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TEHNISKIE NOTEIKUMI KLASĒ KZ2  
2022. GADAM 

 

LAF Kartinga komisija ir tiesiska atrisināt jebkuras problēmas, kas rodas 
sakarā ar tehnisko noteikumu pielietošanu, definēšanu, interpretāciju un 

kontroli. 
 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI. 

Vecuma ierobežojums: 
Klase KZ2 no 14 gadu vecuma. 
 
2.  ŠASIJA, RĀMIS, RIEPAS, DEGVIELA. 
 
Riteņu bāze - šasijas bāzes garums MIN 1010 mm un MAX 1070 mm. 
     
Šķērsbāze-vismaz 2/3 no izmantotās riteņu bāzes. Max kopējais garums 182 
cm bez priekšējā un aizmugures aptecētāja. 
Max kopējais platums 140 cm. 
Neviena cita daļa, izņemot frontālos plūsmviržus nedrīkst būt izvirzīta ārpus 
četrstūra, kuru veido buferi un riteņi, izņemot slapjo ātrumsacensību 
gadījumos un jebkuras kartinga daļas max augstums nevar pārsniegt 65 cm 
no zemes. Titāna pielietošana šasijā–rāmī ir aizliegta.  
Obligāti jālieto aizmugures bampers, atbilstoši FIA-Karting homologācijai 
(2015-2022 vai 2022-2023) Group 2. Aizmugurējo riteņu aizsardzības 
sistēmu ar homologāciju 2015-2021 var izmantot lidz 01.09.2022 

Obligāti jālieto FIA-KARTING homologācijas priekšējais spoileris “Front 
Fairing Mounting Kit” tehniskais rasējums FIA-KARTING Nr. 2.2 un 2.2.1 
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Kartinga buferi atbilstoši FIA-KARTING tehniskajiem noteikumiem 2022 
(2022 Technical regulations) ar izņēmumu uz pārejas laiku, ko definē 
tehnisko noteikumu pielikums. 
Sausā un slapjā laika sacīkšu gadījumā atbilstoši FIA-KARTING tehniskajam 
rasējumam Nr. 2.0 un 2.1 ar izņēmumu uz pārejas laiku, ko definē tehnisko 
noteikumu pielikums. 
 
Disku diametrs - 5 collas. 
Sausā laika riepas VEGA XH3. Slapjā laika riepas brīvas. Vienās sacensībās 
atļauts izmantot vienu komplektu (četras) sausā vai slapjā tipa riepas, kā arī 
ar galvenā tiesneša lēmumu vienu rezerves riepu. 

Riepu apstrāde un uzkarsēšana ar jebkuru metodi aizliegta. 
Riteņu diskiem jābūt metāla, rūpnieciski ražotiem. 
Riepu fiksējošās skrūves, riteņu diskos, nav obligātas. 
Riteņu disku stiprinājuma uzgriežņiem jābūt kontrējošiem. 
Atļauta degviela ar maksimālo oktānu skaitli 98, kas brīvi pieejama 
tirdzniecībā.  

 
3. DZINĒJI, MASA 

 
KZ2 ir atvērta klase, kur atļauts startēt ar viencilindru divtaktu dzinēju, 
kura maksimālais darba tilpumu 125 cm3, gaisa vai šķidruma dzesēšana, 
ātrumkārba ar vismaz trīs, bet ne vairāk kā sešiem pārnesumiem.  

 

Minimālais kartinga svars kopā ar braucēju: 175 kg. 

 

 


