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UTV 01. Definíció:
1 vagy több személyes, négykerekű, felfújható gumiabroncsú, kormánykerékkel irányítható,
gépjármű, melynek kerekei az átlós kinyúlásain találhatók és vezetője benne ülő pozícióban
helyezkedik el.
UTV 02.
A meghajtás első vagy hátsó kerekek, illetve ezek összeségével történjen.
A márkát, konstrukciót, vagy az UTV típusát tekintve az alábbi, tételesen felsorolt megkötéseken
kívül semmi korlátozás nincsen.
A porlámpa (hátsó piros jelzőfény) illetve féklámpa nem kötelező.
Egyedi motorok építése megengedett, de ezek alkatrészeinek eredetét a gyártó által igazolni kell
megfelelő műbizonylattal és gyártói igazolással.
UTV 02.01 Kategóriák
-N kategória: 155 Le-ig
-T kategória: 155 Le-től
A motoron változtathatóak: kipufogó, gyújtás, vezérlés, erőátvitel. Az üzemanyag-ellátó berendezés
jellegében nem változtatható!. Gyári üzemanyag tank növelése vagy póttank elhelyezése tilos!

UTV 03. Kerekek
A keréktárcsa átmérője maximum 15 collos lehet. Az kerekek oldalnézeti méretére semmi
korlátozás nincs.
UTV 04. Sárvédők és kerékborítások
A verseny céljára használt UTV járművön az első és a hátsó sárvédő használata kötelező.
UTV 05. Fék
-Az UTV járműveken az első és hátsó fék kötelező!
-Az UTV járműveken rögzítő fék vagy mechanikus fék megléte kötelező!
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UTV 06. Gumiabroncsok
Szabadon választhatók. Tilos a gumiabroncs felületét utólagosan felszerelt elemekkel ellátni
úgymint csúszásgátló szögek, speciális láncok, kivéve ha a verseny jeges, havas pályán zajlik.
Gumiabroncs mérete: minimum 26” maximum 33” lehet

UTV 07. Teljes szélesség
A jármű szélességére vonatkozó maximális érték nincs, de UTV jármű szélesítése kizárólag futómű
elemek méretének növelésével történhet. A nyomtávot szélesítő pogácsával növelni SZIGORÚAN
TILOS ! Műszaki gépátvételen, amennyiben az átvételt végző személy úgy dönt, hogy a megjelent
UTV verseny jármű futóműve nem felel meg a biztonságos versenyzés követelményeinek, akkor
megtagadhatja a műszaki gépátvételt.
UTV 08. Biztonság
UTV 08.01; Minimum 3 pontos biztonsági öv használata KÖTELETÖ! de javasolt a 4,5,6 pontos.
UTV 08.02; A járműveken a fél ajtó kötelező a teljes ajtó ajánlott. Az ajtó kereténél biztonsági
védőháló használata ajánlott A járműveken borulás elleni védőkeret használata kötelező melynek a
teljes verseny alatt hibátlan, sérülés és deformálódástól mentesnek kell lennie.
UTV 08.03; A járműben poroltó készülék elhelyezése KÖTELEZŐ!

UTV 09. Kormány és Üllés
SBS 10.01; Kormánykerék: gyári, vagy legalább azzal megegyező minőségű után gyártott, amely
méretét tekintve megfelel a versenyzés követelményeinek. Az ülés: lappal illetve háttámlával
ellátott amelynek rögzítése megfelelő módon történik.

UTV 10. Zajszintmérés és CCM határok
UTV 10.1; zajszint 95 db
UTV 10.2; a ccm min: 800 max: 1000 ccm lehet. Ezek lehetnek szívó, illetve turbó feltöltős
motorok.

UTV 11. Rajtszámtáblák
Ajánlottan négy, vagy két rajtszámtáblát kell elhelyezni:
UTV 11.03; Ajánlott egy rajtszámtáblát az ajtó mindkét oldalára, vagy a hátsó sárvédő vonalába
függőlegesen felerősítve.
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A rajtszámtáblákat középen a számok között át lehet fúrni, de semmi körülmények között nem
lukaszthatók át maguk a számok.

UTV 11.04; Méretek: négyszögletű, flexibilis anyagból (azaz műanyagból) készült táblák.
Nagyságuk min. 285 mm széles, min. 235 mm magas, a számok mérete min 140 mm
magas és min 80 mm széles. A számok vastagsága min. 25 mm.
UTV 11.05; A hajlított táblák nem lóghatnak ki 50 mm-nél jobban a síkból és nem szabad befedni,
illetve megdönteni.
A rajtszám táblák dőlési szöge nem érheti el a 30 fokot.
UTV 11.06; A rajtszámtáblán semmiféle reklám, vagy jelzés nem helyezhető el, kivéve a
gépátvétel jelzését, illetve a hivatalos promoter által kötelezővé tett reklámokat.

UTV 12. Bukósisak és védőruházat
UTV 12.01; Nemzetközi tanúsítvánnyal rendelkező bukósisak, szemüveg vagy lehajtható plexi,
Zárt ruházat, (versenyzői overál ajánlott,) zárt cipő KÖTELEZŐ!
UTV 13. Egyéb
A járműnek technikailag kifogástalan állapotban kell lenni, és a technikai megbízott által állított
követelményeknek meg kell felelni.
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