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Postranní vozíky TT musejí splňovat následující požadavky. 

1. TYPY MOTORU 

• V této třídě jsou povoleny pouze tyto motory: 

- 501-600 cm3, 4taktový, 4válcový, sériově vyráběný 

- 675 cm3, 4taktový, 3válcový, sériově vyráběný 

• Rotační motory nejsou povoleny. 

• Převrtávání motoru není povoleno. 

• Tah klikové hřídele musí odpovídat homologaci. 

POVOLENÉ SYSTÉMY SÁNÍ 

• Karburátorové motory nejsou povoleny. 

• Motory se vstřikováním paliva: systémy vstřikování paliva jsou povoleny jen s použitím škrticích ventilů na k 
tomu uzpůsobených 600m3/675m3 strojích. 

• Primární škrticí klapku nelze měnit ani nijak upravovat. Je-li součástí i sekundární škrticí klapka nebo šoupátko, lze ji uzamknout v plně 
otevřené poloze nebo vyjmout. 

• Lze použít jakékoli palivové čerpadlo. 

• Lze použít jakýkoli regulátor tlaku paliva, avšak tlak paliva musí stále odpovídat homologaci motoru dané značky a typu. 

• Řídicí jednotka motoru (ECU) a elektroinstalační trubky jsou bez omezení. 

• Převodovka a mechanismus řazení jsou bez omezení. To se týká též převodových poměrů a počtu osazených rychlostních stupňů. 

• Primární převodový poměr je bez omezení. 

• Kliková hřídel je bez omezení, avšak tah musí být v souladu s homologací stroje. 

• Spojka je bez omezení. To se týká i klouzavých spojek. Spojka může být suchá nebo mokrá. 

• Všechny vnější odtokové zátky oleje z motoru musejí být utaženy na patřičný moment a zabezpečeny pojistným lankem. 

• Pokud je to rozumně možné, musejí být všechny vnější zátky olejové nádrže a tlakových/teplotních snímačů s ak_vním 
tlakem oleje utaženy na patřičný moment a zabezpečeny pojistným lankem nebo jiným bezpečnostním zařízením. Je 
nezbytné, aby alespoň u všech vnějších zátek bylo při montáži použito vysoce pevné lepidlo na závity a aby byly tyto 
závity označeny barvou. 
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• Jakékoli vnější olejové potrubí obsahující olej s pozitivním tlakem musí být z vhodného materiálu a s vhodnou konstrukcí. 
Všechna upínadla olejového potrubí musejí být zajištěna pojistným lankem nebo minimálně alespoň vysoce pevným lepidlem 
a příslušně označena barvou. 

• Vnější olejové filtry (včetně filtrů s navrtanými šestihrany) musejí být zabezpečeny vhodnou hadicovou svorkou (typ Jubilee) a zajištěny 
pojistným lankem proti uvolnění. 

2. CELKOVÁ KONSTRUKCE 

• Postranní vozík může být umístěn na kterékoli boční straně motocyklu. Závěsné postranní vozíky a vozíky s řiditelnými koly 
jsou zakázány. Závodník ani spolujezdec nesmějí být přivázáni ke stroji. Dálkové ovládání řízení ani používání kloubových 
spojů v řídicím mechanismu není povoleno. Kloubové spoje ze své definice představují takové spoje, které umožňují ovládat 
z jednoho bodu více ploch. 

• Tři silniční kola mohou být uspořádána tak, aby vytvářela dvě nebo tři stopy. 

• V případě třístopého vozidla nesmí být vzdálenost mezi středy jednotlivých stop motocyklu větší než 75 mm. 

• Spolujezdec musí být během přepravy chráněn před silničními koly a před primární i konečnou hnací silou blatníkem nebo jiným 
způsobem. 

• Součástí hlavního rámu (viz Obr. 1A) musí být vždy řídicí hlava, rám pro umístění motoru a hlavní nosník kola postranního 
vozíku, který musí být z kvalitní ocelové trubice. 

