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MINI ENDURO CHALLENGE 2019 
Resumo do Evento 
Para 2019 o Enduro Challenge faz a estreia do Mini Enduro na região seguindo o 

‘Regulamento de Iniciação ao Downhill e Enduro’1 por parte da Federação 

Portuguesa de Ciclismo. Este projeto visa alargar a oferta de entrada no mundo do 

BTT, aos jovens com idades até aos 14 anos. Desta forma conseguimos promover a 

futura entrada de novos praticantes nestas vertentes mais radicais da modalidade. 

Este formato de competição deve basear-se no companheirismo e momentos de 

aprendizagem entre os atletas em competição, tendo por base a diversão.  

 

Escalões 
A participação estará aberta a jovens dos escalões Infantis (11 e 12 anos) e Juvenis 

(13 e14 anos), com licença da UVP-FPC válida na data em questão. 

 

Formato da Corrida 
Serão realizadas três etapas especiais numa extensão de percurso considerada 

nível iniciação. Dois treinadores irão acompanhar a competição e coordenar as 

partidas e segurança dos atletas ao longo da prova. Os atletas irão ser 

transportados para as etapas, pedalando pequenas ligações. As etapas podem ser 

reduzidas por motivos de segurança ou meteorológicos. Os atletas devem treinar os 

percursos apresentados, podendo e devendo ser acompanhados pelos pais ou 

treinadores. Os atletas irão usar chips individuais para contagem de tempo. O 

vencedor será o que tiver menor tempo no somatório das três etapas especiais.  

 

Equipamento de Proteção Individual 
É obrigatório o uso das seguintes proteções: 

• Capacete homologado para a prática de ciclismo 

• Óculos ou Goggles 

• Luvas integrais 

• Joelheiras 

• Cotoveleiras 

 

 
																																																								
1 http://www.fpciclismo.pt/ficheirossite/18012018103529.pdf 
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SS1: POMBINHOS (1.30km) 

Este percurso, criado pelos irmãos Pombo há muitos anos atrás, é um traçado muito 

divertido e que irá ser reduzido para 1.30km. A etapa irá começar junto ao estradão 

e terminar na levada, evitando assim a zona superior conhecida por ser mais rápida 

e escorregadia.  

SS2: MINI PATRICA (1.52km) 

Um percurso que irá começar como a etapa normal e termina antes da descida 

inclinada para o estradão antes da levada. A parte final até à estrada é eliminada.  

SS3: FAROL (1.10km) 

O percurso é idêntico à prova principal, não apresentando necessidade de cortes ou 

reduções de dimensão. A etapa inicia-se no topo ao pé da antena e termina junto ao 

Farol.  
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