آییننامهتکمیلی


مسابقهسرعتقهرمانیکشور 
17دیمــاه 1395
پیستسرعتمجموعهورزشیآزادی 


کمیتهتدوینآییننامهفدراسیونموتورسواریواتومبیلرانی 




گروه برگزاری مسابقات سرعت

 oمعرفیآییننامهتکمیلی:
چهارمین دوره مسابقات سرعت قهرمانی کشور صبح روز جمعه  17دی ماه  1395در پیست سرعت مجموعه ورزشی آزادی برگزار میگردد .جهت
برگزاری یک مسابقه منظم ،ایمن و پرهیجان نیاز به یک برنامهریزی دقیق و کارآمد است که از طریق تدوین و انتشار آییننامه برگزاری و آییننامه
تکمیلی مسابقات این مهم بدست خواهد آمد .همچنین اجرای دقیق تمامی مفاد ارائه شده در آییننامهها برای شرکتکنندگان و برگزارکنندگان
مسابقه ضروریست .فدراسیون به عنوان تنها مرجع تدوین و نشر آییننامهها موظف است قبل از شروع مراحل هر مسابقه آییننامههای تکمیلی را در
دسترس تمامی شرکتکنندگان بگذارد.
آییننامههای تکمیلی از طریق سایت فدراسیون ( )Mafiri.irو سایر اعالنات عمومی نشر داده میشوند و تمامی شرکتکنندگان موظف به مطالعه
نامههاراندارد .
نظربهدلیلعدماطالعویاآگاهیازمفادآیین 

توجهکنید:شرکتکنندهحقاعتراضویاتجدید

تمامی مفاد آن هستند.
هرگونه تغییر یا به روز رسانی مفاد آییننامهها از طریق آییننامههای تکمیلی به اطالع و آگاهی عموم شرکتکنندگان رسانده میشود.
شرکتکنندگان میبایست با مراجعه به سایت و یا دفتر فدراسیون از آخرین اطالعات نشر داده شده آگاهی کسب کنند.
 oزمانومکانبرگزاریمسابقه:
روز جمعه  17دی ماه  1395ساعت  10:30صبح ،پیست سرعت مجموعه ورزشی آزادی (خروجی ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی)
 oمحل،مهلتوهزینهثبتنام
دفتر ثبتنام مسابقات سرعت واقع در پیست سرعت مجموعه ورزشی آزادی
از تاریخ  95/10/11الی  95/10/14برای شرکتکنندگان استانهای تهران و البرز و از تاریخ  95/10/11تا  95/10/15برای سایر استانها
ساعات مراجعه 12 :تا 15
بایستهزینهثبتنامرادرتاریخفوقبهحسابفدراسیونواریزکنندو

کنندگاناستانهاییغیرازتهرانوالبرز 
می


توجهکنید:شرکت
تکمیلفرمثبتنامآنهاتاپایانوقتاداریروز چهارشنبهمورخ  95/10/15انجامگیرد.لطفاًازطریقشمارهتلفن  09351992438با

کنندگاناستانهایتهرانوالبرزدردفتر


نامشرکت
مسئولثبتناممسابقهتماسگرفتهوشمارهفیشواریزوجهرابهایشاناطالعدهید .
ثبت

نامفقطبصورتحضوریانجاممیپذیرد .


ثبت
هزینه ثبتنام  1.000.000ریال برای هر کالس مسابقه است .شماره حساب فدراسیون جهت واریز وجه:
 01057-4419-5001بانک ملی بنام فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی
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گروه برگزاری مسابقات سرعت
مدارکموردنیازبرایثبتنام

o
 .1فتوکپی از گواهینامه معتبر راهنمایی و رانندگی
 .2ارائه گواهینامه مسابقه در کالس ثبتنام شده
 .3فتوکپی از کارت ملی (پشت و روی کارت)
 .4معرفینامه از هیأت استان شرکتکننده
 .5ارائه اصل بیمهنامه ورزشی معتبر
 .6کارت عضویت فدراسیون برای استانهای تهران و البرز و یا کارت عضویت برای سایر استانها
 .7اصل فیش واریز وجه و یا پرداخت نقدی هزینه ثبتنام
 .8ارائه دو قطعه عکس شرکتکننده
 .9فرم ثبتنام تکمیل شده و فرم تعهدنامه امضاء شده توسط شرکتکننده