• Trubky rámové konstrukce musejí mít kruhový nebo nekruhový průřez. U kruhového průřezu nesmí průměr přesáhnout 
101,6 mm. V případě nekruhového nesmí maximální příčný profil přesáhnout 101,6 mm (při pravoúhlém měření vůči 
kterékoli rovné ploše). 

• Tyto tři součásti musejí být připojeny napevno svařováním nebo pájením. 

• Vnější ložisková pouzdra zadního výkyvného ramene (viz Obr. 1B) mohou být oddělitelná od hlavního rámu, ložisková 
pouzdra musejí být ocelová nebo z dostatečně pevných hliníkových slitinových válců. V případě použití hliníkových slitin musí 
být konečný výrobek tvrdě eloxovaný. Používat vnější ložisková pouzdra z odlitků je zakázáno. 

• Svislá nebo přírubová deska kola postranního vozíku (viz Obr. 1C) na konci hlavního nosníku tohoto kola může být 
oddělitelná. Svislá přírubová deska musí být ocelová nebo z dostatečně pevných hliníkových slitinových válců. V případě 
použití hliníkových slitin musí být konečný výrobek tvrdě eloxovaný, zatímco podpěrná táhla svislé nebo přírubové desky 
musejí být z oceli. Používat svislé nebo přírubové desky kola postranního vozíku z odlitků je zakázáno. 

• Pouzdro čepu nápravy kola postranního vozíku (viz Obr. 1D) může být odpojitelné od svislé/přírubové desky kola postranního 
vozíku; pouzdro musí být ocelové nebo z dostatečně pevných hliníkových slitinových válců. V případě použití hliníkových 
slitin musí být konečný výrobek tvrdě eloxovaný. Používat pouzdra čepu nápravy kola postranního vozíku z odlitků je 
zakázáno. 

• Výztuhy řídicí hlavy jsou povoleny. Řídicí hlava může být plně zapouzdřena při dodržení maximální vzdálenosti 305 mm od 
kteréhokoli bodu mezi horním a dolním koncem středové čáry vřetena řídicí hlavy (viz Obr. 1 X.X). V případě dodělání 
osvětlovacích či kontrolních otvorů do „plně zapouzdřené“ části budou i nadále považovány za „plně zapouzdřené“ a ne 
otevřené. 

• Přední vidlice jsou hnacího nebo vlečného typu, nebo jsou spojeny z obou stran připojeny k vyváženému kolu. Přední 
vidlice a třmeny musejí být vyrobeny z vysoce kvalitní oceli se svařovanou nebo pájenou konstrukcí. Dolní smyčka musí 
být vyrobena z vysoce kvalitní oceli. 
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• Minimální nosný zdvih je 20 mm. 

• Zadní výkyvné rameno musí být z vysoce kvalitní oceli nebo hliníku, jednostranná výkyvná ramena jsou povolena, zdvih v 
jedné rovině musí být alespoň 20 mm. Otočné vřeteno zadního výkyvného ramene musí být v úhlu 90° vůči přední a zadní 
středové čáře zadního kola. Konstrukce výkyvného ramene musí být svařovaná nebo pájená; rozměry výkyvného ramene 
nejsou pevně dány. Výkyvná ramena typu „kost“ připevněná ke skořepinovému rámu jsou zakázána. 

• Používání kompozitních konstrukcí je zakázáno s výjimkou plošiny postranního vozíku, např. hliníkové nebo voštinové s potahem z 
uhlíkových vláken. 

• Použití titanu v konstrukci rámu, předních vidlic, ovládacích rukojetí, výkyvného ramene a vřeten kola je zakázáno. 

• U vřeten kola je používání lehkých slitin rovněž zakázáno. 

• Dolní plechy musejí být odmontovatelné. 

• Skořepinové konstrukce jsou zakázány. 

