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 معرفی 

 شما درباره داوري این مسابقات را به همراه توضیحاتی 1027 سال مسابقات فورموال دریفتما مفتخریم که آیین نامه و مقررات فنی 

کنیم ارائه ن گرامیارسرو  

مسابقات دریفت به شرکت کنندگان ، توصیه می کند  محترم رانی جمهوري اسالمی ایران و برگزار کنندگانفدراسیون موتور سواري و اتومبیل

نامه را به دقت مطالعه فرمایند. ارائه شده در این آیین قوانین  

.داردآرزوي رقابتی سالم و موفق را براي شرکت کنندگان و برگذارکنندگان محترم   همچنین این فدراسیون در فصل پیش رو  

مان شود .زوامیدواریم معرفی این آیین نامه باعث پیشرفت هر چه بیشتر این رشته در کشور عزی  

 

درس فدراسیون و تلفن ها :آ  

  ۰2و ۰0و  1۲و 1۲، طبقه پنجم، واحد  1تهران، بلوار فردوس شرقی، خیابان وفاآذر شمالی، بن بست پانیذ، پالک 

۰۰02۱۰2۱  - ۰۰02۱۰27 :تلفن  

۰۰02۱۰2۴فكس :   
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  The Drifting History ،خچه دريفت يتار   -1
 

 ۰0به معنی رانش و یا نیروي عرضی وارده بر یک جسم میباشد. اما پیدایش  این رشته به دهه   Doriftoواقع یک لغت  ژاپنی  با تلفظ اصلی   دریفت در

زمانی که علم خودروسازي بین کشورهاي مدعی گسترش یافته بود و قاعدتاً مسابقات اتومبیلرانی  سال پیش باز میگردد، ۲0میالدي یعنی حدود ۰0و

 و به سرعت در حال همه گیر شدن و پیشرفت در سبک هاي مختلف در اقسا نقاط جهان بودند. رده اي شروع به فعالیت کرده سرعت هم به صورت گست

 اما دریفت به کجاي این داستان پر ماجرا ارتباط دارد؟

فاده میكردند، ریسر هایی بودند که سعی بر این داشتند تا با از شاید عجیب باشد ولی اولین کسانی که از این تكنیک البته نه به صورت شناخته شده است

 تر پیچ ها را طی کنند و زمان طی دور خود را کاهش دهند. بین بردن مقداري از پایداري  قسمت انتهایی اتومبیل خود کمی سریع

میالدي  ۰0و  ۰0نه به شكل امروزي  ریسر هاي دهه  ا البتهواقع از دل ریس بیرون آمده است و اولین دریفتره بله کامالً درست متوجه شدید دریفت در

ها براي کاري که انجام میدادند  اسم خاصی نداشتند و فقط در مواقع خاص براي کم کردن زمان خود از این شیوه استفاده  بودند . هرچند هیچ کدام از آن

به اسم دریفت میشناسیم نداشته  باشد اما به هر صورت جرقه دریفت در آن  میكردند، که شاید در ظاهر هم هیچ گونه شباهتی به چیزي که ما امروزه

 دوران زده شد.

که ملیتی ژاپنی داشت  Kunimitsu Takahashiمیالدي راننده اي حرفه اي  به نام   ۱0این رویه تقریباً به همین صورت ادامه داشت تا اینكه در دهه 

اي و داراي چندین مقام قهرمانی در مسابقات جایزه بزرگ بود از  واقع یک موتور سوار و راننده  فرمول حرفه  متوجه اهمیت این شیوه گمنام شد. او که در

( طی کند . نكته جالب این Oversteerاین روش به عنوان شیوه اي استفاده میكرد که میتوانست اپكس یا همان دهانه داخلی پیچ را به صورت اوور استیر)

الستیک عقب  ا استفاده از این شیوه چند مقام قهرمانی دیگر نیز به کارنامه خود اضافه کرد و طرفداران زیادي نیز به خاطر دودرویه این بود که وي ب

 موتور سیكلتش که در آن زمان بسیار هیجان انگیز بود به دست آورد، که بعدها از او به عنوان پدر دریفت نوین یاد میكردند.

 اولین دریفتر تاریخ با استفاده از موتور سیكلت به اهمیت این رشته پی برد و آن را به جهانیان معرفی کرد! و باز هم درست متوجه شدید!

 Keychiمیالدي فردي به نام کیچی سوچیا ) ۲0و اوایل دهه  70سپس بعد از معرفی و استفاده رسمی این تكنیک توسط آقاي تاکاهاشی در اواخر دهه 

Tsuchiya به عنوان ( که همگان وي راdorikin  دریفت کینگ( یا سلطان دریفت میشناسند، بیش از پیش به اهمیت این رشته پی برد و شروع به تمرین(

اي سوچیا آن با اتومبیل خود کرد، البته در آن زمان دوستان وي او را به خاطر دود کردن الستیک هاي گران قیمت مورد تمسخر قرار میدادند، ولی آق

 میالدي تعداد زیادي از معتبرترین  2۲۲۲تكنیک هاي پایه خود را به صورت گسترده و رسانه اي به جهانیان معرفی کند. سپس در سال  باالخره توانست 
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ایت منجر به مجالت و گاراژ هاي تیونینگ خودرو بر آن شدند تا ویدیو کلیپی از آقاي سوچیا تولید و تكنیک هاي وي را به همگان معرفی کنند. که در نه

 فید رنگ س S14( معروف و سیلویا Hachirokuیا همان هاشیروکوي) AE86شد که در آن شخص خود آقاي سوچیا با خودرو  Drift Bibleتولید مجموعه 

تكنیک پایه  دریفت را به نمایش گذاشت تا به نوعی اولین ویدیو کلیپ رسمی آموزش دریفت را خلق کند. تكنیک هاي آموزش داده شده در این  ۱خود، 

میشدند  E-brake Drifting ،Shift Lock Drifting ،Power Over Drifting ،Clutch kick Drift ،Feint Drift ،Dirt drop Driftویدیو کلیپ شامل : 

 دهه پایه آموزشی تمامی دریفترهاي تازه کار است. سهکه هنوز هم بعد از گذشت نزدیک به 

عی با حال که داستان چگونگی پیدایش محبوب ترین رشته موتور اسپرت شرقی را شنیدید. بگذارید کمی به عقب تر یعنی درست زمانی که ژاپنی هاي مد

 اي آن در کل جهان همه گیر شد. برگردیم تا دریابید چگونه این رشته به شكل امروزي تبدیل شد و مسابقات حرفهاین تكنیک آشنا شده بودند، 

 Toyotaمیالدي مصادف شده بود با تولید اسطوره همیشگی و به یاد ماندنی اتومبیل هاي دریفت توسط کمپانی  2۲۲۱اوج پیشرفت دریفت یعنی سال 

Motors  هاشیروکو یا همان که چیزي نیست جز مدلAE86 اي که به جرأت میتوان گفت تأثیري کمتر از شخص آقاي سوچیا در معرفی دریفت  افسانه

شود از چنان محبوبیتی در بین ژاپنی ها  واقع آخرین نسل از کروالهاي دیفرانسیل عقب نیز محسوب می نوین به جهانیان نداشته است. این خودرو که در

 را پیدا کنید! ها  هاي سالم آن با قیمت هاي نجومی به فروش میرسند. البته اگر بتوانید یكی از آن نمونه برخوردار است که امروزه

د آورنده اولین مسابقات دریفت البته نه به صورت رسمی بلكه کامالً خطرآفرین و غیر قانونی بوده است! این هشتاد میالدي به وجو این اتومبیل در دهه

که  نمونه آن را در سري سوم فیلم هاي سریع و خشمگین )توکیو دریفت( میتوان  Mountain Driftیا همان  Point A to Point Bمسابقات که با نام 

مسابقات از دو شرکت کننده تشكیل شده بود که به صورت همزمان از یک قسمت کوهستان به قسمت دیگر آن میرفتند  سري دید، شناخته میشدند. این

 بار)از نظر خسارت جانی( به پایان رسید. خوشبختانه این چند سال زیان که کننده اي که زودتر مسیر را به پایان میرساند برنده بود. و در نهایت شرکت

