آیین نامه فنی
مسابقات رالی قهرمانی ملی ایران
IRAN National Rally Championship
Technical Regulation

سال 1396
کمیته رالی فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی

مب
کمیته رالی فدراسیون موتور سواری و اتو یلرانی

:کالس و گروه بندی اتومبیل ها
:کالس و گروه بندی اتومبیل های مسابقات رالی قهرمانی مطابق جدول زیر انجام می گیرد
گروه

کالس

S2000-Rally: 1.6T engine with a 28mm restrictor
S2000-Rally: 2.0 Atmospheric
Group R5 (VR5)
Group R4 (VR4)
Group NR4 over 2000cc

RC2

RGT cars

R-GT

Group A over 1600cc and up to 2000cc
Super 1600
R2 (atmospheric over 1600cc and up to 2000cc – VR2C and turbo over 1067cc and
up to 1333cc – VR2C)
R3 (atmospheric / over 1600cc and up to 2000cc – VR3C and turbo over 1067cc and
up to 1333cc – VR3C)
R3 (turbo / up to 1620cc / nominal – VR3T)
R3 (diesel / up to 2000cc / nominal – VR3D)
R2 (atmospheric over 1390cc and up to 1600cc – VR2B and turbo over 927cc and up
to 1067cc – VR2B)
Group A up to 1600cc
Kit-car up to 1600cc
Group N over 1600cc and up to 2000cc
Group N up to 1600cc
R1 (atmospheric up to 1600cc-VR1A/VR1B and turbo up to 1067cc-R1A/VR1B)

RC3

RC4

RC5

 گروه اتومبیل های بدون همولوگNon-homologated cars group
All 2WD non-homologated cars up to 1390cc (up to 927cc turbo)

IR1

All 2WD non-homologated cars - 1391cc to 1600cc (Over 927cc up to 1067cc turbo)

IR2

Front wheel drive non-homologated cars – 1601cc to 2000cc (Over 1067cc up to 1333cc trb)

IR3

Rear wheel drive non-homologated cars – 1601cc to 2000cc (Over 1067cc up to 1333cc trb)

IR4

All 2WD non-homologated cars - 2001cc to 2400cc (Over 1333cc up to 1600cc trb)

IR5

All 2WD non-homologated cars up to 2000cc (up to 1333cc turbo)

Amateur

 حجم موتوور ایون.اتومبیل های مجهز به توربو شارژ مجاز به شرکت در مسابقات رالی قهرمانی ملی هستند
 ضرب شده و حجم معادل موتور اتمسفریک مشخص شده و در کالس مربوطوه قورار1.5 اتومبیل ها در عدد
.می گیرند
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 .1تعریف اتومبیل های مسابقات رالی قهرمانی بدون همولوگ:
اتومبیل هایی تولید انبوه که برای مسابقات رالی آماده و مجهز شده اند و کلیه تجهیززات ایننزی یزت اتومبیزل
هنولوگ رالی در آن نصب شده است .این اتومبیل هزا را در لیسزت هزای هنولزوگ  FIAمعرفزی نشزده اسزت.
هنچنین ظرفیت سرنشین اتومبیل مندرج در مشخصات فنی کارخانه سازنده  4است .اتومبیل های تولیزد انبزوه
کارخانجات داخلی از این گروه هستند.
مشخصات فنی سایر کالس های دارای همولوگ مطابق  Appendix Jو  Articleهای انتشار یافته از
طرف  FIAاست.
 .2شرح کالس بندی اتومبیل های قهرمانی ملی رالی :Non-Homologated
 – IR1کلیه اتومبیل ها با حجم موتور تا  1390سی سی و تت محور محرک (جلو یا عقب)
 – IR2کلیه اتومبیل ها با حجم موتور از  1391تا  1600سی سی و تت محور محرک (جلو یا عقب)
 – IR3کلیه اتومبیل ها با حجم موتور از  1601تا  2000سی سی و تت محور محرک جلو
 – IR4کلیه اتومبیل ها با حجم موتور از  1601تا  2000سی سی و تت محور محرک عقب
 – IR5کلیه اتومبیل ها با حجم موتور از  2001سی سی تا  2400سی سی و تت محور محرک (جلو یا عقب)
 -Amateurکلیه اتومبیل ها با حجم موتور تا  2000سی سی و تت محور محرک (جلو یا عقب)
 .3حداقل وزن اتومبیل ها* :
کالس