 

OBR. 1: CELKOVÁ KONSTRUKCE 
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A. Hlavní rám 

B. Ložisková pouzdra zadního  
výkyvného ramene 

C. Svislá nebo přírubová  
deska kola postranního vozíku 
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D. Pouzdro čepu nápravy kola postranního vozíku 

X Středová čára vřetena řídicí hlavy 
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3. UMÍSTĚNÍ MOTORU 

• Motor musí být umístěn tak, aby středová čára motoru (tedy středová pozice mezi středovými čarami nejvzdálenějších válců) nebyla 
dále než 160 mm od středové čáry zadního kola motocyklu. 

• Motor musí být umístěn za řídicí hlavou a před řidičem. 

• Pohon musí být na vozovku přenášen zadním kolem motocyklu. Umístění motoru za závodníkem nebo před předním 
kolem je zakázáno. 

4. ROZMĚRY 

• Hmotnost (minimální) 136,5 kg bez paliva. Přidávat zátěž pro dosažení této hmotnosti je zakázáno. 

• Šířka (celková maximální) 1 875 mm. 

• Rozvor kol (maximální) 1 651 mm. 

• Stopa minimální 800 mm, maximální 1 105 mm. Vzdálenost se měří od středu stopy vytvářené zadním kolem po střed stopy 
vytvářené kolem postranního vozíku. 

• Výška (celková maximální) 800 mm. 

• Světlá výška vozidla změřená přes celou délku a šířka plně naloženého vozidla připraveného k závodu i se závodníkem, 
spolujezdcem a palivem nesmí být nižší než 65 mm při ovládacích rukojetích v rovné poloze s tolerancí 3 mm. V průběhu akce 
není dovoleno snižovat světlou výšku vozidla 65 mm pomocí žádného zařízení. 

5. AERODYNAMICKÉ PRVKY A KAROSÉRIE 

• Aerodynamické prvky musejí být snadno odpojitelné pro možnost technické kontroly. Sklopná křídla ani spoilery 
nejsou jako aerodynamické prvky povoleny. 

• Nezávisle na poloze ovládacích rukojetí musí být mezi aerodynamickými prvky a konci těchto rukojetí či jiných součástí 
řídicího mechanismu předního kola mezera alespoň 20 mm. 

• Mezi závodníkem a motorem musí být umístěn pevný a účinný kryt, který musí bránit přímému kontaktu mezi tělem či 
oděvem závodníka a unikajícím ohněm či prosakujícím palivem nebo olejem. 

• Kryt musí být namontován tak, aby v případě narušení kteréhokoli spoje byla zajištěna celková integrita zařízení. 

6. PLOŠINA PRO SPOLUJEZDCE 

• Minimální rozměry 800 mm na 300 mm při měření ve výšce 150 mm nad plošinou. 

• Natočení není omezeno. 

• ŘIDIČ: Závodník v základní jízdní pozici musí být shora zcela viditelný s výjimkou paží, nohou a chodidel. 

• SPOLUJEZDEC: Spolujezdec se musí být schopen naklánět s postranním vozíkem na obě strany, pro tento účel musí být vozidlo 
vybaveno vhodnými držadly pro cestujícího během naklánění. Držadla musejí vytvářet uzavřenou smyčku, držadla pouze 
s výstupky nejsou povolena. 
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7. PŘÍVODY VZDUCHU 

• Konstrukce přívodů chladicího vzduchu musí být taková, aby v případě nehody NEMOHLO dojít k zachycení ani zamotání do 
předních držadel/výstupků. 

8. OCHRANNÝ OBAL NA OLEJ A CHLADIVO 

• V oblasti přímo pod motorem musí být umístěna ochranná nádrž, která dokáže v případě poruchy motoru zachytit nejméně 
polovinu celkového objemu oleje a chladiva použitých v motoru (min. 5 l). 

• Okolní hrany nádrže musí být alespoň 50 mm nad jejím dnem (měřeno svisle od nádrže), látka na zachytávání oleje musí být přichycena 
k nádrži i k bočním stranám. 

• Přední hrana stěny olejové nádrže musí být prodloužena nahoru, aby dosahovala až pod (20 mm nebo blíže) výfukové otvory 
z motoru. 

