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2020 m. LIETUVOS KARTINGO FEDERACIJOS TAURĖ 

DD2 OPEN kategorijos techniniai reikalavimai. 

1. Važiuoklė. Įvairių gamintojų (galima naudoti homologuotas, nehomologuotas ar su pasibaigusia homologacija). 

Draudžiama naudoti savadarbes. 

1.1. Ratų bazė – nuo 104 iki 105 cm.  
1.2. Stabdžių sistema visiems keturiems ratams – hidraulinė.  
1.3. Galinės ašies maksimalus diametras – 40 mm. 
1.4. Maksimalus karto plotis – 140 cm. 
1.5. Privalomas kėbulas: priekinis ir šoniniai spoileriai, priekinė panelė, galinis bamperis – homologuoti. Galima 
naudoti ROTAX galinio bamperio sistemą.  
1.6. Ratlankiai – aliuminio / magnio, maksimalus plotis: priekyje – 135 mm, gale – 215 mm.                       
1.7. Ratlankiai su padangą fiksuojančiais varžtais (lietaus ratams neprivaloma). 
                         

2. Variklis.  

2.1. BRP-POWERTRAIN GmbH &CO.KG ROTAX “DD2” kartingo kategorijai pagamintas dviejų pavarų variklis, 

kurio darbinis tūris neviršija 125cc ir atitinka gamintojo brėžinius, technines kortas, bei leistinus “DD2” 

kategorijos parametrus. Leidžiami visi šio modelio variantai ir versijos. Leidžiamos naudoti, tik originalios 

detalės, bei komponentai. Variklio pasas, bei originali plomba – neprivalomi, bet organizatorius turi teisę 

užplombuoti variklį savo plombomis. 

2.2. Pavara -laisvai pasirenkama. Pavarų perjungimo mechanizmui apribojimai netaikomi. 

2.3. Apribojimai uždegimo žvakėms netaikomi. 

2.4. Akumuliatoriams, užvedimo laidams, bei jungikliams apribojimai netaikomi. 

2.5. Aušinimo radiatoriui, bei visai sistemai apribojimai netaikomi (aušinimo skystis – vanduo). 

2.6. Išmetimo sistema nereglamentuojama. Visų treniruočių ir lenktynių metu išmetimo sistema privalo būti 

originali ir tvarkingai sumontuota, kad neskleistu papildomo triukšmo 

 

3. Kuras ir alyva. 

3.1. Komercinėse degalinėse isigytas benzinas, kurio maksimalus oktaninis skaičius 98.  

3.2.  Dvitaktė alyva. 

 4. Padangos. Gamintojas ir modelis nereglamentuojamas. 

4.1. Sausai trasai (SLICK 5’ colių): dvi priekinės ir dvi galinės.  

4.2. Šlapiai trasai (WET 5’ colių): dvi priekinės ir dvi galinės. 

 5. Svoris. 

5.1. Minimalus karto ir lenktynininko svoris: 175 KG. 

5.2. Švininiai balastai privalo būti pritvirtinti min 2 vnt. 0 – 2,5 kg min 6 mm diametro, 2,6 - 5 kg min 8 mm 

diametro varžtais. 

 

 