میالدي مصادف بود با شروع شكوفایی ژاپنی ها و پیشرفت خیره کنندي آنان در زمینه خودرو سازي و البته خودرو هایی  ۲0و شروع دهه  ۲0پایان دهه 

 SR20DETاي  که طبق تجربه چند سال قبل آنان از دریفت صرفاً براي این رشته طراحی و ساخته شده بودند. همانند سري سیلویاي نیسان با موتور افسانه

 .JZتویوتا با موتور هاي سري  JZXو خانواده 

باعث شد تا همگان )غیر ژاپنی  طراحی شده بودند ی ها بود،این سري تولیدات خاص که صرفاً براي هدفی از پیش تعیین شده که استراتژي همیشه ژاپن

بود که بعد ها با معروف   240SX   همانیا Nissan Silvia RPS13ها بر دوش  ها( با این رشته آشنا و جزیی از آن شوند. که بخش اعظم این پیشرفت

 تقیم فكر نكنند!صادرات آن به آمریكا مردمان این خطه را وادار کرد تا دیگر فقط به مسیر مس

هاي دیگر آسیاي شرقی باعث شده بود تا دست اندر کاران پیدایش این رشته به فكر برگزاري  شیوع این رشته بعد از آمریكا در قاره اروپا و قسمت

 یشوند(یا داخلی برگزار م  Localمسابقات متمرکز و رسمی آن باشند.)امروزه تمامی رقابت هاي دریفت به یک شكل کلی و به صورت 
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را پایه گذاري  D1اي جایزه بزرگ  سري مسابقات حرفه Daijiro Inadaمیالدي آقاي سوچیا با کمک آقاي  1000تا  2۲۲۲هاي  تا در نهایت در بین سال

سال فراز و نشیب هاي بسیاري را طی کرده تا به شكل امروزي خود یعنی کامالً رسمی و شناخته شده  ۲0کرد، تا شروعی باشد بر تبدیل تكنیكی که 

 بوده است. ۰ها همیشه آقاي سوچیا بنیانگذار این رشته یكی از این  داور بودند که در بین این سال ۰برسد.این سري مسابقات داراي 

 

 WDSدر اروپا،  King of Europeخود به صورت فصلی کرد و سپس  FD USA مسابقات فرموال دریفتبعد از ژاپن، آمریكا هم شروع به برگزاري سري 

ترین  ترین و سریع در نیوزیلند باعث شد دریفت به نام محبوب NZ Drift Seriesدر مالزي، سنگاپور، تایلند، اندونزي و   Formula Drift Asiaدر چین، 

 ود شناخته شود.رشته موتوري که در دنیا همه گیر شد ب

سال پیش که قوانین آن ایجاد شده تا به امروز تغییراتی را به خود دیده ولی همیشه اصول پایه خود که با اتومبیل هاي محور متحرک  1۴دریفت از حدود 

)به ژاپنی( حفظ کرده است و پیشرفت خود را مدیون مردانی است که همیشه بر اصول اولیه آن پایبند  Tsuisoیا  رو در روعقب و مسابقاتی به صورت 

 بینی کرده اند. بودند و در کمال خوش بینی آینده روشنی را براي آنچه در کشور عزیزمان ایران و چه در عرصه بین الملل در حال جلو رفتن است، پیش
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آيين نامه مسابقات فرموال دريفت  – 1  

 یات آیین نامهجزئ 2.1

 

میباشد که مطابق با شرایط مسابقات دریفت در ایران تغییر یافته  102۱این مقررات برگرفته از آیین نامه مسابقات فورموال دریفت سال   1-2-2

 اصالح کندو فدراسیون این حق را براي خود محفوظ میدارد که در هر زمانی این آیین نامه را بر اساس شرایط روز 

انین راهنمایی رانندگی کشور مجاز به ي تایید شده در این آیین نامه صرفا جهت شرکت در مسابقات فورموال دریفت بوده و با قوخودرو  1-2-1

 حرکت در جاده و شهر نمی باشد

رانی جهموري اسالمی ایران می باشد و در موارد اقامه دعاوي حكم مسولین فدراسیون موتور سواري و اتومبیل ، مرجع رسیدگی به شكایات 1-2-۰

 ون می باشندیفدراس

داوري در این سري مسابقات ) با توجه به اینكه نتایج داوري به صورت زنده اعالم میشود ( بت به امر اعتراض نسدر صورت بروز هرگونه  1-2-۰

را نداشته و می بایست شكایت و یا  در زمان برگزاري ،  شرکت کننده حق هیچ گونه اعتراض و یا بر هم زدن نظم عمومی مسابقه

 ارائه نماید مسئول برگزاريربوطه به و توسط سرپرست تیم م زمان مقررانتقاد خود را به صورت مكتوب در 

در این صورت بعد از انجام بازبینی هاي الزم از طریق فیلم هاي ضبط شده نتیجه به تیم مربوطه اعالم و حتی امكان تغییر در رده بندي                   

 پایانی مسابقه نیز بنا بر تشخیص کمیته فنی وجود دارد

اجراي مسابقه و بعد از پایان مسابقه شود توسط تیم  زمان مسابقه شامل هرگونه اعمالی که باعث ایجاد تنش دربر هم زدن نظم عمومی  1-2-۴

فرد و یا افراد خاطی از شرکت در یک و یا دو مسابقه ،   و حتی بنا به تصمیم کمیته انضباطی برگزار کننده به شدت پیگیري شده

 . کشوري محروم می شوند

یون رانی دریفت و مورد تایید فدراسنندگان و تماشاچیان رشته اتومبیلتر شرکت کر جهت پیشرفت و ایمنی هر چه تمام مه داین آیین نا 1-2-۱ 

رانی جمهوري اسالمی ایران قرار گرفته و تمامی شرکت کنندگان ملزم به رعایت تمامی موارد این آیین نامه موتورسواري و اتومبیل

 میباشند 

رانی جمهوري اسالمی ایران به ی فدراسیون موتو سواري و اتومبیلپیوست در متن این آیین نامه از طریق سایت رسم هر گونه تغییر و 1-2-7

 به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید  www.mafiri.irنشانی 
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  باید: محترم کنندگان برگزار 1-2-۲

  ن را به اطالع شرکت کنندگان و تیم آنها برسانندو اخذ آ شرایط و مراجع بیمه ورزشی معتبر –الف 

  درا در زمان مناسب در اختیار تیم شرکت کننده قرار دهن آیین نامه و جدول زمان بندي مسابقه -ب

 سی و آن را تایید کنندربر مطابقت کلیه شرایط و ضوابط آیین نامه توسط کمیته فنی براي هر شرکت کننده و خودرو مربوطه -ج

 الزامی می باشد  اخذ بیمه ورزشی معتبر توسط شرکت کننده از مراجع مورد تایید فدراسیون 1-2-۲

 به آن می باشد  آیین نامه و تعهد شرایط ثبت نام در مسابقه به معناي اطالع کامل از  1-2-20

استان مربوطه و بیمه ورزشی معتبر و همچنین هیئت معرفی نامه ه گواهینامه معتبر رانندگی به همراه شرکت کنندگان ملزم به ارائ  1-2-22

 دنپرداخت هزینه هاي شرکت در مسابقه می باش

ولین براي ادامه مسابقه بسیار سخت و باعث ئشد مگر زمانی که شرایط هوا با نظر مس ه شده برگزار خواهدمسابقه مطابق با تقویم ارائ 1-2-21

 خسارت به شرکت کنندگان شود.