• Zadní stěna nádrže musí dosahovat až po výkyvné rameno, minimální šířka se musí rovnat šířce zadní pneumatiky. 

• Řadicí páka musí být usazena do gumové membrány nebo dvou gumových závěsů. 

• Řetězový pás musí být vybaven gumovým/kartáčovým závěsem. 

• Otvory na přimontování motoru (závěsy) musejí být utěsněny. 

• Při pohledu z boku musí být motor umístěn zcela uvnitř plochy olejové nádrže. 

• Zadní kolo musí být ochráněno před případným rozprsklým olejem. Kvůli této ochraně musí být motor oddělen od čás_ 
zadního kola. Pro toto oddělení je třeba nainstalovat pevnou oddělovací zeď vedoucí od vrcholu vnitřní čás_ karosérie 
až po dno olejové nádrže. Tato oddělovací zeď musí přesahovat zadní okraj olejové nádrže až po její dno. 

• Tato nádrž je u všech strojů povinná. 

• Všechny postranní vozíky musejí být vybaveny látkou absorbující olej značky 3M typu T156 nebo kvalitnější, nebo též 
CEP sorbentem produktové řady CEP-EP100. 

• Tato látka musí být bezpečně přichycena k následujícím částem postranního vozíku. 

• Celá olejová nádrž, její dno a rovněž vnitřní stěny. Množství látky použité pro tuto oblast musí v souladu s pokyny výrobce být schopno 
absorbovat alespoň 3 l oleje. 

• Všechny části karosérie přímo zakrývající motor. 

• Pokud dojde k vsáknuv oleje do látky, je třeba ji před dalším závodem vyměnit. 

• Látku je nutné připevnit tak, aby ji bylo snadné vyměnit, ale aby se během závodu neuvolnila a nesnížila se její účinnost, 
takže např. lepidlo nesmí tuto látku ucpávat, aby se její pohlcovací vlastnosti nezhoršily. 

• Všechny absorpční látky musejí být z nehořlavých materiálů. 

• Olejové potrubí s pozitivním tlakem musí být v případě výměny z vyztužené ocelové konstrukce se zápustkovým kováním 
nebo závitovými spojkami zabezpečenými (pokud je to možné) pojistnými lanky. 
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• Chladiče oleje nesmějí být namontovány na karosérii postranního vozíku nebo nad ní. 

• Olejová nádrž a chladič oleje by měly být umístěny na takovém místě, kde v případě nehody hrozí nejmenší nebezpečí 
poškození. 

• Zástrčky kontrolního snímatelného krytu zapalování musejí mít pojistné lanko nebo jiné vhodné bezpečnostní zařízení, které zabrání 
průsakům/ztrátám. 

• Zástrčky kontrolního krytu spojky musejí mít pojistné lanko nebo jiné vhodné bezpečnostní zařízení, které zabrání průsakům/ztrátám. 

• Všechny vnější odtokové zátky oleje z motoru musí být utaženy na patřičný moment a zabezpečeny pojistným lankem. 

• Pokud je to možné, musejí být všechny vnější odtokové zátky olejové nádrže a snímače tlaku/teploty s pozi_vním 
tlakem oleje utaženy na patřičný moment a zabezpečeny pojistným lankem nebo jiným bezpečnostním zařízením. Je 
nezbytně nutné, aby všechny vnější zátky byly zajištěny vysoce pevným lepidlem a příslušně označeny barvou. 

• Všechna vnější olejová potrubí s pozitivním tlakem oleje musejí být z vhodného materiálu s vhodnou konstrukcí. Všechna 
upínadla olejového potrubí musejí být upevněna pojistným lankem, nebo minimálně alespoň zabezpečena vysoce pevným 
lepidlem a příslušně označena barvou. 

Vnější olejové filtry (včetně filtrů s navrtanými šestihrany) musejí být zabezpečeny vhodnou hadicovou svorkou (typ Jubilee) a zajištěny 
pojistným lankem proti uvolnění. 

