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Originali teksto kalba yra anglų  The original text language is English 
Raudonas tekstas – nauja redakcija 2022 m.    Red text – new wording for 2022 

 
2022 TCR Baltic Throphy techniniai reikalavimai 

 
Visi automobiliai privalo turėti ”TCR TECHNICAL FORM”. 
 
 
Naujausi TCR tarptautinės serijos techniniai reikalavimai 
(įskaitant jau esamus biuletenius) taikomi kartu su šiomis 
išimtimis / papildomais reikalavimais: 
 
Padangos: 

• Padangų gamintojas nurodytas Aurum 1006 km 
taisyklėse. 

• Padangų kiekis neribojamas. 
• Padangų dydis (slick ir lietaus padangų): 

„Hankook“ gamintojo  padangų didžiausi 
matmenys yra 260/660/R18. 
 

ABS: 
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) leidžiama tik 
pagal TCR techninės formos reikalavimus. Jeigu 
sukibimo kontrolė yra prijungta prie naudojamo prietaiso, 
tokiu atveju sukibimo kontrolė leidžiama. 
 
Stabdžiai:  

• Stabdžių kaladėlės – rūšis, modelis ir matmenys 
yra laisvai pasirenkami. 

• Stabdžių diskai - tik gamintojas yra laisvai 
pasirenkamas (skersmuo, storis, medžiaga 
(plienas) turi būti pagal taisykles, homologaciją ir 
(arba) techninę formą). 

 
Stabdžių aušinimas:  
Pagal Aurum 1006 km Techninius reikalavimus 3.4 
punktą. 
 
Vairuotojo ventiliacija: 
Turi būti laikomasi automobilio homologacijos ir Aurum 
1006 km lenktynių sporto taisyklių ir techninių 
reikalavimų. 
 
Vairuotojo sėdynė: 
bet kokio gamintojo FIA homologuota sėdynė ir 
slankiojami bėgeliai. 
Sėdynės pagal FIA standartus 8862-2009 ir 8855-2021 
yra homologuotos su tvirtinimais pagal (FIA „Technical 
list“ Nr. 40 ir Nr. 91). 

2022 Technical regulations TCR Baltic Trophy 
 
All cars with an official TCR TECHNICAL FORM are 
eligible.  
The latest version of the TCR International Series 
Technical Regulations (including existing bulletins) 
are applicable with the following exceptions/additional 
regulations: 
 
Tyres:  

• The tyre brand is shown in the Aurum 1006 
km sporting regulations. 

• the number of tires is not restricted. 
• The tyre size (slick and Rain-tyres): The 

Hankook type-specification may be maximum 
260/660/R18. 

 
ABS:  
Only ABS according TCR Technical Form is allowed 
(Official variant Option). In case Traction control is 
linked to the device used, Traction Control is also 
allowed. 
 
Brakes: 

• Brake pads - Brand, model type and 
dimensions are free. 

• Brake discs - Only brand is free (diameter, 
thickness, material (steel) must all be 
according regulations, homologation and/or 
technical form). 
 

Brake cooling: 
According Aurum 1006 km technical regulations item 
3.4. 
 
Driver ventilation: 
Must be according car homologation and Aurum 1006 
km race Sporting and Technical Regulations. 
 
 
Driver Seat:  
any brand FIA homologated seat and support.  
Seats according standards 8862-2009 and 8855-2021 
are homologated with seat supports (FIA Technical 
list No 40 and No 91). 
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Saugos diržai: 
Leidžiama pakeisti originalius saugos diržus turinčius 
galiojančią FIA homologaciją pagal FIA priedo J str. 
253.6. Tačiau reikia laikytis originalių tvirtinimo taškų. 
 
 
Kuro užpylimas : 
Visuose automobiliuose turi būti galimybė papildyti 
degalus tiesiogiai standartinės degalinės tipo žarna ir 
užpylimo pistoletu, kaip naudojama įprastose degalinėse. 
(žr. Aurum 1006 km straipsnyje KURAS IR JO 
PAPILDYMAS) 
 
Kuro bakas: 
Jei homologuoto kuro bakas yra mažesnis nei 100 litrų, 
leidžiama pridėti papildomą homologuotą baką. Abiejų 
kartu sudėjus bendra suma neviršytų 100 litrų talpos. 
 
Pavarų dėžės aušinimas: 
Visiems TCR automobiliams su sekvencine pavarų dėže 
(dėl pavarų dėžės perkaitimo problemų), leidžiama 
pakeisti originalų pavarų dėžės radiatorių į didesnį 
radiatorių. 
Jokie kiti pakeitimai neleidžiami. 
 

Seatbelts:  
It is allowed to replace the original seatbelts, by FIA 
approved seatbelts according FIA Appendix J Art. 
253.6. However, the original mounting-positions must 
be respected. 
 
Fuel Tank-inlet: 
All vehicles must be able to refuel directly with a 
commercial type hose as used in usual service 
stations. Therefore, the refuelling orifices of the tanks 
must be equipped for this operation. (See Aurum 
1006 km art. FUEL AND REFUELING) 
 
Fuel Tank:  
If the homologated fuel tank is less than 100 litres, it 
is allowed to add additional homologated tank that a 
sum of both tanks would be up to 100 litres. 
 
Gearbox cooling:  
For all TCR cars with sequential gearbox is allowed to 
change the gearbox radiator (with necessary lines, 
fittings etc.) with a bigger radiator due to overheating 
problems. 
All other changes are not allowed. 
 

 
 

                                   
 


