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Technické předpisy ROKCUP CZ 2022
1. Minimální hmotnost

kompletní motokáry s jezdcem ustrojeným dle platných předpisů, vybaveným
předepsanou přilbou je stanovena takto:
JUNIOR ROK = 145 kg
ROK GP = 165 kg nebo 145 kg + restriktor výfuku
EXPERT ROK = 165 kg

2. Motor

2.1. Pro kategorii ROK JUNIOR, ROK EXPERT a ROK GP typ motoru VORTEX ROK
GP, dle identifikačního listu ve standardním provedení výrobce pro rok 2022.
Současně platí předpis  ROK CUP TROPHY 2022, který je pro ČR platný kromě
bodu 2.0 Pneumatiky, kde mohou být použity alternativně mokré pneumatiky
Bridgestone YNP a bodu 5.0 Minimální váhy. Dále neplatí příloha, která se
týká chladiče, který může libovolný.
- sériové a bez jakýchkoliv úprav musí být i zapalování, výfukové a sací potrubí,
výfuk, karburátor včetně osazení předepsaného identifikačním listem výrobce. - motor
kategorie ROK JUNIOR musí být osazen předepsaným restriktorem výfuku (dle
indetifikačního listu výrobce), který omezuje výkon motoru.

2.2. Pro všechny kategorie se používá externí vodní pumpa.

2.3. Pro chlazení je povolen pouze jeden okruh chlazení osazený jedním chladičem,.
Chladícím mediem je voda, nemrznoucí směs není z bezpečnostních důvodu povolena.

2.4. Volné  je:
- nastavení karburátoru velikostí hlavní trysky a polohou jehly šoupátka.
- svíčka , musí odpovídat ustanovení technického řádu Komise kartingu AČR
- akumulátor.
- chladič

2.5.  Výfuk musí být sériový a odpovídat identifikačnímu listu výrobce. Veškeré zásahy
měnící tvar, rozměry, nebo objem výfuku jsou zakázány.

2.6. Veškeré nepovolené úpravy budou znamenat vyloučení ze závodu a při opakovaném
porušení vyloučení z účasti v seriálu.

2.7.  Organizátor si vyhrazuje právo povinné výměny dílů motoru kdykoliv v průběhu
závodu za účelem posouzení jejich sériovosti (zapalování, výfuk, atd.).

2.8.  Při poruše startéru je povolena pomoc mechanika na předstartovním roštu. Pomocné
startovací zařízení  může být na předstartovním roštu použito pouze v případě
prokazatelné poruchy startování.

2.9.  Zástupce servisního střediska VORTEX může být přítomen u všech technických
kontrol.

3. Distribuce pneumatik
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3.1. Veškerá manipulace s pneumatikami se řídí standartními propozicemi.

3.2. Distribuci pneumatik zajišťuje promotér seriálu ROK CZ.

3.3. Na jeden závod je povoleno použití 1 sady suchých pneumatik + 1 náhradní
pneumatika (přední nebo zadní). Dále mohou být použity 2 sady mokrých pneumatik.
Použité pneumatiky pro závod musí být evidovány v systému čárových kódů TK.

3.4. PNEUMATIKY:
Suché pneu jsou určeny:  LeVanto KRT 4,5/10,0-5 + 7,1/11,0-5

(načtení pneu TK)
Mokré pneu jsou určeny:  Bridgestone YNP 4,2/10,0-5 + 6,0/11,0- 5

Je možné použít Bridgestone YLP 4,2/10,0-5 + 6,0/11,0-5
(načtení pneu TK)

- Výhradním dodavatelem pneumatik je: Jiří Němeček, IČ: 13920316, Křížkovského
360/8A, Liberec 13, tel. 602320114 - jezdec je povinen použít v závodech pneumatiky
označené a dodané výhradně  tímto dodavatelem. V případě změny předepsaných
pneumatik bude tato změna předem oznámena.

4. Podvozek
4.1. Podvozek ROK JUNIOR, ROK EXPERT a ROK GP musí být homologován CIK-FIA

(včetně prošlých homologací). Jedná se o podvozek odpovídající mezinárodním
předpisům.

4.2. V kategoriích ROK JUNIOR, ROKEXPERT a ROK GP je v souladu s mezinárodním
předpisem povoleno použití brzd působících pouze na zadní kola.

4.3. V kategorii ROK JUNIOR, ROK EXPERT a ROK GP je v souladu s mezinárodním
předpisem povinné použití bezpečnostního nárazníku CIK-FIA.

5. Palivo
5.1. Na všech závodech je předepsán jednotný benzin dle standartních propozic a

Zvláštního ustanovení pro daný závod. Je možné použít i benzín určený pro kategorie
OK a KZ  Kontrola paliva se řídí  ustanovením Technického řádu Ročenky Kartingu
2022. Referenční vzorek paliva bude odebrán  u  předepsané čerpací stanice v den
závodu. Kontrola paliva může být provedena TK kdykoli v průběhu závodu.

5.2. Je předepsán olej do paliva ENI KART 2T dodaný výhradně promotérem ROK CUP
CZ.

Organizátor  ROKCUP:
McSUP s.r.o., ,Jílovišťská 64, 15531, Praha 5, Jiří Němeček tel. 602 320 114,
nelikart.g@gmail.com (info@rokcup.cz)

Servisní středisko VORTEX :
Petr Pospíšil 25230, Seifertova 627, Řevnice, tel.777 336 868, res@post.cz