9. VZDUCHOVÁ KOMORA 

• Všechny motory musejí být se vzduchovou komorou. 

• Velikost přívodu do vzduchové komory je omezena následovně: 

• V případě jednoho přívodu je maximální dovolená velikost vnitřního průměru 103 mm. 

• Při použití dvou přívodů je maximální povolený vnitřní průměr jednoho přívodu 73 mm nebo stejná plocha v případě použití 
jiných než kruhových dílů; měření se provádí do 50 mm od vstupního bodu do vzduchové komory. 

• Kolem odsávacích hrdel musí být vzduchová komora zcela uzavřená. 

• Škrticí prvky musejí být zcela uvnitř vzduchové komory. 

• Součástí motoru musí být uzavřený odvzdušňovací systém. 

• Odvzdušnění motoru musí být zapojeno a vyvedeno do vzduchové skříně. 

• Vzduchová skříň musí zajistit a odvádět kapaliny vytékající z odsávacích hrdel. 

• Vzduchová skříň musí být sestavena tak, aby olej nahromaděný ve vzduchové skříni nevytékal na závodní dráhu. 

• Tato olejová schránka musí zvládnout pojmout alespoň 1 000 cm3 oleje. 

• Vzduchová skříň musí být utěsněná, aby nedocházelo k úniku oleje či paliva. 

10. NÁDRŽE NA ZACHYTÁVÁNÍ OLEJE 
• Součástí motocyklů musí být uzavřený odvzdušňovací systém. Odvzdušňovací olejové potrubí musí být zapojeno a zaústěno do vzduchové 

skříně. 
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11. KOLA 

• Minimální průměr nahuštěné pneumatiky musí být 400 mm. Všechna kola musejí být kovová, jakékoli úpravy ráfku nebo 
paprsků originálních kompozitních odlitků kol dodávaných jejich výrobcem jsou zakázány. 

12. ŘÍZENÍ 

• Pro řízení předního kola je nutné používat nenastavitelná řídítka bezpečně připevněná k vidlicím nebo třmenům motocyklu. 
Musejí být připevněny přímo k řídicím prvkům, které otáčejí předním kolem a jeho podpěrami, bez pomocných tlačných či 
tažných tyčí. Řídítka a všechna řídicí ložiska musejí být uložena v odpružené části předního zavěšení. 

• Žádné dálkové řízení není povoleno. 

• Minimální šířka řídítek je 450 mm. 

• Úhel natočení na každou stranu z přímé polohy musí být alespoň 20° (měřeno od hlavy). 

• Při žádné pozici rukojetí se přední kolo nesmí dotýkat aerodynamických prvků. 

• Upínátka řídítek musejí mít správnou konstrukci a poloměr, aby řídítka nepopraskala. 

13. ŘÍZENÍ AKCELERACE 

• Řízení akcelerace musí být se samovypnutím pro případ, kdy ruka přestane držet ovládání. 

14. ŘÍDICÍ PÁKY 

• Všechny páky řídítek (spojka, brzda apod.) musejí mít kulové konce. Průměr koule musí být alespoň 19 mm, koule musí být 
trvale připojená a nedílná součást páky. 

15. BRZDY 

• Všechna tři kola musejí být brzděná. Součásv brzdového systému musí být: 

• Jeden hlavní systém s alespoň dvěma provozně samostatnými okruhy, jeden z okruhů musí ovládat alespoň dvě ze tří kol. 

• Pokud jeden okruh selže, druhý musí i nadále pracovat správně. 

• Nouzový systém ovládaný řídítkovou pákou s jednoduchým okruhem, který ovládá přední nebo zadní kolo motocyklu. 

• Povoleny jsou pouze železné kotouče. 

16. PNEUMATIKY 

• Hladké pneumatiky jsou povoleny pro všechny závody. Ráfek kola musí mít průměr alespoň 254 mm a šířku alespoň 64 mm. 
Průměr pneumatiky musí být alespoň 400 mm a šířka alespoň 100 mm, maximální šířka přední pneumatiky je 220 mm. 

