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ANEXO 1 – MINI ENDURO E PROMO SENHORAS 

A Categoria MINI ENDURO compreende três classes de Campeonatos Nacionais, com o 

objectivo de implementar a modalidade de Enduro junto dos mais jovens. 

A Categoria PROMO SENHORAS compreende uma classe de Troféu Nacional, com o 

objectivo de implementar a modalidade de Enduro junto das Senhoras. 

A Federação de Motociclismo de Portugal (FMP) criou um “Pack Iniciação” composto por 

diversas ofertas e promoções por forma a possibilitar e incentivar a participação do maior 

número de Jovens e Senhoras. 

 

Na Categoria MINI ENDURO existirão três classes, cada uma consagrando um Campeão 

Nacional: 

• INFANTIS - Motos a 2T com cilindrada até 65CC e Motos 4T com cilindrada até 

110CC, para pilotos com idades compreendidas entre os 8 e 12 anos;  

• JUVENIS - Motos a 2T com cilindrada até 85CC e Motos 4T com cilindrada até 

150CC, para pilotos com idades compreendidas entre os 11 e 14 anos;  

• JUNIORES – Motos até 150cc 2T, para pilotos com idades compreendidas entre os 13 e 

16 anos. 

Poderão participar pilotos e motos que reúnam as seguintes condições: 

- Serem portadores de uma Licença Geral Mini, válida para o ano 2020 (permite a prática de 

Enduro, Velocidade e MX/SX, com seguro de acidentes pessoais anual, e tem um custo de 

160,00€). 

- Terem idade compreendida entre 8 e 16 anos no dia 1 de Janeiro do ano da competição. 

- Utilizarem motociclos de Enduro ou MX, com características idênticas aos modelos originais e 

inseridos nas Classes descritas acima. 

- Os motociclos serão identificados consoante a Classe que participarem: 

- INFANTIS – Fundo Vermelho e número Preto 

- JUVENIS – Fundo Amarelo e número Preto 

- JUNIORES – Fundo Preto e número Branco 

 

Na Categoria PROMO SENHORAS existirá uma classe única, de Troféu Nacional, de 

Cilindrada Livre e sem limite de idade, identificada com Fundo Rosa e número Preto. Licença 

Nacional de Enduro ou Geral. 
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Características das provas MINI ENDURO e PROMO SENHORAS: 

- Os Campeonatos MINI ENDURO e o Troféu PROMO SENHORAS serão compostos por 4 

eventos, 3 inseridos em provas do CNE (no sábado precedente à prova do CNE) e 1 evento em 

Novembro na Lousã. 

- Serão contabilizados todos os resultados, desde que na respetiva classe tenham participado um 

mínimo de 5 pilotos. 

- A partida destas classes será: Juniores, Juvenis, Infantis e Promo Senhoras. 

- Percurso com 15 a 20Km por volta. 

- 4 voltas para Juniores e Juvenis e 3 voltas para Infantis e Promo Senhoras. 

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

ao seu desenho original. Deverão ter tempos entre 2 e 5 min. 

- A taxa de inscrição nas provas é de 30,00€. 

 

 

 

 

 

 

 

 


