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CAMPEONATO NACIONAL DE ENDURO; ENDURO SPRINT e SUPER ENDURO 2023 

 

Mudança aos RGs para a época: Enduro, Enduro Sprint e Super Enduro 

 
ENDURO 
• Época com 6 provas, sendo que 2 serão de 2 dias e 4 de 1 dia de duração; 

• Para a classificação final dos Campeonatos ou Troféus, serão consideradas todas as pontuações;  

• Classe SENHORAS fazer 4 voltas pelo percurso VERDES, devendo partir antes das Classes VERDES;  

• Piloto poderá pontuar em mais que uma classe durante a época desportiva; 

• Será fornecida a cada piloto uma bracelet contendo o número de emergência. 

• As provas Especiais poderão ser reconhecidas a pé ou de bicicleta movida exclusivamente pela força 

humana (interdita a utilização de qualquer de veículo motorizado, elétrico ou movido por qualquer força 

para além da humana). 

• As taxas de inscrição para as diferentes categorias serão: 

• Elite, Open, Verdes, Veteranos, Super Veteranos, Promoção - ficam com uma taxa de inscrição de 

60,00€ para as provas de um dia e de 80,00€ para dois dias. 

• Senhoras - ficam com uma taxa de inscrição de 50,00€ para as provas de um dia e de 70,00€ para 

dois dias. 

• Hobby - ficam com uma taxa de inscrição de 70,00€ para as provas de um dia e de 80,00€ para dois 

dias.  

• As categorias MINI ENDURO, PROMO SENHORAS e CLÀSSICAS têm uma taxa de inscrição de 

40,00€. 

• Continuação dos TROFEUS PROMOÇÃO SENHORAS e CLÁSSICAS, bem como o CAMPEONATO  
de MINIS a realizar no sábado – Ver anexo 1 e 2 do CNE 2023 

• MINI ENDURO mantêm as mesmas 3 Classes – INFANTIS, JUVENIS e JUNIORES com idade limite 
entre os 8 e os 18 anos em 5 eventos – Sábados precedentes a 3 provas de um dia do CNE 2023 e mais 2 
provas do CNES 2023. 

 
SPRINT ENDURO 

• Campeonato Nacional composto por 4 eventos em 2023; 

• 1 Evento com o Formato 1 (closed course) e 3 eventos com o Formato 2 (open course);  
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• Todos os resultados contam para as contas finais;  

• Todas as classes fazem uma volta de reconhecimento antes da competição, EXCEPTO a Classe ELITE 
que conta logo na primeira volta; 

• Será fornecida a cada piloto uma bracelet contendo o número de emergência. 

• As provas Especiais poderão ser reconhecidas a pé ou de bicicleta movida exclusivamente pela força 

humana (interdita a utilização de qualquer de veículo motorizado, elétrico ou movido por qualquer força 

para além da humana). 

• As taxas de inscrição para as diferentes categorias serão: 

• Federados - ficam com uma taxa de inscrição de 50,00€;  

• Hobby - ficam com uma taxa de inscrição de 60,00€;  

• Senhoras - ficam com uma taxa de inscrição de 40,00€;  

 

SUPER ENDURO 

•   Campeonato Nacional composto por 4 eventos em 2023; 

•     Todos os resultados contam para as contas finais; 

•     Super Pole 

No final das mangas de qualificação ou repescagem (se existir), os 4 pilotos com os melhores tempos 

na Classe ELITE passarão automaticamente para uma SUPER POLE (facultativa, e no caso de não 

presença, serão repescados os pilotos seguintes na qualificação). 

Esta Super Pole consistirá em 2 voltas a efetuar pelos 4 pilotos, partindo 2 X 2 da grelha e sendo as 

parelhas constituídas por: 1º X 4º classificado e 2º X 3º classificado, existindo depois a final com os 

respetivos vencedores de cada duelo.  

Os pilotos com as três melhores classificações receberão uma pontuação extra: 1º - 3 pontos; 2º - 2 

pontos; 3 – 1 ponto. Estes pontos serão contabilizados no final da competição e contarão também 

para o Campeonato.   

•     As taxas de inscrição para as diferentes categorias serão: 

• Elite e Open - ficam com uma taxa de inscrição de 50,00€;  

• Hobby - ficam com uma taxa de inscrição de 60,00€;  
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