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2023 m. Automobilių techniniai reikalavimai 

1. STREET 
 

1.1 Automobilis privalo būti varomas galine ašimi. 
1.2 Automobilio galia negali viršyti 350 arklio galių. 
1.3 Automobilio galinės padangos plotis negali viršyti 225mm. Privalomas padangų 
fizikinis modelis pateikiamas organizatoriaus. 
1.4 Privaloma naudoti organizatoriaus pateikiamą automobilio fizikinį modelį. 
1.5 Automobilio svoris negali būti mažesnis nei 1100kg 
1.6 Automobilio variklis privalo būti benzininis. Jei jis nėra organizatoriaus pateikto 
fizikinio modelio, privaloma organizatoriui nurodyti realią galios stendo kreivę, pagal 
kurią automobilio variklio fizikinis modelis buvo sukurtas. 
1.7 Automobilio susidūrimo modelis privalo dengti visą automobilį. 
1.8 Automobilis privalo turėti organizatorių nurodytus reklaminius lipdukus. 
 

2. SEMI PRO 
 
2.1 Automobilis privalo būti varomas galine ašimi. 
2.2 Automobilio galia negali viršyti 600 arklio galių. 
2.3 Automobilio galinės padangos plotis negali viršyti 245mm. Privalomas padangų 
fizikinis modelis pateikiamas organizatoriaus. 
2.4 Privaloma naudoti organizatoriaus pateikiamą automobilio fizikinį modelį. 
2.5 Automobilio svoris negali būti mažesnis nei 1100kg 
2.6 Automobilio variklis privalo būti benzininis. Jei jis nėra organizatoriaus pateikto 
fizikinio modelio, privaloma organizatoriui nurodyti realią galios stendo kreivę, pagal 
kurią automobilio variklio fizikinis modelis buvo sukurtas. 
2.7 Automobilis privalo turėti  lankų 3D modelį. 
2.8 Automobilio susidūrimo modelis privalo būti realistiškas, negali būti toliau nei 
galinė automobilio ašis. 
2.9 Automobilis privalo turėti lopšio 3D modelį. 
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2.10 Automobilis privalo ant ratlankio turėti ryškiaspalvę juostą. 
2.11 Automobilis privalo turėti organizatorių nurodytus reklaminius lipdukus. 

 

3. PRO 
 

3.1 Automobilis privalo būti varomas galine ašimi. 
3.2 Automobilio galia negali viršyti 1100 arklio galių. 
3.3 Automobilio galinės padangos plotis negali viršyti 315mm. Privalomas padangų 
fizikinis modelis pateikiamas organizatoriaus. 
3.4 Privaloma naudoti organizatoriaus pateikiamą automobilio fizikinį modelį. 
3.5 Automobilio svoris negali būti mažesnis nei 1000kg 
3.6 Automobilio variklis privalo būti benzininis. Jei jis nėra organizatoriaus pateikto 
fizikinio modelio, privaloma organizatoriui nurodyti realią galios stendo kreivę, pagal 
kurią automobilio variklio fizikinis modelis buvo sukurtas. 
3.7 Automobilis privalo turėti  lankų 3D modelį. 
3.8 Automobilio susidūrimo modelis privalo būti realistiškas, negali būti toliau nei 
galinė automobilio ašis. 
3.9 Automobilis privalo turėti lopšio 3D modelį. 
3.10 Automobilis privalo ant ratlankio turėti ryškiaspalvę juostą. 
3.11 Automobilis privalo turėti organizatorių nurodytus reklaminius lipdukus. 
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