Tekniskt reglemente STEC klass Racing 2020-2022 Svenska öppna Långlopp mästerskapen.
Är du osäker på reglerna skicka frågan till stec@stec.se

1) Tillåtna bilar.
Täckta bilar som är eller har varit typbesiktigade i Sverige. Vagnboksbesiktning samt säkerhetskontroll
skall göras före start.
2) Drivmedel
Tillåtna drivmedel är blyfri bensin 95/98 oktan, E85 samt diesel. Allt drivmedel ska vara
handelsbränsle inhandlat på tankställe i Sverige.
3) Karosseri och chassi
Chassiets och karossens ursprungliga form bör bibehållas , och större ändringar ska lämnas in för
godkännande.
Skärmar , huv och baklucka får bytas mot plast.
Skyddsbur helbur STEC godkänd Tänk säkerhet och lämna gärna in till kunnig bursvetsare
Front och bakspoiler får monteras. Bakspoiler får ej sticka utanför bilens yttermått.
Bogseröglor skall finnas lättåtkomliga fram och bak , och vara markerade.

4) Dörrar/inredning
Stol och bälte ska vara STEC godkänd och väl monterat, minimum 4 punkts bälte
Invändig backspegel skall vara monterad och ge god sikt bakåt.
5) Hjulupphängning
Hjulupphängning och fjädring, typ och fabrikat får ändras fritt.
6) Koppling, växellåda och bakaxel
fritt
7) Brandvägg, Torpedvägg,Batteri
Torpedvägg skall vara tätad mot genomslag av brand.
Batteri skall vara bultat och väl förankrat och polerna skall vara isolerade från kortslutning.

8) Rutor
Vindruta skall vara original eller i polykarbonat, minimum 5mm tjock. Övriga rutor får bytas mot
polykarbonat, minimum 3 mm tjock. Alla rutor skall vara genomsynliga. Endast klar plastfilm får
monteras på glasrutors insida. Taklucka av plåt skall svetsas igen.
Utvändiga backspeglar skall vara monterade på bilens bägge sidor.

9) Avgassystem/ljudnivå
Ljudnivån får ej överstiga 95 dBA enligt STEC mätmetod .
OBS att banägaren kan sätta annan/lägre gräns för ljudnivå.
Arrangörens/banägarens/banbolagets/myndighetens ljudmätare anses som riktig
10) Belysning
Minst två bakåtriktade bromsljus på minimum 20 W glödlampa (eller motsvarande)
Minst två röda bakljus på minimum 5W glödlampa (eller motsvarande).
Belysning fram av halv- eller dimljus typ med glödampa 55 W (eller motsvarande)
Belysning skall vara påslagen under körning på banan .
11) Däck och fälg
Max 225 breda däck, Valfri tum . Ej slicks
Klass A+B
Klass C

Valfritt däck
Enhetsdäck Yokohama AD-08

12) Motor
Motor och dess placering i original motorrum är fri.
13) Bromsar
fritt
14) Bränsletank/system
Fritt . Bensintankar som monteras från baksätets främre linje och bakåt , skall ha en vätsketät
skiljevägg monterad mellan tank och förare i icke brännbart material
15) Personlig utrustning och startnummerOverall 2 eller 3 lager, underställ , hjälm ,skor och
handskar ska vara godkänd och uppfylla STEC kraven. Nackkrage är obligatoriskt och
HNRS/FHR-skydd rekommenderas starkt. Är du osäker så maila gärna stec@stec.se