حداقل وزن

980 KG
IR1
1030 KG
IR2
1080 KG
IR3
1080 KG
IR4
1080 KG
IR5
Production Original Weight
Amateur
Appendix J 2017 - Article 260 – 201-1
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وزن اتومبیل باید شامل این اجزا و متعلقات باشد :فقط یت الستیت زاپاس ،تنام مخازن مایعات (شیشزه شزور،
رادیاتور و مخزن مربوطه ،روغن موتور ،روغن ترمز و مخزن سوخت )...باید مطزابق اسزتاندارد مصزر در حالزت
نرمال باشند .هنچنین کپسول و یا سیستم آتش خاموش کن با مخزن پر باید در جایگاه خودش نصب باشد.
 .4تعریف اتومبیل تولید انبوه کارخانجات:
اتومبیلی که تنها از آن مدل ،تیپ و مشخصه فنی یکسان حداقل به تعداد  2500عدد در  12ماه متزوالی تولیزد
شده باشد.
کلیه مشخصات فنی و ظاهری این اتومبیل باید با اطالعات منتشر شده توسط کارخانه سزازنده مطابقزت داشزته
باشد .مالک تشخیص ،اطالعات کاتالوگ های رسنی و تکنیکال منتشر شده توسط کارخانه سازنده است.
 .5تعریف قطعات استاندارد کارخانه سازنده:
قطعاتی که توسط کارخانه سازنده در خط تولید برای یت مدل اتومبیل مشخص اسزتفاده مزی شزود بزه عنزوان
قطعات استاندارد شناخته می شود .قطعاتی که از لحاظ مشخصات مکانیکی(جنس و نوع ساخت )...و مشخصزات
فیزیکی( اندازه و وزن )...با قطعات کارخانه سازنده یکسان باشند به منزله قطعات استاندارد در نظزر گرفتزه مزی
شود .قطعاتی که تغییر در ابعاد یا مشخصه یت اتومبیل ایجاد کند به عنوان قطعه استاندارد شناخته ننی شود.
تعریف کارخانه سازنده :محلی که هنان اتومبیل مسابقه را تولید و یا مونتاژ کرده و شزناره شاسزی )(VIN No.
آن اتومبیل با کد هنان کارخانه مطابقت داشته باشد .به عنوان مثال :پزوو  206تیزپ  5سزاخت کارخانزه ایزران
خودرو است و شناره شاسی آن با  IRشروع می شود.
 .6شرایط یک اتومبیل مسابقه در کالس رالی قهرمانی ملی:
کلیات:
یت اتومبیل استاندارد کارخانه سازنده که توسط تجهیزات ایننی (رول کیج ،صندلی مسابقه ،کنربند مسزابقه)...
و نصب سایر تجهیزات مطابق راهننای ایننی برای شرکت در مسابقه رالی آماده شده است و مشخصات ظزاهری
و فنی این اتومبیل به جز موارد مجاز در آیین نامه با یت اتومبیل استاندارد کارخانه مغایرت ندارد.
فقط تغییراتی که در این آیین نامه عنوان شده مجاز می باشند و سایر مواردی که ذکر نشده و یا منع شده ،باید
بدون تغییر بناند .جهت شفا سازی تغییراتی که به طور مشخص مجاز نبوده در این آیین نامه ذکر شده.
هرگونه سوالی در خصوص مسائل فنی و یا شفا سازی این آیین نامه باید بصورت مکتوب از طریق کنیته رالی
پرسیده شود.
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 .7تغییرات در اتومبیل مسابقه رالی قهرمانی ملی:
 7.1بدنه و شاسی:
تقویت و مقاوم سازی بدنه و شاسی اتومبیل رالی فقط از طریق جوش کاری نقطه ای در اتصال قطعات اتاق و یا
شاسی به هم مجاز است.
