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     TEHNIČNI POGOJI ZA VOZILA MINI-50 KI TEKMUJEJO V

SPORTSTIL  POKALU  2015

Pravico sodelovanja v pokalnem tekmovanju Sportstil Cup imajo vsi vozniki, ki so stari od 5-8 let in so 

opravili:  
- Zavarovanje 

- Seminar za voznike in starše 

- Pridobili pisno soglasje staršev (overjeno pri notarju) - 

1. OKVIR VOZILA

Uporablja se lahko okvir različnih proizvajalcev z mehansko zavoro med osne razdalje do 800 mm. 

Dovoljena je le uporaba zadnje osi – polne, dim. Fi-25 (slika 2)  

Zavore: dovoljena le uporaba originalnega zavornega diska. Prepovedana uporaba keramičnih in 

karbonskih materialov. Zavorne obloge so proste izbire (slika 3).  

V primeru da voznik krši te pogoje, mu lahko organizator tekmovanja prepove 

nastop na tekmovanju oz ga lahko izključi iz le-tega.  

2. PNEVMATIKE

Predpisane pnevmatike za suho in mokro podlago . :
 - prednje 4,0x10,0 – 5  z oznako  MOJO CX  

- zadnje  5,0x11,0 - 5 z oznako   MOJO CX 

3. PLATIŠČA

Predpisana so platišča:  

- prednja ALU  od  110mm – 120 mm 

- zadnja  ALU  145mm   (max) 

   1.1. OKVIR 



1.2. Zavorni sistem (tip A)        1.3. Zavorni sistem (tip B)  

Dovoljene le uporaba originalnega zavornega   Dovoljene le uporaba originalnega zavornega 

sistem,      sistema 

1.4. Pogonska os  

Iz polnega materiala fi 25mm 960 mm 

Največja dovoljena širina zadnjih koles je 1100 mm. 

Dovoljena nastavitev širine,višine in nagiba sprednjih koles 

1.5.  Verižni prenos 

       Zadnji pogonski zobnik  - 80 zob  

       Prepovedana zamenjava zobniškega razmerja 

      Prednji premnik: 

Prepovedana uporaba dodatnega pesta: 



   Tehnični  pravilnik za motor SSC 

4. Motor

Štiritaktni  enovaljnik  

Elektronski brez kontaktni vžig.  

Suha centrifugalna sklopka, zobnik 11 zob 

Integralna posoda za gorivo  

Vžiganje na poteg  

Pogonsko gorivo 95 oktanov  

       Slika : 4.1. 

        Suha centrifugalna sklopka 

        Dovoljena uporaba samo originalne sklopke. 

        Zobnik sklopke motorja 11 zob. 

Slika : 4.2.     Vžigalna svečka 

Dovoljene uporaba samo originalne svečke 

NGK CMR6A 

Motor mora biti pregledan in avtoriziran pri organizatorju tekmovanja (plomba). Vsi posegi, dodelave 
in predelave na motorju so prepovedani (diskvalifikacija)
Organizator si pridržuje pravico, da med posameznimi vožnjami motor lahko tudi zamenja. 

4.3. Verižni prenos  

Verižni prenos na glavni gredi (11 zob) na zadnji  osi kolesa (80 zob) .  

Verižni prenos mora biti ustrezno zaščiten.    Izbira tipa verige je prosta. 

Organizator si zadrži pravico do sprememb pravilnika, o katerih bo pravočasno obveščal 
 preko svoje internetne strani :  www.sportstilcup.com 
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