ولین مسابقه در حین و یا قبل از مسابقه باید از مصرف داروهاي مخدر ویا مشروبات حاوي ئشرکت کنندگان و افراد تیم آنان و تمام مس  1-2-2۰

 اي مخدر که میزان هوشیاري فرد را کاهش می دهد نیز ممنوع می باشد الكل پرهیز کنند ، داروه

 اه مارشال ها در تماس مستقیم استسرپرست مسیر مسابقه کسی است که کنترل تمام مسابقه را بر عهده دارد و با جایگ 1-2-2۰

 شرکت کنندگان اعالم می شود شامل : جلسه توجیهی باید قبل از شروع مسابقه برگزار گردد ، مواردي که در این جلسه به 1-2-2۴

ی ه برگزاري مسابقه ، دستورات اجرایپرچمداران ، روی و مارشال ها و آگاهی رانندگان از محل استقرار ولین برگزاري مسابقهئمعرفی مس

مسابقه از جمله اطالعات  برگه تعهد نامه شرکت کنندگان و کلیه اطالعات مربوط به ء، مرحله استارت و پایان مسابقه ، اطمینان از امضا

 .  داروي و سواالت پیش آمدهیات دقیق ه سطح فیزیكی ، مناطق داوري و جزئمربوط ب

ه شرکت در مسابقه ازحاضر نشود اجرجلسه توجیهی ضروري است . اگر راننده اي دتوجه کردن به مطالب گفته شده در جلسه توجیهی ) 

 گان باید ساز و کاريد.برگزار کنن ندارد نایی در این زمینه وجودبرگشت داده نمی شود . استث به وي بت نامرا نخواهد داشت و هزینه ث

دگان بدون آگاهی شرکت کنن هیچ کدام از تا از آگاه شدن تمام رانندگان اطمینان حاصل کنند تا در محل جلسه توجیهی داشته باشند

 ( بر روي لباس و یا دست بند. ردن لیست توسط ایشان و یاکمضاء با حضور و غیاب رانندگان ، ا ند . مثالوارد مسابقه نشو
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و با دید  و ایمن مناسب و فعال انتخاب شوند.جایگاه مارشال ها باید در محل مناسب ، براي برگزاري یک مسابقه ایمن باید مارشال ها  1-2-2۱ 

 باز نسبت به مسیر انتخاب شود.

 مارشال ها تنها افرادي هستند که می توانند در صورت خالی بودن مسیر وارد آن و نسبت به جابجایی و یا اصالح مخروط ها اقدام کنند  1-2-27

کیلومتر بر  20ر این محدوده محل پارکینگ براي پارک و سرویس خودروي شرکت کنندگان استفاده می شود . حداکثر سرعت د  1-2-2۲

 ساعت می باشد

نشانی و خودروي یدک کش در محل برگزاري  نشانی ، کپسول آتش وجود تجهیزات امدادي از قبیل آمبوالنس ، خودروي آتش  1-2-2۲

 د انجام گیرد.مسابقه ضروري است . همچنین هماهنگی با نزدیک ترین بیمارستان براي مواقع اورژانسی قبل از برگزاري مسابقه بای

 مسیر مسابقه فاصله مناسب داشته باشد شان باید ازمحل حضور تماشاچیان و پارک خودروهای  1-2-10

عدم رعایت موارد فوق درها نباید باز باشند ،  دگان نباید از خودرو بیرون باشد  وبدن رانن ءدر طول مسیر مسابقه هیچ یک از اعضا  1-2-12

  باعث حذف شرکت کننده از ادامه مسابقه خواهد شد. 

نیرو براي نظم و امنیت در محل برگزاري مسابقه حضور داشته باشد.مگر  باید انتظار تماشاچیان زیادي داشت و باید به تعداد کافی  1-2-11

اشاچیان ناآگاه و یا گم شده باید توسط انتظامات به جایگاه چیان با حفاظ محكم از مسیر مسابقه جدا شده باشد . تماجایگاه تماش

 ند وشت شوند و به مسیر مسابقه نزدیک نمخصوص تماشاچیان هدای

د و تمام رانندگان جهت حرکت را از خط استارت تا پایان مسیر حرکت مسابقه باید به صورت مشخص و واضح عالمت گذاري شو  1-2-1۰

 شوندمتوجه 

در مسابقه از کنترل خارج شد با آنها برخورد نكند.  یینسبت به موانع موجود در نزدیكی مسیر مسابقه توجه کافی شود تا اگر خودرو 1۰ -1-2

متر تا موانع و  10اقل . فاصله ایمنی حد ندباید منحرف شونشانی و موارد مشابه  ساختمان،فنس و حفاظ،دیوار جدا کننده ، شیرآتش

 اشدشاچیان بجایگاه تما

 

 و در شرایط خوبی باشد. مسیر هاي شن ریزه و غیر پایدار ) غیر چسبنده ( نباید استفاده شود . مسیر مسابقه باید آسفالت 1-2-1۴

 نقاط نا امن باید توسط مخروط عالمت گذاري شود .  1-2-1۱

 و خروج برگزارکنندگان مسابقه باید عالمت گذاري شود و در این مناطق دریفت ممنوع است محل ورود  1-2-17

ل ، مخزن از مكان هایی که داراي دیوار حائ در هنگام انتخاب مسیر مسابقه باید به نكات ایمنی شرکت کنندگان توجه جدي نشان داد .  1-2-1۲

، ریل و مواردي که باعث ایجاد آسیب جدي به خودرو می شود خودداري شود و آب ، جوي آب ، درخت ، تیر برق ،دیوار ، ضربه گیر 

 متر در نظر گرفته شود ۲حداقل فاصله کناره مسیر با موانع ثابت باید حداقل 

 راننده واجد شریط براي شرکت در مسابقه باید داراي موارد زیر باشد :  1-2-1۲

 جع رسمی کشور باشدادور توسط مرجدیدالص ۰و یا پایه  م قدیمدو هراننده باید داراي گواهینامه پای -الف       

 رانی باشدفدراسیون موتور سواري و اتومبیل واهینامه مسابقه دریفت صادر شده توسطراننده باید داراي گ -ب       



10 
 

Formula Drift Championship 

2017 PRO Technical Regulations (Persian Local) 

 

 ه شده توسط فدراسیون را همراه داشته باشدمه و برگه ثبت نام ارائتعهد نا -ج       

 ملكرد همراهان ، اعضا و تیم مهمانانش استول رفتار و عئراننده مس  1-2-۰0

 ه دهداحب اصلی آن رضایت نامه کتبی ارائخودرویی که راننده با آن مسابقه می دهد باید به نام او ثبت شده باشد و یا از ص  1-2-۰2

 مصرف هر گونه مشروبات الكلی در زمان برگزاري مسابقه و تا پایان روز ممنوع است  1-2-۰1

بپوشند ، این کفش ها باید تا پایان حضور در دهد تمام شرکت کنندگان ، کارکنان و همراهان باید کفش مناسب که تمام پا را پوشش   1-2-۰۰

 صندل ، دمپایی و کفش روباز نمی شود. محل برگزاري مسابقه پوشیده شوند . کفش مناسب شامل

بند بعدي در زمان هاي غیر از مسابقه می  . فقط مربی و یا یک سرنشین مطابقدر زمان مسابقه همراه داشتن سرنشین مجاز نمی باشد  1-2-۰۰

 توانند در صندلی جلوي خودرو حضور داشته باشد

 سرنشین همراه باید داراي شرایط زیر باشد :  1-2-۰۴

 اجازه برگزار کننده مسابقه را داشته باشد -الف      

 کرده باشد ءفرم تعهد نامه فدراسیون را امضا -ب      

 تجهیزات ایمنی مشابه تجهیزات ایمنی مورد نیاز راننده را استفاده کرده باشد -ج      

 ور در خودرو نگه دارددر تمام مدت حضدست هاي خود را  -د      

 هیچگونه غذا ، نوشیدنی ، دوربین عكاسی و فیلم برداري و یا کیف و موارد مشابه حمل نكند. -ه      

 

ه کنند ، د زیر سن قانونی فدراسیون را ارائشرکت کنندگان زیر سن قانونی باید رضایت نامه از والدین و فرم تعهد نامه براي افرا  1-2-۰۱

 :ایدهمچنین شرکت کنندگان زیر سن قانونی ب
 سال سن داشته باشد 2۰حداقل  -الف     

 والدین و یا سرپرستشان رانده می شود حضور داشته باشند در خودرویی که توسط -ب     

 تاییدیه رسمی از مسئول برگزاري مسابقه را دارا باشد . -ج     
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 آيين نامه مقررات فني  -3 

