Klassregler Harley Drags & Harley Breakout 2022
GEMENSAMMA REGLER
Generella regler gäller här med, se klassregler MC.
Endast följande ändringar tillåts
1. Sådana justeringar och ändringar som behövs för att uppfylla bestämmelserna enligt Nitroz
Motorsports.
2. Byte av fälgar och däck, dock krävs att däck och fälg ska vara avsedda för motorcykel.
3. Fri trimning av motorn med följande tillägg:
I Harley Breakout är kompressor, turbo eller lustgas tillåtet.
I Harley Drags är kompressor, turbo eller lustgas ej tillåtet.
4. Modifiering av ram.
Övrigt
1. Generator ska vara monterad och fungera.
2. Belysning fram och bak ska finnas.
3. Bromsljus och övrig belysning behöver inte fungera.
Följande är inte tillåtet:
Wheeliebars.
Anordning för tändpulsavbrott vid växling.
Luftväxel och/eller elektriska strömställare.
Halv- eller helautomatisk växellåda.
Centrifugalkoppling.
Två-stegs varvtalsbegränsning.
Axelavstånd och fotreglagens placering
Avståndet mellan vevaxelcentrum och bakhjulets axelcentrum får när bakhjulet är i sitt bakersta läge inte
överstiga 930 mm.
Fotpinnar, växel- och bromspedal ska vara placerade minst 380 mm framför bakaxeln.
Däck
Fram- och bakdäck ska ha minsta mönsterdjup på 2 mm på det mest slitna stället. Däcken ska vara
DOT-märkta. Tillåten totalbredd på däck är max 200 mm.
Markfrigång
Upprätt motorcykel med förare på och 1,0 bar i båda däcken, ska ha en markfrigång av minst 50 mm.
Motorcykeln ska kunna lutas minst 20 grader åt båda sidorna om vertikalplanet utan att någon del av
ekipaget vidrör underlaget.
Styrstopp
På ramen ska det finnas fasta styrstopp, som tillåter att styrstången kan vridas minst 30 grader och max
55 grader åt vardera hållet. Styrdämpare får inte utgöra styrstopp.
Stöd
Motorcykeln ska vara försedd med fast monterat stöd.
Bränsle
Blyfri handelsbränsle, E85 eller godkänd racingbensin.

HBO - Harley Breakout
•
Breakout i elimineringen 10.90 s 402 m(6.90, 201 m)
•
Stegtyp: Prostege
•
Startgran: Pro
•
Autostart: Ja
•
Deepstage: Ej tillåtet
•
Fri motorvolym
•
Original startanordning ska vara i funktionsdugligt skick
•
Motorcykeln ska väga minst 180 kg.
•
Kläder avsedda för MC-körning. Hjälm, ryggskydd, stövlar, handskar samt ställ i skinn eller
konstmaterial.
•
Brandsläckare 5 kg samt miljömatta.
•
Motorcykel med två cylindrar i V-form med stötstänger.

HD – Harley Drags
• Klassbreakout: inget
• Stegtyp: Prostege
•
Startgran: Pro.
•
Autostart: Ja.
•
Deepstage: Ej tillåtet.
•
Max motorvolym 2100 cc.
•
Motorcykeln och förare ska väga minst 275 kg.
•
Motorcykel med två cylindrar i V-form med stötstänger.
•
Säkerhetsreglemente, klassreglementen och personlig utrustning
•
Brandsläckare 5 kg samt miljömatta.