 oمعرفیمقاماتبرگزارکنندهمسابقه
 .1ریس دایرکتور ( :)Race Directorآقای رضا پازند
 .2کلرک مسابقه ( :)COCآقای افشین کالنتری
 .3رابط شرکتکنندگان با برگزاری ( :)CROآقای فریبرز زینلی
 .4رئیس گروه تایمگیری ( :)Chief Time Keeperآقای شهرام قانعی
 .5رئیس پیتاستاپ و پارک سرویس ( :)Chief Pitstopآقای علی تیموری
 .6رئیس گروه فنی ( :)Chief Scrutineerآقای مراد بذرافشان
 .7اتومبیل ایمنی و ایمنی مسیر مسابقه ( :)Safety Carآقای علی غفوری آشتیانی
 .8امنیت و انتظامات مسابقه ( :)Securityآقای منصور رسولی
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گروه برگزاری مسابقات سرعت
 oپنالتیوخطاها:
 .1در دور  WarmUpپرچمهای زرد نشان داده میشوند و سبقتگیری مجاز نمیباشد .هرگونه سبقتگیری منجر به
دریافت  5ثانیه پنالتی میشود.
 .2در هنگام بروز سانحه و نشان دادن پرچم زرد سبقتگیری در محدوده پرچم زرد مجاز نمیباشد .هرگونه سبقتگیری منجر به
دریافت  5ثانیه پنالتی میشود.
 .3در هنگام ورود اتومبیل ایمنی به پیست در تمامی مسیر مسابقه قوانین پرچم زرد اعمال میگردد.
 .4پس از خروج اتومبیل ایمنی از مسیر مسابقه ،برای شروع مجدد مسابقه پرچم سبز نشان داده میشود .هرگونه سبقتگیری قبل
از خط استارت منجر به دریافت  5ثانیه پنالتی میشود.
 .5اخطار دوم به منزله اخراج شرکتکننده از ادامه مسابقه است .ادامه مسابقه توسط شرکتکننده منجر به محرومیت از مسابقات
آتی میشود.
 .6ترک اتومبیل در خط استارت و قبل از شروع مسابقه منجر به دریافت  10ثانیه پنالتی میشود( .جهت اعالم نقص فنی راننده
میبایست تنها دست خود را از پنجره اتومبیل به مارشال خط استارت نشان دهد).
 .7جامپ استارت و یا قرار نگرفتن در محل صحیح برای شروع مسابقه منجر به دریافت  5ثانیه پنالتی میشود.
 .8عدم حضور در جلسه توجیهی قبل از مسابقه برای شرکتکنندگان منجر به دریافت  10ثانیه پنالتی میشود.
 .9خروج از اتومبیل و تظاهر به هرگونه حرکت خطرناک در جریان مسابقه منجر به محرومیت از مسابقات آتی میشود.
 .10ورود کلیه اتومبیلهای شرکتکننده تنها در بین ساعتهای  8تا  9:15صبح روز مسابقه مجاز است .چنانچه شرکتکنندهای
دیرتر و یا زودتر از این مهلت زمانی در پیست حضور داشته باشد 5 ،ثانیه پنالتی دریافت خواهد کرد .الزم به ذکر است که
این پنالتی بعد از اتمام مسابقه شرکتکنندگان اعمال خواهد شد و به زمان کلی مسابقه آنان افزوده میشود.
 oاعتراضاتورسیدگیبهشکایات
 .1هرگونه اعتراض شرکتکنندهای میبایست حداکثر  30دقیقه از پایان همان کالس مسابقه بصورت مکتوب و یا ارائه
مستندات و یا شواهد کافی به ( CROآقای فریبرز زینلی رابط شرکتکنندگان با برگزاری) تحویل داده شود.
 .2تنها به اعتراضاتی رسیدگی میشود که در اختیار  CROیا رابط شرکتکنندگان قرار گرفته باشد.
 .3به اعتراضاتی که که پس از پایان این مدت ارسال شود ترتیب اثر داده نمیشود.
 .4کلیه مدارک اعتراضات و مستندات میبایست در پایان وقت مقرر به هیأت ناظرین تحویل داده شود.
 .5پس از پایان وقت مقرر در هر کالس ،گروه برگزارکننده میتواند نفرات برتر مسابقه را معرفی نماید.
 .6اعالم نتایج کالس مسابقهای که در آن اعتراضی نسبت به نفرات برتر دریافت شده و ناظرین نتوانند در وقت مقرر رسیدگی
کنند به روزهای آینده موکول خواهد شد.
 .7امتیازات قهرمانی پس از رسیدگی به کلیه اعتراضات مسابقه و اعالم نتایج نهایی به نفرات شرکتکننده اختصاص داده میشود.
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گروه برگزاری مسابقات سرعت
o

امتیازقهرمانی:

.1

به شرکتکنندگان در کالسهای قهرمانی مسابقه سرعت براساس مقامهای کسب شده مطابق جدول ذیل امتیاز اختصاص داده
میشود.