 
 بازرسی فنی 2.۰

 

 یدیه کمیته فنیبرچسب تای  ۰-2-2

 

خودروي شرکت کنندگان قبل از شرکت در مسابقات باید مورد تایید کمیته فنی بر اساس آیین نامه رسمی فدراسیون قرار گیرد و برچسب  

که برچسب مخصوص را دریافت و آن را بر  دهایی اجازه ورود به مسابقه را دارنروي خودرو نصب گردد ، فقط خودرو بر باید قبولی این کمیته

فنی آن فقط  تاییدیهو روي خودروي خود نصب کنند ، این برچسب نشان دهنده تایید عملكرد وسیله نقلیه براي مسابقه ي پیش رو خواهد بود 

 یباشد مختص این سري مسابقات م

 ه کنندیباید مجددا اقدام به اخذ این تائید ه فنی فقط در همان مسابقه اعتبار دارند و براي مسابقات بعدي شرکت کنندگانییدبرچسب هاي تائ

از جک سی بیشتر استفاده راري تمام وکمال با کمیته فنی می باشند تا در صورت نیاز به بریدر زمان بازرسی خودرو شرکت کنندگان ملزم به هم

 و وسایل الكترونیكی را مقدور سازند

 

 تغییرات  ۰-2-1

 

نا مواردي از قبیل تصادف و یا ایرادات فنی در حین کمیته فنی ممنوع می باشد به استث هر گونه تغییرات در خوردو بعد از نصب برچسب تاییدیه

گردد و در صورت عدم اطالع این موارد به کمیته فنی ،  مسابقه که باید به اطالع این کمیته رسیده و نسبت به نصب برچسب جدید اقدام

 ولین مجاز به جلوگیري از شرکت فرد خاطی را به مسابقه خواهند داشتئمس

نی در خودرو مذکور گردد برچسب کمیته فنی می تواند در هنگام بروز تصادف و یا بروز ایرادات فنی که ممكن است منجر به تغییرات ف

 دنقرار ده را یدیه فنی جدیدصدور برچسب جدید منوط بر اخذ تائ کرده و یدیه قبلی را باطلتائ

 

 

 نده شرکت کنندهنمای  ۰-2-۰

ینده از طرف شرکت کننده باید در محل بازرسی حضور داشته ط یک نفر به عنوان نماسی تیم کمیته فنی از خودرو شرکت کننده فقردر زمان بر

 می باشد باشد و حضور افراد دیگر در آن محل ممنوع
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 خودرو شرکت کننده    1.۰

 هاي واجد شرایطخودرو ۰-1-2

 

 عدد در سال ورود به بازار را داشته باشند ۱00خودرو هایی واجد شرایط شرکت در مسابقه می باشند که حداقل تولید 

 ه ، کانورتیبل ، استیشن واگن و اتومبیل هایی که بیشتر از پنج درب نداشته باشندپشرایط عبارتند از : سدان ، کومدل هاي واجد 

 هاي شرکت کننده در مسابقه باید داراي بدنه کامل باشند ) ما بین محور جلو وعقب ، بدنه باید کامل باشد (تمامی خودرو

 ولین برگزاري را داشته باشندئه مسیباید به صورت جدا گانه تاییدخودروهایی که شامل موارد باال نمی باشند 

 مورد تایید نمی باشند (SUV) رت چند منظورهکامیون ، وانت بارها و خودروهاي اسپ

 دبرگزاري قرار گیرنمسئولین جداگانه مورد تایید  باید نیوم و قاب کامپوزیتیموساخته شده با آل با بدنه اي هاي بدون بدنه یاخودرو

 

 شاسی  ۰.۰

 

 شاسی ۰-۰-2

 ل برگزاري رسیده باشدئومگر اینكه به تایید مس فاصله کف اتاق مابین محور جلو وعقب نباید از حالت استاندارد خود کوتاه تر شود
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ل ، فایروال و حفاظ منبع سوخت نباید تونل گیربكس و گاردن و دیفرانسی جلو وعقب تا سقف آن به غیر ازارتفاع کف اتاق خودرو مابین محور 

 باشد رسیده برگزاري لوئمس تایید به اینكه مگر کوتاه تر شود ) پایه هاي سقف خودرو بدون تغییر باقی بماند (

 

 
 

 جایگزین کرد که به صورت استاندارد برف پاک کن روي آنها نصب نشده باشدتنها شیشه هایی از خودرو را میتوان با صفحه هاي کامپوزیتی 

 مناسبی برخوردار باشد باشد که جایگزین آن از قدرت تحملمی  عقب از بدنه خودرو فقط زمانی مجازجدا کردن محفظه کمک فنر 

 تغییرات در فایروال و تونل انتقال قدرت به شرح زیر است :

 



14 
 

Formula Drift Championship 

2017 PRO Technical Regulations (Persian Local) 

 

 

 

 

 سانت باشد ۰۱: عرض تونل گیربكس نباید بیشتر از  Aاندازه 

 سانت باشد 1۱: حداقل اندازه پایین شیشه جلو تا باالي تونل گیربكس باید  Bاندازه 

 باشد سانت  1۱یل گاردان نباید بیشتر از : عرض تونل م Cاندازه 

 سانت باشد 1۱ارتفاع تونل میل گاردان نباید بیشتر از :  Dاندازه 

 سانت باشد ۲1طول مخروطی گیربكس از فایروال تا انتهاي گیربكس یا ابتداي میل گاردان نباید بیش از

 وال و محفظه گیربكس قرار داشته باشدز اجزاي موتور نباید نزدیكی فایرهیچ قطعه اي ا

و یا سیم کشی باشد و سوراخ ها باید کامال مهر و موم شود به کنترلرها اقل سایز باشد و مختص عبور وال باید در حدهر گونه سوراخی در فایر

 طوري که هیچ گونه مایع یا شعله آتشی از محفظه موتور به داخل اتاق وارد نشود
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 رول کیج ۰.۰

 
 مباحث عمومی ۰-۰-2

 

 هدف اصلی استفاده از رول کیج حفاظت سرنشینان در مقابل واژگون شدن و یا ضربات وارده حین مسابقه می باشد

خودرو و یا خودرو ویا برخورد هاي جلو وعقب  اثر واژگونیپایین در رول کیج باید به گونه اي طراحی شود که در برابر نیروهاي وارده رو به 

 ضربه هاي جانبی کامال مقاوم باشد

 سازه هاي پیچ و مهره اي در رول کیج غیر مجاز می باشد

 

 بالشتک محافظ  ۰-۰-1

 

 آن قسمت از رول کیج که نزدیک سر راننده و بدن وي قرار دارد باید با استفاده از بالشتک هاي مخصوص و یا الیه محافظ پوشانده شود

 صورت یک تكه و هماهنگ در آمده و خم هاي آن باید به صورت پیوسته و بدون چین باشدتمام اجزاي رول کیج باید به 

 لوله باشد  رشعاع خم در قوس هاي لوله نباید بیشتر از سه برابر قط

 نواخت و برابر با استاندارد هاي معتبر جوش کاري باشدجوش ها باید پیوسته و یك

 وشرایط زیر را داشته باشد :تمام جوش ها باید به صورت بصري قابل بازدید 

 جوش ها باید بدون ترک باشند –الف 

 سنگ زنی جوش ممنوع است -ب

 هم جوشی کامل باید بین فلز جوش و فلز پایه وجود داشته باشد  -ج

 یج باید به صورت مجزا از بدنه و شاسی خودرو ساخته شود و تمام محفظه کابین را در بر گیردرول ک

تولید نیرو از قبیل کپسول نیتروژن ،باک سوخت و ... نباید بین فایروال و سرکمک هاي عقب به قسمت هاي رول  کیج  هیچ گونه وسیله جانبی

 متصل شود
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 جنس رول کیج ۰-۰-۰

 

 مینیوم ممنوع می باشدوباشد و استفاده از مواد آلیاژي مانند آل SAE1025یا   SAE1020لوله ها باید آلیاژ فوالد بدون درز مطابق با استاندارد 

 

 

 سایز لوله ها ۰-۰-۰

 

