
REGULAMIN DLA KLASY SUPERTWIN (nieoficjalny) 

Motocykl musi być zgodny z ogólnymi przepisami technicznymi PZM dla motocykli wyścigowych. 

Wszystko, co nie jest napisane i dozwolone w tych regulaminach, jest zabronione! 

2.11.1 SPECYFIKACJA MOTOCYKLA 

Można używać dowolnego czterosuwowego dwucylindrowego motocykla pierwotnie 
zaprojektowanego do użytku drogowego którego pojemność nie przekracza 650 cm3. Motocykl musi 
spełniać poniższe warunki regulaminu. 

 Numer startowy składa się z litery określającej kategorię oraz dwóch cyfr w kolorystyce 
przedstawionej w tabeli poniżej. Kolory numerów startowych: 

 

KLASA Tło Numer 

SUPERTWIN Czarny Żółty  

 

2.11.2 Rama i tylny wahacz 

Rama musi pozostać zgodna z homologowanym motocyklem.  Nadmiar uchwytów i wsporników 

można usunąć lub wymienić. Ramy nie wolno poddawać obróbce poprzez spawanie, wiercenie, 

cięcie.  

Tylną ramę pomocniczą można usunąć, wymienić lub zmodyfikować.  

Tylny wahacz można zastąpić innym wahaczem pochodzącym z motocykla seryjnego (z wyłączeniem 

wersji  limitowanych) w obrębie marki produkującej ramę i silnik. Dodatkowym warunkiem jest 

zachowani  homologowanego mocowania do motocykla.  

Przerabianie/wzmacnianie ramy lub wahacza poprzez spawanie  jest zabronione 

2.11.3 Zawieszenie 

Półki zawieszenia można wymienić na akcesoryjne dedykowane,  lub pochodzące  z innego motocykla 

seryjnego  w obrębie marki produkującej ramę i silnik. 

Przednie zawieszenie można modyfikować poprzez wymianę/przeróbkę oryginalnego elementu 

tłumiącego. Zawieszenie można również wymienić,  ale tylko i wyłącznie na inne pochodzące  z 

motocykla seryjnego (z wyłączeniem wersji  limitowanych) w obrębie marki produkującej ramę i 

silnik. Zabrania się obróbki elementów konstrukcyjnych zawieszenia poprzez spawanie, cięcie, 

szlifowanie lub wiercenie.  

W każdym z przypadków dozwolona jest wymiana elementów tłumiących przedniego zawieszenia na 

dedykowane  akcesoryjne. 

Sprężyny widelca można wymienić. 

Amortyzator skrętu układu kierowniczego można wymienić lub dodać. 



Tylne zawieszenie można wymienić lub zmodyfikować, ale mocowania w ramie i wahaczu muszą 

pozostać oryginalne zgodne z homologowanymi.  

Zabrania się wszelkiej obróbki/przeróbki elementów nośnych zawieszenia za pomocą: spawania, 

wiercenia, toczenia, frezowania, klejenia itp.   

2.11.4 Hamulce 

Przednie i tylne tarcze hamulcowe można wymienić. Tarcze hamulcowe mogą być wykonane tylko z 

materiałów metalowych. 

Pompy hamulcowe można wymienić 

Przednie i tylne zaciski hamulcowe można zastąpić  tylko i wyłącznie innymi, pochodzącym z 

motocykla seryjnego (z wyłączeniem wersji  limitowanych) w obrębie marki produkującej ramę i 

silnik. 

 Przednie i tylne klocki hamulcowe można wymienić. 

Przednie i tylne cylindry hamulcowe można wymienić. 

Przewody hydrauliczne przednich i tylnych hamulców można wymienić. Podział obwodu przedniego 

hamulca na poszczególne zaciski musi znajdować się powyżej dolnej półki zawieszenia. 

Motocykl musi być wyposażony w osłonę dźwigni hamulca na kierownicy, aby ją chronić 

przed przypadkowym naciśnięciem w przypadku kontaktu z innym motocyklem. 

2.10.3.8.5 Koła i opony 

Koła można zastąpić  tylko i wyłącznie innymi pochodzącym z motocykla seryjnego (z wyłączeniem 

wersji  limitowanych) w obrębie marki produkującej ramę i silnik. 

 Koła elektronowe, węglowe lub kompozytowe  są zabronione. 

Można stosować  opony typu „slick” 

W przypadku ogłoszenia wyścigu jako „Mokry” można stosować opony typu „WET”  

Stosowanie koców grzewczych jest dopuszczalne, wręcz wskazane.  

2.11.6 Układ sterowania. 

Podnóżki i dźwignie nożne można wymienić lub zmienić ich położenie, ale muszą być mocowane do 

oryginalnych punktów na ramie. 

