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TÉCNICAS DE PILOTAXE PARA ENDURO

Ainda que todo piloto de enduro que desexe mellorar a súa conducción deberá dominar ás 
técnicas do motocross (sobre todo os saltos as curvas) antes sinaladas, esta modalidade, 
dispón dalgunhas técnicas de pilotaxe características que son de moito interese.

Trialeiras

Neste apartado son úteis moitas técnicas do trial.

Un aspecto fundamental para adquirir seguridade á hora de enfrontarse con trialeiras de
certa dificultade, é o dominio do equilibrio sobre a moto. Para iso podemos prácticar 
asiduamente coa moto apagada, tratando de aguantar o maior tempo posible coa moto parada 
sen deitar o pé no chan. Nun principio, vainos costar un pouco, mais, se mantemos a 
constancia, poderemos ver os resultados nun prazo relativamente curto.

Un aspecto fundamental das trialeiras, é o mentemento da calma, para elo, debemos
tratar sempre de analizar e visualizar a trazada que imos levar a cabo antes de enfrontarnos a
ela.

Tamén é positivo o aproveitamento das inercias, empuxando si fai falta coas pernas para
que a moto non se pare no medio da trialeira.

No caso de escalóns, debemos embestir sen medo, levantando a roda dianteira (para elo
tiramos do embrague), para logo co corpo e coas pernas tratar de tirar pola moto para arriba.

Nas trialeiras é moi importante, buscar os puntos de tracción que nos permitan dar gas sin que 
a moto patine. E ante todo, moita calma e análise da situación.

Pilotaxe na crono
A cronometrada, é a parte do enduro máis importante, nela está casi sempre o desenlace
final dunha carreira de enduro. Por iso, é moi importante o entrenamento en cronos distintas e
con diferentes tipos de terreo.

Toda crono, antes de pasar por ela coa moto, debemos estudiala co máximo detalle posibel.
Memorizando os obstaculos e curvas máis complicadas que nela se atopan, asi como a
forma que vamos empregar para enfrentarnos a tales obstáculos. Podemos tamén facer un 
croquis da mesma en papel para estudiala con máis detalle.

A tranquilidade é de vital importancia á hora de enfrontarse á crono dando o mellor de
un mesmo. Tranquilidade, que non debe significar nunca ir devagar, senón todo o contrario.

Xa na saída, debemos colocar a moto de forma estratéxica para saír con agresividade,
tirando do embrague si é necesario (sobre todo en 125cc.).

Xa na crono, debemos aproveitar ao máximo as rodeiras creadas despois do paso dos
outros pilotos. Nelas debemos entrar de pé, para unha vez dentro da rodeira, sentarnos na 
metade do asento, tumbala moto seguindo a rodeira, estira-la perna o máximo posible e dar 
gas a fondo debuxando a traxectoria da rodeira.

Para aprender a ir rápido nas rodeiras, é interesante practicar moito motocross.

En curvas peraltadas, debemos aplicar a técnica do motocross, tratando de entrar moi

2



Técnicas de pilotaxe para enduro e motocross                                         TXRACE.com

fortes no apoio para saír dando gas a tope.

Nas curvas pechadas, debemos aprender a ir polo carril no caso de que o haxa. E se non,
podemos empregar o freo de atrás para xirar a moto derrapando.

Na freada, debemos tratar de apurar o máximo posibel, entrando na curva de pé (co
corpo botado cara atrás) para sentarse e saír dando gas a tope.

Nas curvas rápidas, gas a fondo sen medo, aquí, é moi util a técnica da derrapada que se
emprega en motocross, técnica que debemos empregar sin deixar que a moto se vaia 
demasiado de atrás.

Por último, un aspecto fundamental no pilotaxe en crono, é a ollada a longa distancia. Para 
elo, debemos sempre intercalar a mirada do máis inmediato cunha visualización máis distante 
e que nos permita ver a mellor trazada asi como os posibles imprevistos que se atopan no 
terreo.
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TÉCNICAS DE PILOTAXE PARA MOTOCROSS

O motocross é un deporte que ten unha técnica de pilotaxe moi complexa. Conta, sen
embargo, moito a intuición e o equilibrio do que aprende, asi como a súa forza física para 
dominar as presións ás que está sometido durante a marcha en circuito: saltos, freadas, 
aceleracións, movementos continuos, etc...

Freada e aceleración

En primeiro lugar, en canto á freada, debemos ter en conta que nunha motocicleta o
freo dianteiro é o máis enérxico, polo que o debemos empregar con coidado.