 یلیمتر باشدم 1سانتیمتر و ورق آن باید حداقل به ضخامت  ۰کیج حداقل باید داراي قطر  تمام لوله هاي استفاده شده در رول

 میلی متر باشد  0.01والنس کارخانه تولید کننده لوله ها حداکثر میبایستی تر

ولین برگزار کننده ئاگانه از مسرا جد وشرکت در مسابقه شند باید استاندارد رول کیجوزن داشته با مکیلوگر 2۴۲7هایی که بیشتر از خودرو

 مسابقه دریافت کنند

 

 حلقه اصلی  ۰-۰-۴

 

کثر ن فاصله ممكن به سقف با حداننده را در برگیرد و در نزدیک تریو کمک را محل استقرار راننده پشت حلقه اصلی رول کیج می بایست *

 ساخته شود  20 درجه با ترالنس 2۲0چهار خم به مجموع زوایاي 

 دباشاتصال حلقه هاي اصلی رول کیج باید به وسیله صفحه مخصوص نصب به بدنه و کف اتاق 

ج است که در سراسر حلقه اصلی براي جلوگیري از اعوجاج جانبی نصب می شود، از لوله با همان قطر لوله رول کی قطعه جانبی مورب یک تكه

  سانت بعالوه قطر لوله اصلی رول کیج باشد 2۴این قطعه باید در طرف راننده گوشه باال از حلقه اصلی متصل گردد  که اندازه آن نباید بیش از 
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 وزنه تعادل ۰-۰-۱

 

 رم وزنه تعادل استفاده کند گکیلو 11.۴هر خودرو می تواند حداکثر تا 

 وزنه تعادل صرفا جهت اضافه کردن وزن به خودرو می باشد و جنس آن می بایست مورد تایید کمیته فنی قرار گیرد 

 د و جنس آن نباید از مایعات ، ورق و یا گرانول باشد نباش وزن داشته کیلوگرم 1.1۴زنه تعادل نباید کمتر از بلوک هاي و

 میلی متر به بدنه متصل شود  21با قطر  پیچ ۲وزنه هاي نصب شده باید به وسیله حداقل 

 یی و الكترونیكی نمی باشدكهاي هیدرولنیستند و این موارد شامل دستگاه اجباري وزنه ها براي شرکت در مسابقه این 

 وزنه هاي تعادل باید بر روي قسمت باالیی اکسل عقب نصب شود

 

 ها سیستم تعلیق و ترمز    ۴.۰

 سیستم تعلیق جلو  ۰-۴-2

 

 رت دستی تولید نشده باشد وسینی جلو و رام خودرو باید توسط کارخانه خودرو سازي ساخته شده باشد و به ص

 مک فرسون و یا دوجناغی و ... باشند و در اصول اولیه آنها نباید تغییري ایجاد شود  باید به صورت  جلو سیستم هاي تعلیق
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 ب سیستم تعلیق به شاسی نباید دچار تغییر و جابه جایی شودمكان هاي پیش فرض نص

ک نصب سیستم خن يرام خودرو در مكان تعیین شده توسط کارخانه باید باقی بماند و نباید دست خوش تغییر ویا جابه جایی شود مگر برا

 یافته فرمان ارتقاءکننده روغن و جعبه 

 شد و قطعات باید در مكان اصلی خود قرار گیرند ابرش ، جوش ، خم ، سوراخ کاري در رام اصلی مجاز نمی ب 

 

 سیستم فرمان   ۰-۴-1

 

 سیستم فرمان شامل : جعبه فرمان ، سیبک ها و غیره آزاد است در تغییرات

 .شد بردن راندمان این قسمت می بااین تغییرات فقط جهت باال

 

 عقب و اکسل  تعلیق  ۰-۴-۰

 

 نقاط اتصال تعلیق به شاسی که توسط کارخانه تنظیم شده اند نباید دست خوش تغییر شوند .

 ها باید به اکسل متصل باشند نه به شاسی خودرو تمامی طبقاکسل عقب باید از شاسی جدا باشد و به صورت مجزا عمل کند و 

 ا بیشتر باشدلینک ، چهار لینک و ی ۰ید داراي سیستم تعلیق عقب با

 

 سیستم تعلیق غیر وابسته عقب   ۰-۴-۰

 

 اکسل و سیستم تعلیق عقب باید تولید انبوه کارخانه اي باشد

 رام سیستم تعلیق عقب باید به صورت استاندارد سال ساخت کارخانه و بدون تغییر باشد

 اتصالی می شود ۴اتصالی و  ۰بماند که شامل : طراحی سیستم تعلیق عقب باید به صورت استاندارد باقی 

 رام تعلیق عقب باید در جاي استاندارد خود قرار داشته باشد و هیچ گونه جا به جایی در آن مجاز نیست

 

 

مجاز نیست در آنها کاري  باید در جاي خود باقی بمانند و هیچ گونه برش ، جوش ، خم ، سوراخبه بدنه عقب  قسمت هاي اتصال لینک هايتمام 

 از جمله محل هاي اتصال بوش ها به رام عقب
اینچ با مكان  1این مكان ها نباید بیشتر از  ،در صورت اضافه شدن مكان هاي نصب لینک ها به رام عقب براي جابه جایی بازوهاي مخصوص

 د ناستاندارد خود فاصله داشته باش
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موارد حتما باید به  ، ، در صورت بروز این تغییرات دست خوش تغییراتی براي نصب دیفرانسیل هاي مخصوص شود رام تعلیق عقب ممكن است

 اطالع کمیته فنی برسد

 

 تغییرات و یا استفاده کردن از قطعات افترمارکت در سیستم تعلیق عقب  ۰-۴-۴

 چرخ ها مجاز است ارامترهاي سیستم تعلیق عقب و توپیقطعات تولید شده براي استفاده هاي خاص یا افتر مارکت و یا تغییر پاستفاده از 

 

 چرخ محافظبست هاي  ۰-۴-۱

 استفاده از این بست ها در تمامی تایر هاي خودرو به شدت توصیه می شود 

 
 



20 
 

Formula Drift Championship 

2017 PRO Technical Regulations (Persian Local) 

 
 رو می شود ، با وجود این بست هايکار اصلی این بست ها در زمان بروز تصادفاتی می باشد که باعث کنده شدن چرخ خود

 محافظ و در زمان وقوع حادثه چرخ خودرو از جاي خود در نمی اید تا باعث وقوع حادثه شود 

 

 سیستم ترمز ۰-۴-7

 

 سیستم ترمز باید به درستی روي هر دو محور و چهار چرخ کار کند

 می باشد  با دو سیلندر همزمان مجاز ترمزتم سیس

 سیستم انتقال روغن هیدرولیک ترمز نباید در قسمت راننده اتصال قابل باز و بسته شدن داشته باشد 

 یستم ترمز آن کامال مجزا باشداستفاده از سیستم ترمز فرعی یا کمكی مجاز می باشد به شرط آنكه س

 

 نیرو محرکه ۱.۰

 

 موتور ۰-۱-2

 

 منتقل شود  محور عقبنیروي موتور حتما باید به ، جعبه دنده و سیستم انتقال قدرت مجاز می باشد ،  ECUهرگونه تغییراتی در موتور خودرو ، 

 داشته باشد خت رسانی در هیچ قسمتی نباید نشتیسیستم سو

 

 کننده سیستم هاي خنک ۰-۱-1

 

 نباید وجود داشته باشد خنک کننده مجاز است اما هیچ نشتی هر گونه تغییر در سیستم

کند باید توسط استیل  که راننده به آن دسترسی دارد عبورسیستم خنک کننده از داخل کابین و یا محفظه عقب  اگر قسمت هایی از شیلنگ هاي

 جلوگیري کند خنک کننده طراحی شود که از تجمع مایعات شود ، همچنین کف محوطه باید به صورتی پوشانده ’’0.59مینیوم ویا آل ’’0.36

 پر شده باشد  و ضد یخ هاي مخصوص سیستم خنک کننده فقط باید از آب

 دکامال محكم بسته شده و خارج از قسمت مربوط به راننده باش پر باشدو همچنین ¼سیستم رادیاتور باید حداقل به میزان 
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 سیستم روغن ۰-۱-۰