Kierownicę, manetki, dźwignie ręczne, kable i przełączniki  można regulować lub wymieniać. 

Przełącznik rozrusznika i wyłącznik zapłonu muszą być umieszczone na kierownicy po stronie prawej, 

muszą być w pełni sprawne. Wyłącznik zapłonu musi mieć kolor czerwony.  

2.11.7 Owiewka, zbiornik paliwa i siedzenie. 



Owiewkę, błotniki i siedzenie można zmodyfikować lub wymienić. Wszelkie modyfikacje muszą być 

wykonane w sposób profesjonalny nie budzący zastrzeżeń komisji technicznej.  

Oryginalne uchwyty owiewek, zegarów można usunąć zmodyfikować lub wymienić. 

Pojemność zbiornika paliwa nie może przekraczać 20 litrów. Korek wlewu  w zbiorniku paliwa można 

zastąpić jego sportowym odpowiednikiem.  Miejsce montażu zbiornika paliwa przy 

ramie musi pozostać niezmienione. Możliwe jest użycie zbiornika paliwa z innego materiału. 

Wylot odpowietrzacza zbiornika paliwa musi być podłączony poprzez zawór jednokierunkowy do 

zbiorniczka zlewowego o minimalnej pojemności 250 cm3 

Dolna część owiewki musi być tak zaprojektowana, aby w przypadku uszkodzenia silnika mogła 

zatrzymać co najmniej połowę zawartości oleju silnikowego i czynnika chłodniczego (minimum 5 

litrów). Dolne krawędzie otworów owiewki powinny znajdować się co najmniej 50 mm powyżej 

krawędzi owiewki. 

2.11.8 Akumulator. 

Można użyć dowolnego rozmiaru i typu baterii, a baterię można zamocować w innym miejscu. 

2.11.9 Silnik. 

Średnica i skok tłoka muszą pozostać niezmienione. 

Oryginalną głowicę cylindrów, tłoki, zawory i cylindry można modyfikować i polerować.  ( zabronione 

w sezonie 2020 i 2021 ) 

Współczynnik kompresji silnika można zmienić. ( zabronione w sezonie 2020 i 2021 ) 

 Pojemność nie może przekraczać 650 cm3. 

Tłoki można wymienić . ( zabronione w sezonie 2020 i 2021 dopuszcza się jedynie oryginalne ) 

Korbowody można modyfikować lub wymieniać, ale muszą być z tego samego materiału, 

jak homologowany i muszą mieć co najmniej taką samą wagę jak wzorzec. ( zabronione w sezonie 

2020 i 2021 - dopuszczone jedynie oryginalne ) 

Wał korbowy musi pozostać homologowany, a jego polerowanie, redukcja wagi lub inna obróbka jest 

zabroniona chyba, że jest ona dopuszczalna przez producenta jako metoda naprawy.  

Czasy rozrządu można zmienić, dostosowując lub wymieniając wałki rozrządu.  ( zabronione w 

sezonie 2020 i 2021 ) 

Termostat można usunąć, aby przyspieszyć chłodzenie. 

2.11.10 Zapłon i układ paliwowy, przepustnice. 

Obudowy przepustnicy / gaźniki  można wymienić lub zmodyfikować przez wiercenie lub 

polerowanie. 



Elektroniczny system zarządzania paliwem i zapłonem można wymienić lub zmodyfikować.  

Dobór dysz, iglic, przepustnic itp. w gaźniku jest dowolny. 

Podłączenie urządzeń typu „power comander” jest dopuszczalne. 

Istniejące wiązki przewodów można modyfikować/wymienić. 

Należy zachować maksymalną prędkość obrotową homologowanego silnika, w przypadku braku tzw. 

”odcinki” w homologowanym motocyklu, należy pozostawić oryginalny sterownik zapłonu i nie wolno 

go modyfikować. . 

Air-boxy można wymienić lub zmodyfikować. 

2.11.11 Skrzynia biegów. 

Skrzynię biegów można wymienić lub zmodyfikować. ( zabronione w sezonie 2020 i 2021 

dopuszczalne tylko oryginalne skrzynie biegów ) 

Sprężyny sprzęgła, cierne i tarcze napędowe można wymienić. 

Użycie sprzęgła antyhopingowego jest dozwolone. 

Układ napędowy można wymienić, a dobór jego przełożeń oraz rozmiaru jest dowolny.  

2.11.12 Systemy elektryczne. 

Alternator, rozrusznik, mechanizm sprzęgający rozrusznik z wałem nie mogą być zmodyfikowane, lub 

usunięte i muszą być takie same jak homologowane a ich sprawność będzie sprawdzana podczas 

badania technicznego. 

2.11.13 Układ wydechowy. 

Rury wydechowe i tłumiki można wymienić lub zmienić względem homologowanego motocykla. 