Nas curvas é mellor non empregar o freo dianteiro. Hai que frear antes de chegar á
curva, mudar á velocidade adecuda, e inclinarse e pasar pola curva coa forza do motor.

Para desenrolar a capacidade de frear efectivamente, podemos prácticar mediante o
seguinte exercicio: Nun terreo de entrenamento, trazamos un pasillo imaxinario en linea recta,
e no punto que se considere que xa se pode acadar unha boa aceleración, ponse unha  
estaca. Por outra parte, no lugar de onde se sae, márcase unha raia no chán para partir  
sempre dende o mesmo punto. A continuación colocase o piloto coa súa motocicleta TX 
RACE na liña de saída co motor en marcha e disposto a saír coa máxima aceleración posible.  
Sáese acelerando ao máximo, e cando se chega á estaca, trátase de frear no menor espacio  
posibel.

Curvas

As curvas no motocross xogan un papel de primordial importancia á hora de ir máis rapido
en circuito. Duas son ás técnicas máis importantes neste aspecto á hora de pilotar de forma
máis rápida e segura: As derrapadas e os peraltes.

Todo piloto de motocross que desexe mellorar a súa conducción deberá prácticarse de
maneira asidua na técnica da derrapada. Para elo, deberá perder o medo as caídas, tratando
sempre de entrenar en terreos non perigosos. A técnica da derrapada debemos practicala 
sempre botanto o pé fora da moto o máximo posible, para desta forma poder controlar os 
diversos quiebros da motocicleta.

O dominio dos peraltes permítenos avanzar con gas a tope en curvas que doutra forma
sería imposible facelo, tanto esta técnica como a citada anteriormente, deben ser practicadas
con moita regularidade, para desta forma acadar o seu mínimo dominio.

Os saltos
Saber saltar en motocross, equivale a un incremento considerabel das posibilidades de ir
rápido en circuito. Aínda que ás veces espectacularidade e efectividade están reñidas.

Os saltos en motocross poden ser de varios tipos, entre os que destacamos os seguites:
En subida (tamén chamados mesetas), en baixada e en llano.

Un aspecto fundamental para chegar a dominar a práctica dos saltos, é a paulatina perda
do medo aos mesmos tratando sempre de chegar coa inercia suficiente á rampa do salto
para que o empuxe nos permita avanzar o máximo posíbel. Non devemos cortar gas até o 
momento xusto do despegue.

Nos saltos tamén é de suma importancia aprender a dominar a motocicleta no ar. Para
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elo poderemos empregar as seguintes técnicas:

Se a moto cabecea ou cae cara adiante, debemos corrixilo tratando de darlle uns aceleróns á 
moto no aire, facendo desta forma que a moto mova a roda traseira e que esta baixe ao memo 
tempo a moto de atras.

Se a moto cae de atrás, debemos corrixilo, apretando no aire o freno de atras, parando
desta forma a roda traseira para que esta levante a moto de atras.

Á hora de efectuar a caída e interesante facelo primeiro coa roda traseira, dando gas no
instante mesmo da caída, para desta forma saír con inercia do salto.

O movemento do corpo para corrixir as distintas inercias da moto, tamén é importante.
Podendo botarnos cara adiante ou cara atras según a situación o demande.

TÁBOA DE TREINAMENTO

Un bo entrenamento físico, para un mellor rendemento na práctica do enduro e motocross
debe basearse fundamentalmente nos seguintes tres apartados, apartados xa citados 
anteriormente:

1.- Forza: Hai que conseguir unha hipertrofia muscular armónica, co aumento do tono e da 
calidade múscular. O desenrolo da masa múscular, deberá facerse no ximnasio coa axuda de 
pesas e outro tipo exercicios.

2.- Resistencia: Este é un dos puntos clave de toda preparación para os deportes de moto
verde. Necesitaremos: Fortalecemento do músculo cardiaco e aumento do volumen. Estes 
exercicios realizarémolos preferentemente no monte. Tamén debemos mellorar a captación de 
osixeno e a respiración.

3.- Axilidade: Acádase coa ampliación da movilidade artícular e a mellora da coordinación 
xeral. Rapidez de reacción. Aumento da coordinación neuromuscular e acortamento do 
periodo de reacción. Existen aparatos de ximnasio para conseguir desenrolar estas funcións.

ALIMENTACIÓN

A pesar de que a maioria das persoas que practican motocross ou enduro non levan unha 
dieta específica. E recomendable inxerir certo tipo de alimentos nos días previos ás 
competicións. Este tipo de alimentos deben ser ricos en hidratos de carbono (pastas, etc...). 
Tamén é moi importante o almorzo do día da carreira, debendo ser éste o máis completo 
posible.
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