افزودن قطعات محدود تقویت کننده (از جنس مواد مشابه بکار رفته در هنان نقطه) فقط به محل اتصاالت زیزر
بندی و سیستم تعلیق مجاز است .تقویت محل اتصال زیر بندی نباید شامل و باعز تقویزت نقزای دیگزر بدنزه
گردد.
تقویت محل اتصال رول کیج به اتاق و یا شاسی مطابق راهننای ایننی نصب رول کیج مجاز است.
تقویت اتصاالت سپر ها و ضربه گیر های جانبی به بدنه با قطعات و پیچ های محدود مجاز است.
جایگزینی سینی محافظ موتور و محفظه روغن با یت سینی تقویت شده مجاز است .افزودن سزینی محزافظ بزه
اتومبیل هایی که فاقد این سینی هستند مجاز است .تراز نصب سینی نباید پایین تزر از تزراز پزایینی سزپر جلزو
باشد.
افزودن سینی محافظ به زیر مخزن سوخت مجاز است .تراز نصب سینی نباید پایین تر از تراز پایینی سزپر جلزو
باشد.
افزودن سینی محافظ فقط برای محل عبور لوله های سوخت و ترمز مجاز است.
تقویت محل نصب صندلی و کنربند به بدنه ،مطابق راهننای نصب صندلی و کنربند مجاز است.
نصب میله تقویت کننده (استرس بار) برای محل اتصال سیستم تعلیق جلو و عقب به بدنه مجاز است
حذ تزئینات و ضربه گیر های جانبی که با چسب به بدنه متصل شده اند مجاز است.
تغییر در مدل و نوع تیغه های بر پاک کن مجاز است.
تغییر نوع و مدل آینه های جانبی و درب باک مجاز است .محل نصب آینه ها نباید تغییر کند.
سقف باز شیشه ای (سانرو  )...اتومبیل مسابقه باید حذ شود و بجای آن ورق آهنزی مشزابه جزنس سزقف و
بزرگتر از محل خالی نصب شود .حداقل با  10پیچ و مهره باید به سقف متصل شود.
استفاده از  Air Ductیا کانال هوای سرنشینان بر روی سقف مجاز است.
نصب فیلم های محافظ ( )UVبر روی شیشه ها جانبی مجاز است .میزان تیرگی این فزیلم محزافظ نبایزد مزانع
دیدن راننده و کنت راننده از بیرون شود.
شیشه های استاندارد جانبی باید در محل خودشان نصب و بدون تغییر باشند .اتومبیل با سقف شیشه ای مجزاز
نیست.
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 7.2داخل کابین:
نصب صندلی های مخصوص مسابقه رالی (مطابق راهننای ایننی) برای راننده و کنت راننده اجباری است.
نصب کنربند های مخصوص مسابقه (مطابق راهننای ایننی) برای راننده و کنت راننده اجباری است.
نصب رول کیج مخصوص مسابقه (مطابق راهننای ایننی) در داخل کابین اجباری است.
حذ صندلی و کنربند های عقب اتومبیل مجاز است .نصب جدا کننده (نسوز) محفظه سوخت با داخل کزابین
الزامی است.
داشبورد و کنسول میانی باید در جای اصلی خود باقی بناند.
حذ پوشش صدا گیر داخل درها مجاز است .تغییر در پوشش تزئینی داخل درها مجاز نیست.
تغییر محل الستیت و یا الستیت های زاپاس به داخل کابین مجاز است .محل نصب نباید دیزد عقزب راننزده را
تحت تاثیر قرار دهد .هنچنین نوع اتصال به کابین و یا رول کیج باید تحنل ضربات بسیار شدید را داشته باشد.
حذ شیشه باالبر برقی و جایگزینی با باالبر دستی مجاز است( .و برعکس)
حذ

کف پوش کابین مجاز است.

