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1000 Cup   Tekniikkasäännöt 

 

Merkkiluokka Citroen C1, Peugeot 107 ja Toyota Aygo 2005-2014 mallisille autoille.  

Kaikki muutokset mitä säännöissä on kirjattu ovat sallittuja muutoksia vakio autoon, kaikki 

muu muutos on kiellettyä. Auton vähimmäispaino kuljettajan kanssa 930 kg (tarkentuu). 

 

1. Korimallit 

1.1. 3 ja 5-oviset mallit ovat sallittuja. 

 

2. Moottori 

2.1. 3 sylinterinen 1000 cc bensiinimoottori 50 kw / 68 hp 

2.2. vakio moottori normaalit huollot ja korjaukset saa tehdä alkuperäisosilla tai vastaavilla tarvikeosilla. 

2.3. sytytystulppa NGK LFR6C-11,Bosch FR8SC+,Bosch FR7SE, Denso K20HR-U11 
 

3. Vaihdelaatikko 
3.1. alkuperäinen manuaali /automaatti. käsihallintalaitteet sallittu 

 
4. Jarrut 

4.1. Alkuperäisiin jarruihin saa vaihtaa palat ja hihnat, materiaali vapaa. 
4.2. Teräspunosletkujen asentaminen on sallittu 
4.3. käsijarrukahvan nupin voi lukita pohjaan, kahvaa voi jatkaa, kahvan kehtoa voi nostaa ja vaijereiden 

läpivientiä muuttaa tarvittaessa, käsijarrukahvan konsoli tulee säilyttää. 
4.4. abs järjestelmän saa poistaa käytöstä (testataan käytännössä toiminta, tarvitaanko 

jarrupainesäädin) 
4.5. takajarrujen automaatti säädön saa poistaa 

 
5. Alusta 

5.1. Iskunvaimentimet saa vaihtaa toimintatapa ei saa muuttua, ns. shimmaaminen on kielletty 
 
6. Renkaat 

6.1. teräsvanne 4,5 x 14" 
6.2. rengas kesä 155 65 14" rengasmalli avoinna (testataan malliautoilla, ns. siviilirengas) 
6.3. talvi 155 65 14" nokian hkpl 8 

 

7. Sallitut muutokset  

7.1. Kori  

7.1.1. Turvakaarien asennus pakollinen, katso turvapaketti kohta 8, takaiskareiden välinen poikkituki 

on sallittu 

7.1.2. Eri Facelift puskureita, maskeja jne. korin osia saa vaihtaa automerkin kesken. 

7.1.3. Puskureiden kiinnityksiä saa parantaa lisäkiinnikkeillä mm.  nippusiteillä, alumiini/teräs/muovi 

levyillä. 

7.1.4. Koriin saa asentaa ns. takailmanohjaimen, kohtisuoraan sivusta katsottuna koko enintään? dm2 

7.1.5. konepellin lukitus tulee poistaa ja korvata kahdella terästappi/sokka lukituksella, tuulihaka saa 

poistaa tai säilyttää silloin tulee merkitä kohta ja aukaisusuunta, takaluukun tulee olla avattavissa 

ilman avainta, takaluukku (lasi) teipattava kirkkaalla kalvolla sisäpuolelta 

7.1.6. takalasin pyyhkimen ja moottorin sekä pesuaine letkun saa poistaa 

7.1.7. polttoainekorkin saa korvata ilman lukitusta olevalla 

7.1.8. ovien keskuslukituksen toiminta tulee poistaa 

7.1.9. hinauslenkit, tulee asentaa eteen ja taakse, ei metallia 

7.1.10. moottorin/vaihteiston, tankin, p-a ja jarrulinjat saa suojata: alumiini, teräs, muovi, 

tai kumimateriaalilla 

7.1.11. moottoritilan äänieristeet tulee poistaa, akun kiinnitys pitää varmistaa 

7.1.12. roiskeläppien lisääminen on sallittua 
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7.1.13. pakoputken kannatinkumit saa varmistaa esim. vaijerilla. 

7.1.14. mahdolliset lisäpainot pultattava oikealle jalkatilaan ja/tai tavaratilaan kolmella 
M10 pultilla ja kiinnityspisteet vahvistettava 3mm 40 cm2 teräslevy molemmin puolin lattiaa 

7.1.15. lisävalot sallittuja 

7.2. Sisusta 

7.2.1.  Sisustasta tulee poistaa katto ja lattiaverhoilut jne, sekä alkuperäiset istuimet ja turvavyöt. Ovien 

verhoilut saa säilyttää/muokata tai muuttaa alumiini/teräspelillä. Tuulilasin häikäisysuojan saa 

säilyttää tai muuttaa. 

7.2.2.  Air bag:it ja keskus ohjain tulee poistaa 

7.2.3.  Radion ja kaiuttimet saa poistaa 

7.2.4.  Ilmastoinnin saa poistaa. 

7.2.5.  jalka tiloihin saa asentaa alu/teräs/kuitu levyt/kaukalot jalka tueksi, pultti kiinnitys 

7.2.6.  koetaulua saa leikata tai muokata turvakaarien asennusta varten 

7.2.7.  lisämittareitten asentaminen sallittu 

7.2.8.  starttinapin lisääminen sallittu 

7.2.9.  ratti vapaa, ratti pylvästä saa laskea, ratissa saa olla pikakiinnike, jatkokeskiö 
7.2.10. poljin pinna saa vaihtaa, polkimiin saa tehdä korokkeet, pulttikiinnitys 
7.2.11.   vaihdekepin kiinnityksen ja nivelen saa tiivistää, kepin kehtoa saa korottaa 
7.2.12. keskikonsoli tulee säilyttää, jos kehto korotetaan, saa konsolia muokata 
7.2.13. vaihdekepin nuppi vapaa, keppiä voi jatkaa pitkällä nupilla 

 
8. Turvapaketti pakollinen 

8.1. Turvakaaret, akk kaarisäännön mukaiset. 
8.2. Lisätään kuva. 
8.3. kuppi-istuin alle 10 vuotta vanha, kiinnitys 3mm teräslevyyn joka pultataan alkuperäisiin kiskon 

kiinnikkeisiin 
8.4. 6 pistevyöt alle 10 v. vanhat 
8.5. sammutin 2 kg alle vuoden vanha tarkastus oikealla puolella jalkatilassavarmistettava kahdella 

metallipannalla 
8.6. päävirtakatkaisin tulee sijoittaa niin että siihen ylettyy penkeiltä sisältä, ulkopuolinen käyttö 

kuljettajan puolella tuulilasin etu puolella/merkintätarra  
8.7. ensiapulaukku /merkintä tarra takalasiin (rallikilpailuissa) 
8.8. nesteen imeytysmatto, imukapasiteetti 5l. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimikaaret. 
 

 


