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TEHNIČNI PRAVILNIK
DRŽAVNEGA PRVENSTVA
IN
POKALNEGA PRVENSTVA

V KARTINGU
ZA SEZONO 2019
-KZ2-

TEHNIČNI PRAVILNIK DRŽAVNEGA PRVENSTVA AMZS IN POKALNEGA PRVENSTVA
SSC SPORTSTIL V KARTINGU 2019 ZA RAZRED KZ2

Okvir vozila
Biti mora v skladu z določbami mednarodnega pravilnika FIA Karting za razred KZ2. Okvir je lahko
katerekoli znamke z veljavno homologacijo ali s pretečeno homologacijo, vendar ne več kot tri (3) leta. Okvir
in njegovi dodatki morajo biti skladni z homologacijo za obdobje, na katero se nanaša.
Motor
Motor in menjalnik v enem kosu.
Motor se lahko razdeli na samo dva dela (vertikalno ali horizontalno).
Enovaljni vodno hlajen motor z sesanjem preko lamel, homologiran s strani FIA Karting.
Največja prostornina valja je 125 kubikov.
Sesalne lamele v skladu s homologacijo.
Pokrov sesalnih lamel je prost.
Uplinjač
Obvezna je uporaba originalnega uplinjača dellorto VHSH 30. Prepovedana je kakršnakoli obdelava z
odvzemanjem oziroma dodajanjem materiala. Dovoljene so nastavitve z originalnimi deli Dellorto.
Menjalnik
Menjalnik in motor v enem kosu.
Homologacija FIA Karting.
Najmanj 3 in največ 6 prestavnih razmerij.
Ročni in izključno mehanski menjalnik brez servo nadzora sistema.
Vsak sistem prekinitve vžiga je prepovedan.
Izpušni kot
Izpušni kot maksimalno 199 stopinj (ne glede na vrednost, navedeno v homologaciji).
Volumen izgorevalne komore
Volumen izgorevalne komore minimalne količine 11cc. Postopek merjenja je opisan v pravilniku FIA Karting
(Appendix 1).
Svečka
Znamka je prosta. Privita svečka ne sme segati v zgorevalni prostor razen elektrode (Dodatek 4, slika 1 in 2).
Mere svečke: dolžina 18.5 mm, navoj: M14 x1.25.
Izpušni sistem
Izpušni sistem mora biti homologiran (tekoča homologacija)
Platišča in pnevmatike
Platišča 5 colska.
Predpisane so pnevmatike VEGA XM za suho podlago .
Za mokro podlago je prosta izbira (FIA Karting homologacija).
Dimenzija VEGA (suho):

Spredaj 4,5×10-5
Zadaj 7,1×11-5
Dimenzija (mokro) prosta izbira: FIA Karting WET
Spredaj 4,5×10-5
Zadaj
6,0×11-5
Teža
Minimalno 175 kg.
Teža se lahko uravnava z utežmi, ki morajo biti pritrjene na kart z dvema vijakoma.

Širina karta
Širina karta je lahko minimalno 1360 mm in maksimalno 1400 mm.

V celoti velja FIA Karting tehnični pravilnik za tekoče leto z vsemi dodatki, dopolnitvami in popravki.

Organizator si zadrži pravico do spremembe pravilnika o kateri bo pravočasno obvestil vse zainteresirane
preko svoje internetne strani www.sportstilcup.com.
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