo Amarelo e número Preto 

 

Características das provas: 

- Os Troféus serão compostos por 4 eventos, inseridos em provas do CNE (no dia precedente á 

prova do CNE - sábado).  

- Serão contabilizados todos os resultados para as contas finais. 

- As partidas serão sempre começando pela Classe 4, 3, 2, 1, 0. 

- Percurso compreendido entre 15 e 20Km por volta. 

- 4 voltas para as Classes 1,2,3 e 4. 

- 3 voltas para a Classe 0. 

- Todas as Classes perfazem duas especiais do tipo CT e ET, podendo existir cortes/alternativas 

ao seu desenho originais. Estas deverão ter tempos entre 2 e 4 min. 

- A taxa de inscrição nas provas é de 40,00€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