 

. به شرطی که مخزن روغن در  میلی متر ضخامت باشد 20سیستم ذخیره کننده روغن که در جاي خود نصب نشده باشد باید حداقل داراي 

 باشد مجاورت و یا نزدیكی بدنه خودرو قرار نگرفته

 ’’0.59مینیوم ویا آل ’’0.36اگر مخزن روغن در کابین راننده و یا صندوق عقب که در دسترس وي قرار دارد باید توسط استیل 

 شود محافظت

ت راي محافظت از راننده کامال حفاظب غن جلوگیري کند ، مخزن روغن بایدحی شود که از انباشته شدن روارهمچنین کف خودرو باید به طوري ط

 شده باشند

ي تمام قطعات موتور و قطعات خارجی که از کارکرد موتور پشتیبانی می کنند از جمله : سیستم سرد کننده روغن ، فیلتر بنزین ، مخزن نگهدار

اشند و تمام شیلنگ هاي روغن باید در محدوده در نظر گرفته شده توسط کارخانه و یا سپر خودرو قرار داشته ببخارات روغن ، فیلتر روغن و 

 کامال هم محافظت شوند

 

 سیستم سوخت رسانی ۰-۱-۰

 

 مخزن سوخت :

 

 طراحی در سیستم سوخت رسانی آزاد است 

 و یا اتصاالت سیستم سوخت رسانی آنها ممنوع است ستراستفاده از مخزن سوخت سبک خودرو هاي درگ

 توصیه می شود  SFI 28.1استفاده از مخزن سوخت با استاندارد 

و جاي نصب شدن آن باید  مینیوم پوشانده شده باشدواستیل و یا آلاز  دیوارهاي که در کابین راننده قرار دارد باید بامخزن سوخت خودرو 

 شده رول کیج  باشد  تترجیحا در محدوده محافظ

 دارد  پایه نگه دارنده محفظه سوخت باید طوري تغییر پیدا کند که مخزن را کامال در جاي خود ثابت نگه

 

 مسیر هاي سوخت رسانی :

 

ل فشار و وزن باال باشند و باید در قسمتی نصب شوند که از قطعات متحرک و صاالت آن باید از جنس با توان تحمنگ هاي سوخت رسانی و اتشیل

 بدنه خودرو دور باشند 

 هیچ مسیر سوختی نباید از قسمت راننده عبور کرده باشد 
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 بهترین جاهاي نصب درب باک سوخت براي تسهیل در امر سوخت رسانی نزدیک لچكی هاي عقب ، شیشه عقب یا درب صندوق می باشد

 محافظت شود ’’0.59مینیوم ویا آل ’’0.36خزن سوخت  باید توسط استیل لوله پرکننده سوخت بین گلویی لوله و م

 

 سیستم اگزوز ۰-۱-۴

 
انباز لوله اگزوز که  از استفاده ، قرار داشته باشدخودرو  قسمت انتهاییزاد است اما خروجی آن باید حتما در تغییرات در سیستم اگزور آ

 براي کنترل صدا نصب می شود اجباري نیست 

 

 استارتر ۰-۱-۱

 
( آنها باید در تمام مدت مسابقه به بت باشند وسیستم برق رسانی )باطريداراي استارتر ثاهاي مجاز به شرکت در مسابقه باید تمامی خودرو

 درستی کار کند

 

 جعبه دنده  ۰-۱-7

 

 دنده عقب باشند  جاز به شرکت در مسابقه باید دارايم تمامی خودروهاي

 منتقل شود بمحور عقزاد است و نیروي موتور حتما باید به ییرات در جعبه دنده و دیفرانسیل آتغ

 
 میل گاردان ۰-۱-۲

 . به دنده داشته باشنداینچ تا قسمت جلویی یا انتهاي جع ۱فاصله حداقل تمامی خودرو باید داراي یک حلقه محافظ میل گاردان با 
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 کنترل کشش ۰-۱-۲

 

هاي خطی ، دور ، مبدل  و دور موتور از جمله : سنسور محدود کننده سرعت دیله کمكی به راننده باید حذف شوسو هر و کنترل کشش

 ان و نشان گر سرعت چرخ نشانگر موقعیت فرمان . سنسور هاي میل گارد سنج میل گاردان ، 

 

 سیستم هاي الكترونیكی 3.7
  

 باطري ۰-7-2

 

 شود  مچنین پایه مثبت آن جهت حفظ ایمنی عایق کاريایمن و ثابت نصب شود و هباطري باید به صورت کامال 

به بدنه متصل شوند ،  سانتی متر 20یا  اینچ ۰.۲ طولتعویض شده باید حداقل با دو پیچ به  باطري ممكن است تعویض شود ، باطري هاي

 شكل و قالب مجاز به استفاده نیستند Jپیچ هاي 

 نصب کرد بسته با امكان اتصال محكم به شاسیدر محفظه راننده قرار دارد باید آن را در یک جعبه کامال  اگر باطري
 

 کلید قطع کننده اصلی ۰-7-1

 

ا قطع کند ، البته به جز خودرو ر لزوم میتواند برق تمام سیستم هاي خود در صورت سیستم قطع کننده اصلی برق با استفاده از سیم کشی

 در صورت وجود خودکارحریق  ءاطفاسیستم 
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 آن دیده شود باید به وضوح بر روي OFFخودرو نصب شود و عالمت  مبیل و در زیر سمت راست شیشه جلوياین کلید باید در خارج اتو

 مورد استفاده در مدار آن باید به بهترین نحوه عایق شوندیچ و یا رله هاي پایانه هاي برق خود سوئ

 

 اجزاي خارجی خودرو ۲.۰

 

 پانل هاي بدنه ۰-۲-2

 

 باشد می شود باید داراي ظاهري کامل و تمیز و عاري از هر گونه آسیب دیدگی که براي شرکت در مسابقه آماده خودرویی

 کامل به یكدیگر متصل باشند تمام بدنه باید با رنگ پوشش داده شده باشد و به صورت

 ل و باله ها مجاز استترمارکت بدنه شامل تمام شكل ظاهري جلو و عقب ، فالپ هاي بغاستفاده از قطعات اف

 ول فنی برسدئید مسدرو که از حالت استاندارد خارج می شود باید به طور جداگانه به تایدر بدنه خو اما تغییراتی

و به  قابل مشاهده باشند شده باشند باید به وضوح بی که تعویض شده و یا به صورت خاصی نصرتدرب هاي خودرو در صو قفل خارجی

  درستی کار کنند

 
 باله ۰-۲-1

 براي زیر سپر هاي جلو و عقب نباید به خودرو اضافه شود  باله 1باله عمودي عقب و  1یگري به غیر از یرودینامیكی دهیچ عنصر آ

 اینچ بیشتر باشد  x2۱ 21سایز هر کدام از این باله ها نباید از مساحت 
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 شودهمچنین این باله ها به هیچ وجه نباید مانع دید راننده و دستگاه هاي امنیتی و دیده شدن چراغ هاي عقب از هر زاویه اي 

 

 شیشه ها ۰-۲-۰

 

ایمنی مناسب باشند شیشه جلو باید مطابق  میلیمتر و با پرچ هاي  ۰.7امت حداقل تمام شیشه هاي خودرو به جز شیشه جلو باید از جنس طلق با ضخ

 باشد میلی متر ۰.2۱ ضخامتحداقل به  امال تمیز نصب شده و داراي ضخامتینمونه استاندارد خودرو بدون ترک و ک

 

 برف پاک کن ها ۰-۲-۰

 

 کار کنند اک کن هاي سالمی باشد که به درستیرف پخودرو حتما باید داراي ب

 

 آینه ها ۰-۲-۴

 

 خودرو را ببیندبتواند اشیا در امتداد کناره هاي که راننده  خودرو حتما باید نصب باشد به طوريه در طرفین دو آین

 

 کاپوت پین هاي ۰-۲-۱

 

