(شرایط و قوانین مسابقات رنتال قهرمانی کشور)
 -1باشگاه ها مجاز به معرفی هر چند تیم داوطلب شرکت در مسابقه می باشند.
 -2هر تیمی متشکل از سه راننده و تیم فنی خود می باشد.
 -3شرکت کنندگان موظف به استفاده از لباس و کاله کاسکت و دستکش و کفش مناسب می باشند.
 -4وزن راننده و کارت حداقل 190کیلوگرم می باشد.
در صورت کمتر بودن وزن،شرکت کننده موظف به بستن وزنه می باشد.
 -5زمان مسابقه  4ساعت می باشد که هر راننده مکلف به راندن  1ساعت و بیست دقیقه بدون وقفه می باشد.
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تیم های اول تا سوم برتر مسابقه بر مبنای تعداد دورهای کامل طی نموده در هر  LEGمی باشد.

هر تیم طی زمان شروع تا پایاان مساابقه تعاداد دور بیشاتری را طای نماوده باشاد و زودتار از خاگ پایاان بگاالرد مقاام باا تری را
کسب می کند و امتیاز هر تیم به صورت جداگانه و به صورت ذیل محاسبه می گردد.
نفر اول/25نفر دوم/20نفر سوم/17نفر چهارم /15نفر پنجم /13نفر ششم /10نفر هفتم /9نفر هشتم /8نفر نهم7/
نفر دهم /6نفر یازدهم /5نفر دوازدهم /4نفر سیزدهم/3نفرچهاردهم/2نفر پانزدهم  1امتیاز کسب می نمایند.
 -7چنانچه دورهای تیم ها مساوی باشد و بر اساس امتیازهای فاو تماام شارایگ مسااوی باشاد مبناای تعیاین تایم برتار مجماوع
وزن 3راننده مالک می باشد.
 -8موتور و شاسی برای هر تیم  1دساتگاه مای باشاد و قابال تعاویا و جاایگزینی نمای باشاد ،اگار در حاین مساابقه ایارادی در
کارت بروز کند راننده مای بایساتی در صاورت امکاان وارد پیا ت اساتا گاردد تاا باه رفاا ایاراد اقادام و مجادد را باه مسایر
بازگردد.
 -9موتورها تنها به حجم ، 200 ccچهار زمانه با کالج روغنی استاندارد می باشد.
 -10نوع ستیک ها  1هفته قبل از مسابقه اعالم می گردد.
 -11طبق 30دنده و پینیون  13دنده می باشد.
 -12تیم ها موظف به تهیه وزنه به مقدار کاافی مای باشاند و ایان وزناه هاا صارف را و الزاما را باا پایو و مهاره روی شاسای ن اب مای
گردد.
 -13تهیه ستیک و سوخت به عهده شرکت کننده می باشند و این وزنه هاا صارف را و الزاما را باا پایو و مهاره روی شاسای ن اب مای
گردد.
 -14هر باشگاهی می تواند با هر مارک شاسی رنتال استاندارد و همولوگ شده در مسابقات شرکت نمایند.
 -15تعداد مسابقات 5مسابقه در سال می باشد که در مکان پیسات اتاومبیلرانی فدراسایون برگازار گاردد ،زم باه ذکار اسات اگار
باشگاهی داوطلب به میزبانی مسابقه ای مای باشاد در صاورت واجاد شارایگ باودن گن باشاگاه و ترییاد فدراسایون مای تواناد
مسابقه را در پیست باشگاه خود برگزار نماید.
 -16باشگاه ها در صاورت مراجعاه داوطلباین بارای شارکت مای توانناد در صاورت صاالحدید کاارت را داوطلباناه یاا اجااره ای در
اختیار مراجعه کنندگان قرار دهند.
 -17هیو محدودیتی بارای شارکت کننادگان در مساابقه نمای باشاد ،لاالا پیشانهاد مای گاردد بارای جاذباه و درگمادزایی بیشاتر
باشگاه گنان حداقل یک هفته قبل از مسابقه اقدام به برگزاری مسابقه انتخابی درون باشگاهی خود نمایند.
 6 -18راننده برتر مسابقات سا نه بدون در نظر گرفتن رده بنادی تیمای باا نظار کمیتاه فنای و تشاخی
برون مرزی اعزام می گردد.

فدراسایون باه مساابقات

