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1. Introdução 

O projeto Mini DHI/ENDURO visa alargar a oferta de entrada no mundo de BTT, aos jovens 
com idades até aos 14 anos, através da sua vertente mais radical, e, desta forma, promover 
a futura entrada de novos praticantes na competição em DHI e Enduro na categoria de 
Cadetes.  
 
2. Enquadramento 

O Mini DHI/ENDURO enquadra-se no Projeto Ciclismo de Iniciação da UVP-FPC. Os clubes 
que aderirem ao projeto terão o reconhecimento oficial de “Escola de Ciclismo”, sujeitando-
se aos regulamentos e garantindo o direito aos apoios em igualdade de circunstâncias com 
as escolas das outras vertentes do ciclismo. 
 
3. Filosofia 

A filosofia é a de proporcionar aos jovens um primeiro contato com o DHI e o Enduro, de 
forma segura mas desafiante, em ambiente controlado e adequado às características 
etárias, de desenvolvimento e maturação dos jovens em idades entre os 11 e os 14 anos. O 
desenrolar das atividades (provas/encontros) poderá ser em ambiente de competição 
regional ou nacional. 
 
4. Participação 

A participação estará aberta a jovens dos escalões Infantis (11 e 12 anos) e Juvenis (13 e 
14 anos), com licença da UVP-FPC válida na data em questão. 
 
5. Percursos 

 

5.1. Os percursos deverão ter uma extensão tal que os atletas não excedam o tempo 

máximo de 1´ de corrida. 

5.2. Ao longo do traçado não deverão existir “gaps”, drops ou saltos superiores a 50cm, 

rock-gardens e outras dificuldades técnicas consideradas inapropriadas sob os pontos de 

vista técnico, físico e, principalmente, de segurança. 

5.3. São recomendados a utilização de releves, lombas, pequenos drops ou saltos, 

mesas e inclinação moderada. 

5.4. O acesso ao gate de partida, sempre que possível, deverá ser realizável de bicicleta 

pelo atleta. 

5.5. Toda a extensão do percurso deverá ser facilmente acessível no caso de 

necessidade de auxílio aos atletas. 

5.6. Deverão existir controladores dispostos ao longo do traçado de forma a que todo o 

percurso esteja 100% coberto. 

 

6. A bicicleta 

 

6.1. A bicicleta deverá ser um modelo estilo All-Mountain/Enduro, mais leve e com 

sistemas de amortecimento até 170mm. 

6.2. Forquetas com dupla coroa não são permitidas. 



 

6.3. O tamanho da roda poderá variar entre as 24 e as 29” (estas apenas para os 

Juvenis), sendo que ambas as rodas têm obrigatoriamente que ter a mesma medida. 

 

 

7. Formato de corrida DHI 

 

7.1. A corrida desenrolar-se-á numa manga, sendo o vencedor aquele que realizar o 

melhor tempo. 

7.2. Todos os atletas deverão realizar, obrigatoriamente, pelo menos uma descida de 

treino. 

7.3. Os pais, acompanhantes ou treinadores, podem acompanhar o atleta até ao gate de 

saída. 

7.4. Ordem de saída 

7.4.1. 1º Infantis – por sorteio 

7.4.2. 2º Juvenis – por sorteio 

7.5. Não haverá classificações gerais acumuladas, cada competição será um evento 

isolado. 

7.6. Não haverá separação por género. 

7.7. Classificação por equipas 

7.7.1. Para a classificação por equipas contam os 3 melhores resultados dos atletas de 

cada equipa. 

7.7.2. O primeiro lugar vale 1 ponto, o segundo lugar 2 pontos e assim sucessivamente. 

Vence a equipa que somar menos pontos. 

7.7.3. Em primeiro lugar serão consideradas todas as equipas que participem nos dois 

escalões. 

7.7.4. Só depois serão consideradas as equipas que participam em apenas um escalão. 

7.7.5. Em caso de desempate, vencerá a equipa com melhor classificação na categoria de 

Juvenis. 

7.7.6. Os casos omissos serão resolvidos pelo colégio de comissários em prova. 

 

8. Proteções DHI 

 

8.1. É obrigatório o uso das seguintes proteções: 

• Capacete Integral 

• Óculos (Goggles) 

• Luvas integrais 

• Joelheiras 

• Cotoveleiras 

• Colete de Proteção Júnior (modelo simples que não perturbe os movimentos) 

8.2. Não será autorizada a saída ao atleta que não tiver alguma das proteções 

obrigatórias. 

 

9. Formato de corrida Enduro 

 

9.1. A corrida desenrolar-se-á no máximo em três mangas, sendo o vencedor aquele que 

realizar o melhor tempo acumulado no somatório das mangas. 



 

9.2. Todos os atletas deverão realizar, obrigatoriamente, pelo menos uma descida de 

treino. 

9.3. Os pais, acompanhantes ou treinadores, podem acompanhar o atleta até ao gate de 

saída. 

9.4. Ordem de saída 

9.4.1. 1º Infantis – por sorteio 

9.4.2. 2º Juvenis – por sorteio 

9.5. Não haverá classificações gerais acumuladas, cada competição será um evento 

isolado. 

9.6. Não haverá separação por género. 

9.7. Classificação por equipas 

9.7.1. Para a classificação por equipas contam os 3 melhores resultados dos atletas de 

cada equipa. 

9.7.2. O primeiro lugar vale 1 ponto, o segundo lugar 2 pontos e assim sucessivamente. 

Vence a equipa que somar menos pontos. 

9.7.3. Em primeiro lugar serão consideradas todas as equipas que participem nos dois 

escalões. 

9.7.4. Só depois serão consideradas as equipas que participam em apenas um escalão. 

9.7.5. Em caso de desempate, vencerá a equipa com melhor classificação na categoria de 

Juvenis. 

9.7.6. Os casos omissos serão resolvidos pelo colégio de comissários em prova. 

 

10. Proteções Enduro 

 

10.1. É obrigatório o uso das seguintes proteções: 

• Capacete homologado para a prática de ciclismo  

• Óculos (Goggles) 

• Luvas integrais 

• Joelheiras 

• Cotoveleiras 

• Pode ser obrigatório o uso de capacete integral numa ou mais especiais, sempre que o 

colégio de comissários o julgue necessário, por motivos de segurança. 

10.2. Não será autorizada a saída ao atleta que não tiver alguma das proteções 

obrigatórias. 
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