باید  کاپوت استاندارد لبه کاپوت باشد و نگه دارنده هاي از یكدیگر از سانتی متر ۱0یا  اینچ 1۰عدد پین محافظ با فاصله  1کاپوت باید حتما داري 

 حذف شوند

 

 برچسب ها ۰-۲-7

 

 ب هايب شوند ، مخصوصا برچسمخصوص خود نص باید در جاهاي ،اسپانسر ها و نشان تجاري برگزار کننده تمامی برچسب هاي فورموال دریفت

  فوموال دریفت روي شیشه جلو

 

 

 



26 
 

 

Formula Drift Championship 

2017 PRO Technical Regulations (Persian Local) 

 
 بدو در طریقه جایگذاري برچسب مخصوص خودروهاي

 
 محل هاي نصب برچسب ها :

 باشد . روي درب خودرو و زیر آینه کننده در مسابقه میگر شماره شرکت عدد برچسب مخصوص فورموال دریفت که نمایان1  .2

 تیم شرکت کننده یا نشان تجاري اسپانسر هاي هر برچسب دیگري .1

 فورموال دریفت در کناره سپر جلو یک عدد برچسب نشان تجاري .۰

 چهار درب طریقه نصب برچسب مخصوص خودرو هاي

 
 

 ( باشد سپانسر تیم زیر این برچسب مجاز میا شان تجارين نچسباند )فورموال دریفت ، یک عدد برچسب نشان تجاري .۰

 وابسته به فورموال دریفت تجاري شرکت هاي یک عدد برچسب نشان .۴
  اسپانسر هاي تیمیک عدد برچسب مخصوص  .۱
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 مورد نظر نصب کرده باشند  خود را در جايا باید شماره مخصوص هتمامی خودرو

 باشد  نشان مانند برش یا اصالح مجاز نمیهرگونه تغییر در این 

 

 دستگیره نصب بكسل ۰-۲-۲

 

 تمام خودرو ها باید حداقل یک عدد دستگیره مخصوص در جلو و یک عدد در عقب خودرو براي بكسل کردن داشته باشند

 بدنه براي تشخیص بهتر باشد رنگ مایز ازو رنگ آنها باید مت سانتی متر ۴یا  اینچ 1داقل حگیره ها باید تقطر سوراخ این دس

 شنی و ... را داشته باشد گام بیرون کشیده شدن از گودال هايت کافی براي تحمل وزن خودرو در هنماین دستگیره باید داراي مقاو

 باشد  ه باشد و سیستم هاي پیچ و مهره اي و پرچ به هیچ وجه قابل قبول نمیداین دستگیره باید توسط جوش کامال با بدنه خودرو یک پارچه ش

که خودرو در شرایط خاص گیر کرد باید کامال قابل رویت و در  خودرو استفاده شود و در زمان هایییدک کشیدن  این دستگاه باید فقط براي

 دسترس باشد

می باشد زیرا بیشتر از آن یک جسم نافذ را تولید  سانتیمتر ۴یا  اینچ 1بیرون تر باشد رو که این دستگیره میتواند از بدنه خود حداکثر فاصله اي

 خواهد کرد

 از بدنه کامال مشخص شده باشد رنگی متمایزهمچنین این دستگیره براي رویت بهتر باید توسط یک فلش با 
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 چراغ ها  ۰-۲-۲

 

 اصلی خودرو : چراغ هاي

عقب باید به صورت استاندارد و صحیح  جاي خود باقی بمانند ، چراغ اصلی جلو ، چراغ ترمز و چراغ اصلی اصلی خودرو باید در تمامی چراغ هاي

 کار کنند 

 حت تاثیر قرار دهد کامال ممنوع استه دیگري که عملكرد چراغ ترمز را تهر دستگااستفاده از کلید قطع برق و یا رله یا 

 

 چراغ هاي افترمارکت :

 چراغ هاي گردان عقب از هر نوع رنگی کامال ممنوع استاستفاده از چرغ هاي جلو و عقب افترمارکت مجاز است اما با نور استاندارد ،  

 

 چراغ ترمز جلو :

 خودر قابل مشاهده باشد  اغ ترمزي باشد که از جلو وبااليچر د دارايهر خودرو بای

 ودرو و در باالي شیشیه جلو نصب میمی باشند که در قسمت سقف خ LED طول به همراه نورهاي سانتی متر ۲0یا  اینچ ۰۱اراي د این چراغ ها

 شوند

استاندارد هاي فورموال دریفت  ب گردند و نور آنها حتما باید تحتصفورموال دریفت بر روي شیشه جلو ن اغ ها باید حتما باالي نشان تجارياین چر

 باشد 

 خودرو متصل شود کرد آنها باید به سیستم ترمز اصلیم سیستم کاربعد از نصب این چراغ ها مكانیس

 
 چراغ ترمز سوم :

خودرو نصب  باالي پنجره عقب حدفاصل چرخ هايراغ در وسط خودرو و در قسمت ترمز عقب داشته باشد . این چ اغ اصلیچر ۰هر خودرو باید 

 می شود 

 این چراغ نباید قابل جابجایی باشد

 کار اصلی این چراغ هشدار به راننده پشت سر به منظور ترمز گیري خودرو می باشد پس باید در یک مكان ثابت و کامال قابل رویت نصب شود

 خودرو داشته باشد ترمز مانند قسمت جلویی LED همچنین عقب خودرو و باالي شیشه عقب باید چراغ هاي
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 راننده  اجزاي داخلی خودرو و فضاي ۰.۲

 

 طراحی داخلی ۰-۲-2

 

 داخل خودرو شرکت کننده باید کامال تمیز و حرفه اي به نظر آید 

 غیر ثابت باید برداشته شوند تمامی موارد غیر ضروري و 

 قابل حمل مانند الستیک زاپاس ، جعبه ابزار و ... باید همراه با اتصاالت آنها و براکت ها و پوشش ها برداشته شوند تمامی ابزارهاي

 خودرو باید حذف شوند تمام کف پوش ها و یا صدا گیر هاي

 ز باید برداشته شودنی SRSایربگ خودرو  سیستم کمكی

 

 داشبورد ۰-۲-1

 

ندازه آن مطابق با نمونه مجاز است که ا از داشبورد هاي دست ساز فقط زمانیداشبورد خودرو باید استاندارد همان خودرو باشد ، استفاده 

 د باشداستاندار

 نشان دهنده آزاد است تغییرات مربوط به کیج هاي

 

 فرمان ۰-۲-۰

 

 زاد است ساخته شده با چوب آ نمونه هايهرگونه فرمان اعم از 

 مجاز به استفاده است  هرگونه سر دنده اي

 

  آینه داخلی ۰-۲-۰

 

 خودرو را پوشش دهد فراتر از محدوده داخلی یض گردد اما نمی تواند محدوده ايچند منظوره تعو آینه داخلی خودرو می تواند با آینه هاي
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 کاله ایمنی ۰-۲-۴

 

 باشند : استفاده میزیر مجاز به  ن باید در طول مسیر از کاله ایمنی استفاده کنند ، تنها کاله هاي ایمنی داراي استاندارد هايتمامی سرنشینا

Snell Memorial Foundation – SA2005, SA2010, SAH2010  

SFI Foundation – Spec 31.2, Spec 31.2A  

FIA 8860-2004, 8860-2001 
 باید در طول مسابقه بسته باشد  نیز کاله ایمنی باید قابلیت پوشش کامل صورت را داشته باشد ، تسمه محافظ چانه

 

 لباس مخصوص راننده ۰-۲-۱

 

 FIAیا باالتر باشد و حتما باید داراي هولوگرام  SFI 3/2A-5تاندارد هاي :  ق و داراي اسیاز جنس مواد ضد حر لباس راننده حتما باید یک تكه و

 باشد  2000

 شود و در بهترین حالت باید چند الیه باشند  شامل : گردن ، مچ پا و مچ دست می این لباس باید به صورت کامل بدن راننده را پوشش داده که

 باشند ، همچنین جوراب ها باید از جنس مقاوم و ضد حریق ساخته شده باشند  کفش و جوراب مكمل لباس راننده می دستكش ،