سایر پوشش های صدا گیر و تزئینات داخل کابین نباید تغییر کنند جز برای نصب رول کزیج و سزایر ملزومزات
ایننی.
حذ تجهیزات صوتی و یا تصویری که کارکردی در رابطه با کنترل اتومبیل نداشته باشزند مجزاز اسزت .محزل
خالی باقی مانده باید با صفحه ای متصل به داشبورد پر شود.
تغییر مدل آینه نصب شده بر روی شیشه جلو مجاز است و فقط محل نصب آن می تواند برای نصزب رول کزیج
تغییر جزئی داشته باشد.
7.3

گل پخش کن:

کلیه اتومبیل های مسابقه باید مجهز به گل پخش کن در پشت هر چهار چرخ باشند .مشخصات گل پخش کزن
شامل این موارد است:


جنس آن باید از پالستیت انعطا پذیر به ضخامت حداقل  4میلینتر باشد.



عرض آن باید یت الستیت را کامال پوشش دهد.



ارتفاع پایین ترین نقطه گل پخش کن با زمین نباید بیشتر از  10سانتی متر باشد هنگامیکه در اتومبیل
سر نشینی نباشد.
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 8سیستم تهویه:
سیستم گرمایش اتومبیل باید بدون تغییر باقی بناند و عنلکرد واقعی داشته باشد.
حذ سایر اجزاء سیستم خنت کننده مانند :کنپرسور ،فن ،فن رادیاتور ،رادیاتور کولر ،اتصاالت ،مخزن گاز ،لوله
ها ،سوئیچ و شیرها ،سنسور ها و مبدل مجاز است.
 9محفظه موتور:
حذ محافظ پالستیکی موتور که متعلقات مکانیکی موتور را می پوشاند مجزاز اسزت .حزذ محزافظ صزوتی و
تزئینات داخل محفظه موتور (قطعاتی که کارایی مکانیکی ندارند) و از بیرون دیده ننی شوند مجاز است.
تعویض پیچ ها و مهره های داخل محفظه موتور با آلیاژ آهنی و سایز مشابه مجاز است.
تغییر نوع بست لوله های داخل محفظه موتور (سیستم خنت کننده ،ورودی هوا ،بخاری ،کولر )...مجاز است.
 11سیستم برق:
تغییر در نوع و مدل شنع ها ،وایرها ،و محافظ شنع های موتور مجاز است.
تغییر در نرم افزار کنترل الکترونیت موتور مجاز است .سیستم سیم کشی و اتصاالت آن باید بدون تغییر بناند.
فقط جابجایی محل عبور سیم ها در گلگیر ها مجاز است.
سنسور های ورودی هوای موتور باید مطابق استاندارد کارخانه سازنده کار کننزد .هزیچ سنسزوری نبایزد اضزافه
گردد .افزودن سوئیچ به سیم کشی سنسور ها مجاز نیست.
نصب هرگونه ذخیره کننده اطالعات که بصورت استاندارد تعبیه نشده مجاز نیست.
اتصال سنسور های درجه حرارت آب ،درجه حرارت روغن ،درجه فشار روغن و دور موتور به یزت نشزان دهنزده
دیجیتال اضافی مجاز است .این اتصال باید بصورت مستقل از سیم کشی استاندارد باشد.
سیستم روشنایی و چراغ های سیگنال ترمز و راهننا باید عنلکرد صحیح داشته باشند.
 11موتور:
حداکثر تعداد سیلندر های مجاز برای یت اتومبیل مسابقه رالی قهرمانی ملی  4است.
کلیه اجزاء مکانیکی داخل موتور باید با قطعات استاندارد کارخانه سازنده یکسان باشد .مشخصه فیزیکزی (ابعزاد،
وزن )...و مشخصه مکانیکی(جنس و نوع ساخت )...باید با قطعات مصزر شزده در خزط تولیزد یکسزان باشزند.