Liczbę oraz przebieg rur wydechowych można zmienić w porównaniu do homologowanego 

motocykla. Motocykl musi spełniać normy głośności zawarte w regulaminie PZM dla motocykli 

wyścigowych wynoszące 100dB. A w przypadku rund rozgrywanych poza granicami kraju musi 

spełniać normy głośności zgodne z panującymi na danym obiekcie.  

2.11.14 Odma. 

Motocykl musi być wyposażony w zamknięty system odpowietrzania. Wszystkie  węże i rury 

odpowietrzające muszą być podłączone do puszki filtra nad otworami przepustnicy. 

Węży i rur odpowietrzających nie wolno podłączać bezpośrednio do systemu ssącego lub systemu 

dopalania spalin. Przewód odpowietrzający musi prowadzić bezpośrednio z silnika do skrzynki 

powietrznej lub z silnika do zbiornika i do skrzynki powietrznej. Wszystkie połączenia muszą być 

uszczelnione, aby zapobiec bezpośredniemu wyciekowi płynów do środowiska. 



Zabrania się używania pompy zaprojektowanej do wytwarzania próżni w skrzyni korbowej. Jeśli taka 

pompa próżniowa zainstalowana była w homologowanym motocyklu może być używana tylko 

oryginalna. 

2.11.15 Osłony silnika. 

Wszystkie wystające spod osłony aerodynamicznej  boczne pokrywy lub obudowy silnika, które 

zawierają olej i mogą spowodować wyciek oleju podczas kontaktu z podłożem muszą być chronione 

na przykład przez drugą osłonę wykonaną ze stopu aluminium, stali nierdzewnej lub tytanu. Osłony 

kompozytowe są nie dozwolone. Dodatkowa  osłona musi obejmować co najmniej jedną trzecią 

oryginalnej osłony. 

Wszystkie osłony muszą być zaprojektowane tak, aby były odporne na uderzenia i ścieranie. 

Osłony zatwierdzone przez FIM są dozwolone bez względu na materiał i rozmiar. 

Pokrywy muszą być prawidłowo i pewnie przymocowane do co najmniej trzech specjalnych śrub 

pokrywy, które również przytrzymują oryginalne pokrywy obudowy silnika do skrzyni korbowej. 

Główny komisarz techniczny ma prawo nie uznać żadnej osłony, która nie spełnia powyższych 

warunków. 

2.11.16 Łączniki/mocowania. 

Standardowe elementy złączne można zastąpić elementami łączącymi dowolnego rodzaju 

materiał i dowolny wzór. Łączniki, które zastępują łączniki oryginalne muszą mieć co najmniej taką 

samą wytrzymałość i konstrukcję jak standardowe części. 

Zastosowanie tytanu do budowy wahacza i osi kół jest zabronione.  

Do mocowań/wsporników  wykonywanych indywidualnie stosowanie stopów lekkich jest również 

zabronione.  

Zastosowanie tytanowych nakrętek i śrub jest dozwolone. 

 Łączniki aluminiowe mogą być stosowane tylko na elementach które nie są elementami nośnymi  

chyba, że dana część była stosowana w oryginalnie homologowanym motocyklu. 

2.11.17 Należy usunąć następujące części. 

Reflektor, światło tylne i kierunkowskazy. Powstałe po nich otwory należy zaślepić  twardym 

tworzywem tak by nie było możliwości ich wypadnięcia.  

Lusterka wsteczne, klakson, uchwyt tablicy rejestracyjnej, skrzynka narzędzi, haki na kask 

haki do bagażników, podnóżki i uchwyty dla pasażerów,  podstawka centralna i boczna (uchwyty, 

które są stałą częścią ramy muszą być zachowane). 

2.11.18 Następujące części mogą zostać usunięte. 



Przyrządy, uchwyty do instrumentów i powiązane z nimi przewody , prędkościomierz , obrotomierz 

oraz powiązane z nimi elementy. Wentylator chłodnicy i powiązane okablowanie oraz osłona górnego 

łańcucha. 

2.11.19 Osłona łańcucha. 

Musi być zainstalowana dolna osłona łańcucha zasłaniająca miejsce kontaktu łańcucha z zębatką koła 

tylnego.  

2.11.20 Paliwo. 

Można stosować tylko benzynę bezołowiową zgodnie ze specyfikacją FIM. 

Stosowanie dodatków do paliw jest surowo zabronione. 

2.11.21 Chłodnica silnika i chłodnica oleju. 

Oryginalną chłodnicę silnika i chłodnicę oleju można wymienić. Jeśli motocykl nie ma 

standardowo chłodnicy oleju, można ją dodać.  Wężyk przelewowy chłodnicy 

należy podłączyć do zbiornika retencyjnego o powierzchni co najmniej 250 cm3.  

Układ chłodzenia musi być zalany wodą.   


