FEDERAÇÃO DE MOTOCICLISMO DE PORTUGAL
REGULAMENTO DO TROFÉU NACIONAL VERDES DE ENDURO 2016
ANEXO 1 – ENDURO CUP

O ENDURO CUP é um Troféu de iniciação à modalidade de Enduro destinado aos mais
jovens. Para promover essa iniciação a Federação de Motociclismo de Portugal (FMP) criou um
“Pack Enduro Cup” composto por diversas ofertas e promoções por forma a possibilitar a
participação do maior número de jovens. Neste Troféu serão utilizados motociclos de 50 cm3 e
motociclos de 125 cm3 4T de qualquer marca existente no mercado desde que devidamente
homologados.
A taxa de inscrição em cada prova é de 25,00 Euros.
Poderão participar pilotos que reúnam as seguintes condições:
- Serem portadores de licença de condução válida (no caso de jovens com 14 ou 15 anos serem
portadores da licença especial de condução) para os motociclos em questão.
- Terem a idade máxima de 18 anos em 1 de Janeiro de 2016.
- Utilizarem motociclos com características “stock” (mantendo quadro, suspensões e cilindradas
originais conforme o estipulado no Documento Único).
- Utilizarem pneus traseiros ecológicos ou homologados (“E” ou “DOT”).
O Troféu será composto por 6 provas de um dia e 1 de dois dias do CNE – ( 14 Fevereiro –
Lousã; 6 Março – Vila de Rei; 3 Abril – Castelo Branco; 8 Maio – Valpaços; 5 Junho –
Souselas; 10 Julho – Águeda).
Todos os resultados são contabilizados para as contas finais.
A partida desta classe será sempre depois da partida da última das restantes classes do Troféu
Verdes.
A Classe ENDURO CUP tem várias alternativas ao percurso delineado, efectua apenas duas
voltas, e percorre as Especiais Extreme total ou parcialmente consoante avaliação da Comissão.
O “Pack Enduro Cup” é composto pelas seguintes ofertas e promoções:
Oferta FMP
- Licença Desportiva Anual Enduro
- Duas camisolas personalizadas (de utilização obrigatória nas provas)
Oferta Eni
- Óleos e lubrificantes
Oferta Polisport
- Um colete de protecção
- Um par de joelheiras
- Um par de cotoveleiras
- Um Bike stand
Oferta AJP
- Condições especiais de aquisição de moto AJP com preparação
- 250,00 Euros em material de substituição de peças originais AJP.
De referir que as marcas KENNY (HP lda – tiago@hpires.pt), SCOTT (Masac –
tania@masac.pt), SHOT (CrossPro – pedro.rachinhas@crosspro.pt) facultam packs de
equipamento verdadeiramente promocionais para os pilotos Enduro Cup. Para mais informações
contactar os emails acima referidos ou geral@fmp-live.pt
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