(پراکندگی تولید و سری ساخت قطعات کارخانه سازنده در نظر گرفته می شود).
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اصالح و تعنیر کف سر سیلندر تا میزان  0،5میلی متر مجاز اسزت .هرگونزه تغییزر سزایز بایزد از طریزق تغییزر
ضخامت واشر سر سیلندر جبران گردد و حجم محفظه احتراق و کنپرس موتور نباید تغییری کند.
اصالح و تعنیر سیلندر تا میزان  0.25میلی متر مجاز است( .تعنیر سیلندر موتور برای بار اول)
پورت و پولیش کانال های ورودی و خروجی در سر سیلندر مجاز است.
تغییر در سایز و جنس سوپاپ ها و زاویه محل قرار گیری سوپاپ در سر سیلندر مجاز نیست.
هرگونه تغییر در فولی های موتور به هنراه تسنه ها و متعلقات مجاز است.
تغییر و یا جایگزینی مواد االستیت اتصال موتور به بدنه و شاسی مجاز است.
هرگونه تغییر در فالیویل مجاز است.
استفاده از تیپ و اجزاء مکانیکی موتور ،متفاوت از مدل اتومبیل مجاز نیست .تیپ موتور باید مطابق سال ساخت
آن اتومبیل باشد.
 12سیستم خنک کننده:
تغییر در مشخصه ترموستات و سیستم فرمان فن خنت کننده مجاز است .استفاده از درب رادیزاتور سزوپاپ دار
مجاز است.
 13سیستم سوخت رسانی:
مجنوعه سیستم سوخت رسانی باید بدون تغییر بناند .تغییر در اجزاء سیستم سوخت رسانی (به جهزت پاشزش
سوخت بیشتر) مجاز است ولی نباید جایگزین شوند .این تغییر نباید حجم ورود هوا به محفظه احتراق را بیشزتر
کنند .تغییر سایز دهنه ورودی سیستم سوخت مجاز نیست.
تغییر و یا جایگزینی سوزن های انوکتور مجاز است .محل و نوع اتصال آنها نباید تغییر کند.
جایگزینی ریل سوخت با یت مدل متفاوت هنراه رگوالتور سوخت که به پایه های استاندارد سوزن های انوکتور
نصب می شوند مجاز است.
استفاده از فیلتر هوای اسپرت که در محفظه استاندارد  Air Boxنصب می شود ،مجاز است.
 14سیستم روغن رسانی:
استفاده از فیلتر روغن اسپرت که در محل فیلتر استاندارد نصب می شود ،مجاز است.
اتصال موتور و گیربکس باید استاندارد باشد .تغییر در جنس االستیت اتصال موتور و گیربکس مجاز است.
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 15سیستم آتش خاموش کن:
کپسول و سیستم آتش خاموش کن باید مطابق راهننای ایننی نصب شده باشد.
 16سیستم اگزوز:
جایگزینی مانیفولد اگزوز استاندارد با مانیفولد های چند راهی (هدرز) مجاز است .حذ کاتالیست اگززوز مجزاز
است .سنسور اگزوز باید در محل مشابه توسط اتصال استاندارد به سیم کشی وصل شده باشد .قطر و محل عبور
لوله های اگزوز نباید تغییر کند .در صورت وجود دو منبع صدا گیر حذ یکی از منبع ها مجاز است .در صورت
جایگزینی کل سیستم اگزوز ،فقط یت لوله از مانیفولد تا خروجی باید استفاده شود.
 17واشر سر سیلندر:
تغییر جنس واشر سر سیلندر مجاز است و ضخامت آن نباید باع تغییر حجم محفظه احتراق و کنپرس شود.
 18سیستم کروز کنترل:
مدار سیستم کروز کنترل باید قطع شود.
 19سیستم انتقال قدرت:
19.1

دیسک و صفحه کالچ:

