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1. Ustalenia ogólne.
1.1 Klasa C2 Cup w RO oraz C2 w SKJS w Tarmac Masters 2022 przeznaczona jest dla załóg startujących
seryjnymi pojazdami marki Citroen C2.
1.2 W klasie zostaną dopuszczone jedynie modele o pojemności skokowej 1587 cm3. Wszystkie samochody
startujące w pucharze muszą spełniać wymogi regulaminu Super KJS.
1.3 Puchar będzie rozegrany w klasyfikacji rocznej bez względu na frekwencję.

2. Klasyfikacje i puchary
2.1 Podczas trwania każdej z rund miejsca od 1 do 15 będą zdobywać punkty wg. Regulaminu ramowego
Tarmac Masters 2022.
2.2 Na każdej rundzie trzy pierwsze załogi w klasie będą nagradzane.
2.3 Poniższe tytuły zostaną nadane pierwszym trzem załogom wg punktacji sezonu:
Mistrz Tarmac Masters 2022 - klasy C2 Cup w RO oraz C2 w SKJS
Vicemistrz Tarmac Masters 2022 - klasy C2 Cup w RO oraz C2 w SKJS
II Vicemistrz Tarmac Masters 2022 - klasy C2 Cup w RO oraz C2 w SKJS

3. Silnik
3.1 Dopuszcza się jedynie stosowanie seryjnej jednostki napędowej montowanej przez koncern PSA o
pojemnosci 1,6 i stosowanej w modelu Vts. Zabroniony jest montaż jednostek stosowanych w modelu C2R2
B lub C2 R2Max z kolektorem wychodzącym do góry.
3.2 Dozwolone modyfikacje silnika obejmują wyłącznie:
3.2.1. montaż sportowych wałków jak również regulowanych kół rozrządu
3.2.2. montaż lekkiego koła zamachowego
3.2.3. montaż sportowego kolektora wydechowego typu 421 lub 4.1
3.2.4. montaż dolotu powietrza innego niż seryjny -filtr powietrza, jego obudowa i przewody dolotowe są
dowolne, ale muszą pozostać w komorze silnika.

4. Komputer
4.1 Komputer sterujący silnikiem musi być seryjny. Dopuszcza się modyfikację elektroniczną.
4.2 Komputer na Przedsezonowym Badaniu Technicznym zostanie zaplombowany. Przerwanie plomby w
trakcie zawodów będzie skutkować dyskwalifikacją. Przerwanie lub usunięcie plomby pomiędzy zawodami
musi zostać zgłoszone koordynatorowi pucharu. Koszt nowej plomby ustala się na 50 zł. Nowa plomba
może być zamontowana jedynie przez organizatora zawodów

5. Skrzynia biegów
5.1 Wszystkie pojazdy zgłoszone w pucharze muszą posiadać seryjną skrzynię biegów montowaną przez
koncern PSA o oznaczeniu "MA" . Dopuszcza się montaż skróconego przełożenia skrzyni biegów 13x64 lub
13x61 oraz szpery jak również Short shiftera.
5.2 Zabrania się montowania skrzyni sekwencyjnych oraz kłowych jak również zębatek poszczególnych
biegów na tak zwanych prostych zębach.
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6. Układ hamulcowy
6.1 Zabrania się zmiany zacisków jak również zmiany średnicy tarczy hamulcowej na obu osiach na większe
niż seryjnie stosowane w modelu VTS. Odnośnie producenta klocków oraz tarczy wybór jest dobrowolny.
6.2 Dopuszcza się montaż hydraulicznego hamulca ręcznego oraz korektora siły hamowania.

7. Zawieszenie
7.1 Zezwala się na używanie seryjnych amortyzatorów jak również sprężyn montowanych w modelu VTS.
7.2 Dopuszcza się tylko używanie amortyzatorów sportowych typu Bilstein B6 oraz B12 ze sprężynami
sportowymi dowolnego producenta.
7.3 Dopuszcza się montaż tulei poliuretanowych oraz uniball w elementach zawieszenia.
7.4 W RO dopuszcza się zmianę seryjnego mocowania górnego amortyzatora przedniego na tzw. Top Mount
bez możliwości regulacji kąta pochylenia koła. W SKJS mocowanie górnego amortyzatora przedniego musi
pozostać seryjne.

8. Opony i felgi
8.1 Do startu dopuszczone zostają tylko opony Producenta RGC wg listy poniżej oraz felgi o rozmiarze 15”:
RGC 195/50/15 01TD
RGC 195/50/15 02TD
RGC 195/50/15 01TW
RGC 195/50/15 02FW
8.2 Odnośnie opon zimowych wybór producenta jest dowolny. Felgi w rozmiarze 15’’ lub 14’’

9. Nadwozie
9.1 Dopuszcza się montaż bocznych szyb jak również tylnej z poliwęglanu o grubości minimalnej 4mm.
9.2 Zabrania się używania lekkich kompozytów (maska, klapa, drzwi ).

10. Inne ustalenia
10.1 Wszystko, co nie jest w niniejszym regulaminie dozwolone, jest zabronione.
10.2 Na każdej rundzie będą prowadzone kontrole pojazdów uczestniczących w pucharze przez
koordynatora jak również podległą mu osobę przez niego wybraną oznaczoną odpowiednią plakietką
organizatora Tarmac Masters. W przypadku stwierdzenia naruszeń powyższego regulaminu załoga zostanie
zdyskwalifikowana z rundy w której będzie miało miejsce naruszenie.

Autorem regulaminu jest Marcin Wesołowski i zastrzega sobie prawo wraz z organizatorem do interpretacji
niniejszego regulamin.
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