• Povrch hladkých pneumatik musí obsahovat dvě nebo více dutin v intervalu 180° nebo méně, které vyznačují mez 
opotřebení středu a krajních oblastí pneumatiky. Pokud alespoň dvě z těchto indikačních dutin na různých částech okraje 
signalizují opotřebení, nelze pneumatiku dále používat. 



APPEN

101

17. BLATNÍKY A OCHRANA KOL 

• Zadní hnací kolo musí být vybaveno krytem až po úroveň plošiny pro spolujezdce na straně nejbližší ke kolu postranního vozíku. 

• Kolo postranního vozíku musí být odděleno od jeho plošiny. 

18. VÝFUKY 

• Výfukové plyny musejí být vypouštěny tak, aby nevířily prach, neznečisťovaly pneuma_ky ani brzdy či neobtěžovaly 
spolujezdce nebo jiného řidiče. Nejvzdálenější konec výfuku nesmí přesahovat svislou čáru tvořící tečnu k zadnímu 
okraji plošiny postranního vozíku. Výfuk musí s ver_kálou svírat úhel alespoň 45°. 

• Na opačné straně, než je postranní vozík, nesmějí výfuky přečnívat mimo aerodynamické prvky. Na druhé straně nesmějí 
výfuky přečnívat mimo šířku postranního vozíku. 

• Výfuky musejí být upevněny/umístěny tak, aby se nemohly zamotat do jiného stroje. 

19.PALIVOVÁ NÁDRŽ 
• Palivové nádrže musejí být dostatečně a samostatně chráněny před zemským povrchem. Odvzdušňovací potrubí 

benzínové nádrže musí být osazeno nevratným ven_lem. Toto potrubí musí být zaústěno do vhodné zachytávači nádrže 
s kapacitou alespoň 500 ml. 

• Víčko palivového uzávěru musí být navrženo tak, aby nevyčnívalo z povrchu karosérie a aby v případě nehody nedošlo 
k jeho odtržení. 

20.AKUMULÁTOR 

• Akumulátor musí být opatřen krytem, aby řidič ani spolujezdec nepřišli do kontaktu s akumulátorem ani jeho součástmi. 

21.PŘERUŠOVAČ 

• Přerušovač zapalování musí být navržen tak, aby se ak_voval, když řidič opusv stroj. Tento vypínací systém musí přerušit 
primární okruh a musí do něj být zapojen přívodní i zpětný proud. Vypínání musí být z prak_ckých důvodů umístěno co 
nejblíže středu řídítka, musí být ovládáno neelas_ckou pružinou odpovídající délky i tloušťky a připnuto k tělu řidiče. 
Jsou povoleny spirálové kabely (podobné telefonnímu kabelu) o maximální rozvinuté délce 1 m. 

• Elektrická palivová čerpadla musejí být zapojena tak, aby v případě sepnuv přerušovacího zařízení motoru došlo k jejich 
odpojení. 

22.ČERVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTLO 

• Postranní vozíky musejí být po dobu trvání akce vybaveny funkčním zadním nepřerušovaným mlhovým světlem s rozměrem 
alespoň 30 cm2 a svítivostí alespoň 1 500 mcd. Blikající světla nejsou povolena. 

• Světlo musí být umístěno alespoň 100 mm od povrchu a musí se nacházet v oblasti mezi zadním kolem a plošinou pro 
spolujezdce. Světlo musí být přimontováno na zavěšenou konstrukci (nikoli na nezavěšené části) tak, aby nebylo zacloněno 
konstrukcí ani spolujezdcem. 

• Červené bezpečnostní světlo musí být rozsvíceno po celou dobu trvání tréninkové/závodní jízdy. 

23.ZPĚTNÉ ZRCÁTKO 

• Volitelně lze používat též vnější zpětná zrcátka s vhodnými rozměry a uchycením.
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