هرگونه تغییر و یا جایگزین در دیست و وزن آن مجاز است.
افزایش قطر ،تعداد و تغییر جنس صفحه کالچ مجاز است.
 19.2گیربکس:
تغییر در ضریب و جنس دنده های گیربکس مجاز است ،پوسته گیربکس باید مطزابق گیزربکس نصزب شزده در
کارخانه سازنده باشد.
استفاده از شیفتر (کوتاه کردن کورس دسته دنده) مجاز است.
فقط تغییر و یا جایگزینی مواد االستیت اتصال گیربکس به شاسی مجاز است.
 19.3دیفرانسیل:
تغییر در ضریب و جنس دنزده دیفرانسزیل مجزاز اسزت .اسزتفاده از محزدود کننزده لغززش ) (LSDدر پوسزته
دیفرانسیل استاندارد مجاز است.
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 19.4پلوس ها:
فقط پلوس های استاندارد مطابق نصب شده در کارخانه سازنده مجاز است.
 21سیستم تعلیق:
نصب سیستم تنظیم کننده سیستم تعلیق از داخل اتاق مجاز نیست.
تغییر و یا تقویت سیستم تعلیق و اتصاالت چرخ ها مجاز نیست.
 .21فنر ها:
در صورتیکه فنر و اتصاالت آن از سیستم تعلیق و بدنه جدا باشد ،پایه فنرهای قابل تنظیم مجاز است.
 21.1فنر های مارپیچ:
تغییر در تعداد دور ،ارتفاع ،قطر بیرونی ،ضخامت و جنس فنر مجاز است.
21.2

فنر های برگی:

تغییر در طول ،عرض ،ضخامت و انحنای فنر مجاز است.
 21.3تورشن بار (فنر های پیچشی):
تغییر در ضخامت میله ها مجاز است.
21.4

مجموعه فنر و کمک فنر های مخصوص مسابقه:

