2018 m. Lietuvos bekelės lenktynių (rally raid) „4x4perimetras“ serijos varžybų

MOTO (motociklų ir keturračių) klasės techniniai reikalavimai
1. APIBRĖŽIMAS
Šiai grupei priklauso serijiniai ir modifikuoti motociklai bei keturračiai (toliau – transporto priemonės), kurie
atitinka šiuos techninius reikalavimus.
2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
2.1. Visos transporto priemonės visais atžvilgiais turi atitikti 1968 m. Vienos konvencijoje keliamus
reikalavimus.
2.2. Transporto priemonės variklis turi būti varomas bešviniu kuru pagal FIM kuro specifikacijos, o kuras turi
būti naudojamas tokios pat rūšies, kaip ir kuras, parduodamas viešose degalinėse.
2.3. Visos mechaninės transporto priemonės dalys privalo būti geros būklės visų varžybų metu ir bus
tikrinamos techninio komisaro prieš varžybas bei gali būti tikrinamos be atskiro įspėjimo, bet kuriuo varžybų
metu.
2.4. Visiems dalyviams yra privaloma pasirūpinti atsarginėmis dalimis, kurių gali prireikti varžybų metu.
2.5. Startuoti arba tęsti varžybas bus neleidžiama transporto priemonėms, neatitinkančioms šių taisyklių bei
techninių reikalavimų.
3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
3.1. Transporto priemonės rėmas turi būti pažymėtas originaliu transporto priemonės identifikavimo numeriu
(VIN). Rėmo numeris (VIN) turi būti įskaitomas visų varžybų metu.
3.2. Droselio sklendės valdikliai turi būti uždaryti savaime, kai jie nėra laikomi ranka.
3.3. Ant vairo esančių sankabos bei stabdžių rankenėlių galai turi būti rutulio formos (rutulio skersmuo – ne
mažiau 16 mm). Šis rutulys taip pat gali būti suplaktas, tačiau bet kuriuo atveju, kraštai turi būti suapvalinti
(minimalus plotis - 14 mm).
4. PRIVALOMA ĮRANGA
Kiekvienoje transporto priemonėje privalo būti stacionariai įrengta bei tinkamai funkcionuoti:
4. 1. Duslintuvas, slopinantis garsą. Maksimali leidžiamo triukšmo riba – 118 dB. Šis parametras bus
matuojamas nuo motociklo prieš startą bei gali būti matuojamas be atskiro įspėjimo, bet kuriuo varžybų
metu. Duslintuvo padėtis ir geometrinė forma turi atitikti FIM taisykles, be to, turi būti sumontuota veiksminga
apsauga, sauganti pilotą nuo nudegimo.
4.2. Priekinis ir galinis žibintai, kurie privalo būti įjungti varžybų metų. Priekinis žibintas turi būti ne mažiau
55W galios (kaitinei lemputei) arba tai gali būti analogiškos galios LED žibintas.
4.3. Galinio vaizdo veidrodėlis.
4.4. Garsinis signalas, veikiantis ne mažesniu, nei 90 dB garsu.
4.5. Prietaisas nuvažiuoto/ tarpinio atstumo matavimui, turintis galimybė paprastai nustatyti pradinius
rodmenis.
4.6. Stacionarus kelio knygos laikiklis.
4.7. Keturračiai turi turėti veikiantį variklio degimo išjungimo jungiklį be jokių neutralizavimo sistemų, kuris bet
kokio judėjimo metu turi būti nuolat pritvirtintas prie piloto ne elastingu, tinkamo ilgio spiraliniu kabeliu, kurio
ištiesto maksimalus ilgis yra 100 cm.
4.8 Prie transporto priemonės privalo būti pritvirtinta avarinio tempimo juosta.
4.9. Atskiru organizatoriaus reikalavimu – sumontuoti nurodyto modelio laikikliai organizatoriaus išduotai ar
išnuomotai sekimo įrangai.
5. DRAUDŽIAMA ĮRANGA
Transporto priemonėse draudžiama naudoti:

5.1. Rankų/ vairo apsaugas, pagamintas iš anglies pluošto arba kitų medžiagų, lūžio atveju galinčiu sužaloti
pilotą.
5.2. Papildomus, gamintojo nenumatytose vietose (pvz. ant vairo, ant galinio sparno ir pan.) sumontuotus
kuro bakus ar talpas kurui.
5.3. Transporto priemonėms su aukščiau išvardinta įranga draudžiama startuoti bei šios įrangos naudojimas
yra neleidžiamas varžybų metu. To nepaisymas gali užtraukti diskvalifikavimą bei piniginę nuobaudą/ -as.
6. REIKALAVIMAI PILOTAMS
6.1. Visų varžybų metu privaloma dėvėti užsegtą, tinkamo dydžio bei geros būklės šalmą, turintį "E" ženklą ir/
arba DOT (Amerikos Transporto Departamento) žymėjimą. Šio punkto nepaisymas gali užtraukti
diskvalifikavimą;
6.2. Visų varžybų metu yra privaloma dėvėti akių apsaugą (akinius) motosportui, kūno šarvus, kelių
apsaugas bei specialius motokrosui arba motociklų enduro sportui skirtus batus;
6.3. Visų varžybų metu primygtinai rekomenduojama dėvėti kaklo apsaugą;
6.4. Visų varžybų metu pilotas privalo su savimi turėti įjungtą mobilųjį telefoną su įkrauta baterija, veikiantį
mobiliajame tinkle, kurio numeris yra nurodytas varžybų organizatoriams pateiktuose dokumentuose.
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