.2
.3
.4

هر شرکتکننده میتواند تنها در یک کالس قهرمانی امتیاز کسب کند.
مالک انتخاب کالس قهرمانی تعداد حضور در بیشترین کالس مسابقه است.
در صورت ادقام دو کالس ،امتیاز قهرمانی هر شرکتکننده در کالس خودش محاسبه میگردد.
امتیاز 
10
8
6
5
4
3
2
1

مقام 
اول 
دوم 
سوم 
چهارم 
پنجم 
ششم 
هفتم 
هشتم 

 oتمریندرپیستمسابقه:
شرکتکنندگان در مسابقه سرعت میتوانند روزهای شنبه تا چهارشنبه در دو نوبت صبح و بعدازظهر در تمرینات مسابقه حضور داشته باشند .شرایط
شرکت در این تمرینات مشابه حضور در مسابقه است و کلیه امکانات ایمنی و فنی اتومبیل باید رعایت گردد .مدارک الزم :برگه ثبتنام ،بیمه ورزشی
معتبر و کارت عضویت.
بازرسیفنیوتایمگیری:

o
بازرسی فنی و تایمگیری کلیه اتومبیلهای شرکتکنندگان مسابقه روز پنجشنبه  95/10/16مطابق ساعات اعالم شده انجام میگیرد.
کالسمسابقه 
کالسهایاختصاصی 

کالسهایاختصاصی 

کالسهایغیراختصاصی 

کالسهایغیراختصاصی 


ساعتبرنامه 
10:30تا 12:30
10:30تا 12:45
12تا 14
13تا 14:30

برنامه 
بازرسیفنی 
تایمگیری 

بازرسیفنی 
تایمگیری 
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گروه برگزاری مسابقات سرعت
 oتوجهکنید:
 .1عدم حضور اتومبیل یا راننده در وقت مقرر بازرسی فنی و تایمگیری به منزله انصراف از شرکت در مسابقه تلقی میگردد.
 .2تأخیر یا ایجاد بی نظمی در برنامه بازرسی فنی و تایمگیری ممکن است منجر به دریافت پنالتی گردد.
 .3رأس ساعات اعالم شده برنامهها شروع و خاتمه مییابد و تمدید وقت فقط با نظر کلرک مسابقه امکان پذیر است.
 .4جهت تایمگیری ،کلیه اتومبیلهای یک کالس وارد پیست میشوند و در زمان  8دقیقه بهترین لپتایم آنها ثبت میگردد.
 .5ممکن است با نظر رئیس تایمگیری دو کالس متفاوت همزمان تایمگیری شوند.
 .6هرگونه خطا در جریان تایمگیری ممکن است منجر به دریافت پنالتی شود.
 .7پایان و یا توقف تایمگیری به دلیل سانحه یا مسائل ایمنی با پرچم قرمز به شرکتکنندگان اعالم میگردد.
 .8کلیه قوانین مسابقه در جریان تایمگیری نیز اعمال میگردد.
 .9پنالتیهای دریافت شده در روز بازرسی فنی و تایمگیری جهت بهترین لپ تایم ثبتشده اعمال میگردد.

کالسبندیمسابقهسرعت:

o
جهت مسابقه سرعت روز جمعه  17دی ماه  1395کالسهای زیر ثبتنام میگردد:
 .1کالسهای اختصاصی شامل :کالس پراید ،کالس پژو  ،206کالس پژو  405و کالس BP GT
 .2کالسهای همگانی شامل :کالس بامو توربو ،کالس بامو اتمسفر ،کالس اتومبیلهای آمریکایی و کالس آزاد همگانی
 .3حد نصاب تشکیل کالسهای اختصاصی  10اتومبیل است که در روز بازرسی فنی و تایمگیری حضور داشته باشند.
 .4حد نصاب تشکیل کالسهای غیر اختصاصی  8اتومبیل است که در روز بازرسی فنی و تایمگیری حضور داشته باشند.
 .5در روز مسابقه در صورت به حد نصاب نرسیدن یک کالس مسابقه اختصاصی آن کالس منحل میگردد.
 .6در روز مسابقه در صورت به حد نصاب نرسیدن یک کالس مسابقه غیر اختصاصی ممکن است آن کالس با یک کالس باالتر ادقام شود.
 .7فقط با نظر کلرک مسابقه و توافق ناظرین یک کالس مسابقه منحل یا ادقام میگردد.

ازشمابرایهمکاریورعایتمفادآییننامهمتشکریم .

باآرزویموفقیتوپیروزیبرایشماورزشکارگرامی




کمیتهتدوینآییننامهفدراسیونموتورسواریواتومبیلرانی




5