استفاده از مجنوعه فنر و کنت فنرهای مخصوص مسابقه (قابل تنظیم) مجاز است.
 21.5کمک فنر ها:
استفاده از کنت فنرهای مخصوص مسابقه که در محل اتصاالت استاندارد نصب می شوند ،مجاز است.
تعویض سیستم تعلیق مت فرسون و کلیه متعلقات تلسکوپی فنر و کنت فنر با مزدل مخصزوص مسزابقه مجزاز
است .محل اتصال این مجنوعه با سیستم زیر بندی و بدنه نباید تغییر کند.
 22رینگ و الستیک:
استفاده از رینگ و الستیت مخصوص مسابقات رالی مجاز است.
سایز و مشخصه رینگ باید مشابه نصب شده در کارخانه سازنده باشد.
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استفاده از رینگ های منیزیم فورج شده مجاز ننی باشد.
تغییر در محل و تعداد پیچ های اتصال رینگ مجاز ننی باشد .تنامی پیچ ها باید محکم و کاربردی باشند.
 23سیستم ترمز:
هیچگونه تغییری در اجزاء مکانیکی سیستم ترمز ،سیستم کنترل الکترونیت ترمز ،دیسزت و سزیلندر و بوسزتر
ترمز مجاز نیست.
استفاده از لوله های ترمز و بست های تقویت شده مجاز است .استفاده از روغن ترمزز مخصزوص مسزابقه مجزاز
است .استفاده از لنت ترمز مخصوص مسابقه مجاز است .قطع کردن سیستم کنترل مدار ترمز ضد قفزل ()ABS
مجاز است.
 24ترمز دستی:
استفاده از ترمز دستی هیدرولیت مجاز است .مجنوعه ترمز دستی هیدرولیت باید برروی کانال وسط اتاق نصب
شود و جایگزین ترمز دستی مکانیکی گردد.
 25سیستم فرمان:
هیچگونه تغییری در سیستم فرمان ،اتصاالت و اجزاء جعبه فرمان مجاز نیست .نصب غربیلت فرمزان مخصزوص
مسابقه مجاز است .حذ قفل کن فرمان مجاز است.
 26نصب محل بکسل بند:
تنامی اتومبیل های رالی می بایست مجهز به بکسل بند جلو و عقب بوده ،جایگاه این بکسل بند با مثل قرمزز،
نارنجی و یا زرد مشخص شده و باید کلنه ” “TOWدر داخل آن نوشته شود .قطر داخل این بکسل بنزد نبایزد
کنتر از  40mmباشد.
 27پین های درب پوش موتور و صندوق:
قفل های داخلی درب پوش موتور و صندوق ،می بایست از بیرون کابین قابل باز کزردن باشزند و قفزل پزین دار
خارجی بر روی آنها نصب گردد .جهت نصب پین ها باید به نحوی باشد تا با کشش به بیرون ،پوشش باز گردد.
 28اطالع از مفاد آیین نامه ها:
کلیه شرکت کنند گان در مسابقات رالی قهرمانی ،آیین نامه اجرایی ،فنی و ایننی مسابقات را مطالعه کرده و بزا
علم و آگاهی از مفاد آیین نامه ها در مسابقات ثبت نام می کنند.
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 29شرایط و زمان تست فنی:
در مسابقات قهرمانی براساس اختیارات آیین نامه ای به کنیته فنی این اجازه داده شده تا در هر زمان از مراحل
مسابقه که نیاز باشد ،اتومبیل مسابقه را تست و بازرسی فنی نناید .هنچنزین تنزامی تزیم هزا موظزف هسزتند
بالفاصله اتومبیل مسابقه و مدارک و مستندات فنی آنرا در اختیار کنیته فنی بگذارند .باز کردن و بستن قطعات
مکانیکی شامل موتور ،گیربکس ،سیستم تعلیق و سایر اجزاء داخلی و هنچنین دسترسی به قطعات داخلی برای
تست و اندازه گیری آنها بر عهده مسئول فنی هر تیم است.
 31الزامات اتومبیل در زمان تست فنی:
اتومبیل های مسابقه در زمان تست فنی باید دارای بدنه و متعلقات سالم باشند .هرگونه ضرب خوردگی در بدنه،
نقص در رنگ ،شکستگی و یا خرابی متعلقات (سپرها ،چراغ ها و شیشه ها) و یا عدم نصزب صزحیح آنهزا مزورد
تایید نیست .هنچنین طراحی و برچسب های تبلیغاتی بدنه باید بصورت کامل و سالم نصب شده باشند.
 31دریافت و رسیدگی به اعتراضات فنی:
در صورت دریافت اعتراض فنی نسبت به یت اتومبیل مسابقه در وقت مقرر ،کنیته فنزی مزی توانزد اتومبیزل را
بالفاصله پس از پایان مسابقه بازرسی و تست نناید .خودداری از ارائزه اتومبیزل و یزا بزاز نکزردن قطعزات مزورد
درخواست کنیته فنی به منزله احراز تخلف در نظر گرفته شده و شرکت کننده از دور رقابت حذ مزی گزردد.
محل اجرای تست فنی با صالحدید مسئول کنیته فنی انتخاب می گردد.
 32افراد غیر مجاز در محل تست فنی:
در هنگام تست و بررسی فنی اتومبیل ها قبل و بعد از مسابقه ،هیچ یت از عوامل تیم های رقیب اجزازه حضزور
در محل تست فنی را ندارند .در موارد اعتراض فنی نیز این موضوع عینا اجرا می گردد.
 33شناسنامه قطعات و تعمیرات اتومبیل:
شرکت کنندگان می بایست شناسنامه قطعات و تعنیرات کامل اتومبیل خود را در هنگام بازرسی فنی به هنزراه
داشته باشد ،هنچنین شرکت کنندگان باید به مشخصات فنی و تعنیرات اتومبیزل خزود اشزرا کامزل داشزته
باشند و هرگونه تغییر و تعنیر را به اطالع مسئول کنیته فنی برسانند .عدم اطالع از تغییرات در مشخصه هزای
فنی ،منجر به سلب مسئولیت شرکت کننده از تخلفات کشف شده ننی باشد.
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 34اطالعات شناسنامه قطعات و تعمیرات اتومبیل:
شناسنامه قطعات و تعنیرات اتومبیل باید شامل اطالعات دقیق ،ابعاد ،وزن تنام قطعات داخلی موتزور ،سیسزتم
انتقال قدرت (شامل :مجنوعه کالچ و گیربکس ،دیفرانسیل) ،سیستم سوخت رسانی ،سیستم تعلیق و ترمز باشد.
فرم شناسنامه قطعات و تعنیرات توسط کنیته رالی در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

از همکاری و یاری شما برای اجرای دقیق مفاد آیین نامه ها تشکر می کنیم
کمیته رالی فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی
فروردین 1396
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