 کفش و دستكش نیز باید از جنس چرم یا مواد ضد حریق دیگر باشند 

 و یا حفره باشند  مت ها نباید داراي هیچ گونه پارگیاین قس

ت راست و بازوي دست چپ خود هولوگرام فورموال دریفت را همه اعضاي تیم و راننده باید بر روي لباس خود در قسمت باالي قفسه سینه سم

 داشته باشند

  باشد نشان تجاري اسپانسر و ... مجاز می برچسب ها در باقی قسمت هاي
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 صوصعینک مخ  ۰-۲-7

 

 منطقه اي می ت باشند که مورد تایید استانداردهايمسابقا باید داراي شیشه هاي مخصوص ایمنی هر گونه عینک ) آفتابی و طبی (

 باشد

 

 صندلی  ۰-۲-۲

 

 سرنشین خودرو  صندلی مخصوص باشند ، یكی براي راننده و یكی براي 1ماشین هاي شرکت کننده باید حداقل داراي  همه

 خود داشته باشند  را بر روي FIA 8855-1999ها باید هولوگرام مخصوص  هر دو این صندلی

 باشد سال می ۴مفید هر کدام از آنها از تاریخ درج شده روي پالک صندلی به مدت  عمر

 

 مخصوص بر روي صندلی هاي FIAنمونه اي ز هولوگرام مخصوص                                  

 
 

 این هولوگرام باید حتما در معرض دید باشد

. همچنین تمامی قسمت هاي متحرک صندلی باید داراي  شدارا دارا ب 21شماره  FIAنگه دارنده ي صندلی حتما باید استاندارد 

  یا باالتر باشند  ۴گرید  SAEاستاندارد 
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 کمربند ایمنی ۰-۲-۲

 

 مقاوم و مهار کننده مخصوص باشند  سرنیشینان باید داراي کمربند ایمنیتمامی 

 نقطه اتصال به داخل خودرو داشته باشند  ۱یا  ۰این کمربند ها باید حداق 

 SFIموبوط به شانه ها با قوانین مورد تایید  اینچی 1 یا ۰د تسمه کمربند به همراه دو عد ۰یا  1امل معموال ش نقطه اي ۴یک سیستم 

 است  38.1

 باشند FIAیا  SFIتمامی تسمه ها باید مندرج به هولوگرام 

 این کمربند ها حتما باید شانه ها ، کمر و ران پاي راننده و سرنشین را به خوبی محافظت کنند 

 سال می باشد  1ج بر روي هولوگرام به مدت رتاریخ مصرف آنها از تاریخ مند

 با استفاده از پیچ هاي مخصوص و کامال مقاوم به داخل اتاق متصل شده باشند پایه اتصالی این کمربند ها حتما باید
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 پنجره ها نگه دارنده  ۰-۲-20

 
 لیپُو یا مواد  مخصوص شفاف با استفاده از طلق هايا میتوانند استاندارد باشند ، این پنجره ه تمامی خودروها باید داراي پنجره هاي

 کربنات پوشانده شود ، البته این تغییرات نباید مانع دید راننده از طرفین شود 

 

 محافظ بازو ۰-۲-22

 

ظ ها روباز یا بدون سقف باید از این محاف توصیه میشود اما خودرو هايبا سقف ثابت  استفاده از محافظ هاي بازو براي خودرو هاي

 استفاده کنند

 
 محافظ سر و گردن ۰-۲-21

 

 باشند FIA 8858و یا  SFI 38.1گواهینامه  این محافظ ها براي خودرهاي رو باز توصیه می شود و باید داراي
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 اطفاء حریقسیستم  ۰-۲-2۰

 

 حریق باشند اطفاء ی خودروها باید داري سیستم تمام

 استفاده و شارژ مجدد نصب گردند ریق باید در مكان مورد دسترس برايحاطفاء کپسولهاي 

 خاموش کنندها قابل رویت باشد شامل : اطالعاتی که باید بر روي

 ظرفیت ، نوع خاموش کننده ، وزن و میزان خاموش کننده

 سال بعد از تاریخ تولید آن باشد 1ل نباید بیشتر از همچنین تاریخ بازرسی کپسو

 
 هاتایر 20.۰

 
 عدد باشند  1۴00ها باید داراي نشان استاندارد بوده و داري حداقل تعداد تولید ساالنه تایر

ها و کالس خودرویري شده داشته باشند که این وزن قبل از مسابقه اندازه گ زن خود میتوانند سایز تایر محدودياتومبیل ها بسته به و

 بسته به میزان سایز تایر مشخص می شود

کیلوگرم و بیشتر از  ۲۴1اجازه ندارد با وزن کمتر از  روییها باید در زمان آماده به مسابقه اندازه گیري شود هیچ خودوزن خودرو

 کیلو گرم باشد 2۰۲۱

  شود ريم تجهیزات موجود باید اندازه گیوزن اتومبیل همراه با وزن راننده و تما
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داوري مسابقات  -3  

 نحوه قضاوت در دریفت  ۰-2

روز اول و یا اولین مرحله . فورموال دریفت رقابتی است حذفی که شرکت کنندگان در آن طی دو روز و یا کمتر با یكدیگر به رقابت می پردازند

) که هر دو بار پشت سر هم  ( نام دارد که در آن شرکت کنندگان به صورت انفرادي در طی دو دور مجزا Qualifyingمسابقه ، کوالیفاینگ ) 

 (  میپردازند tsuisoمسیر را طی میكنند و بر اساس امتیاز کسب شده از طرف داوران در روز دوم و یا مرحله دوم به رقابت حذفی )  انجام میشود (

 دلیل آنكه دریفت احتیاج به قاضی دارد شرایط لحظه اي پیش آمده در آن است تا با هم فكري سه قاضی در هر مسابقه نفرات برتر مشخص شود 

 اوري به شرح زیر است :معیار هاي د

 SPEEDسرعت ،  -2

شده اي اقدام به ثبت  تعیینمعیار اندازه گیري سرعت شرکت کنندگان تمامی قسمت هاي مسیر نیست ، بلكه در قسمت هاي خاص و از پیش 

ت نداشته و در امتیاز این سرعت هر کدام از شرکت کنندگان می شود ، اما این بدان معنا نیست که سرعت در باقی قسمت هاي مسیر مسابقه اهمی

 دریفت بعد از مسیر مستقیمقسمت تاثیري ندارد ) بیشترین قسمتی که معیار سرعت از اهمیت خاصی برخوردار است اینیشیت یا شروع به 

 (که باید بین پوینت هاي اینشیت یا قبل از آن  اقدام به اینیشیت انجام گیرد  باشد می

 ANGLEزاویه ،  -1

زاویه هر یک از شرکت کنندگان بیشترین زاویه اي است که خودروي آنها در مكان هاي مورد نظر به خود می گیرد و در آن  معیار اندازه گیري

 باقی می ماندحالت 

 

 LINEمسیر دریفت ،  -۰

( تا   inner clipping pointي داخلی )مسیر یا خط دریفت به عنوام مسیر ایده آل براي هر مسابقه تعیین میشود ، محدوده این خط از نشانه ها

 ( مشخص شده و توسط هر شرکت کننده قابل تشخیص است  outside clipping zoneمحدوده نشانه گذاري خارجی مسیر ) 

 این مسیر توسط داور ها براي هر مسابقه و شرایط مختلف مسیر قابل تغییر است

 

 STYLE/IMPACTاستایل/سبک  ، -۰         

 

ت دریفت هر راننده در واقع مهمترین بخش از مهارت وي در مسابقه می باشد ، این پارامتر در واقع بیشترین امتیاز را نیز در قسماستایل و سبک 

 -هر راننده استایل مخصوص به خود را دارد به عنوان مثال داوري به خود اختصاص داده است واز مجموع زاویه و الین دریفت تشكیل شده است ،
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تهاجمی و نزدیک شدن به دیواره ها و ... اما مهمترین آنها به نمایش گذاشتن یک دریفت یک نواخت و با زاویه اي پایدار است از دید  حرکات

که تغییر زاویه خودرو در حین دریفت به کرار اتفاق می افتد و حالت پایداري  داور ها بیشترین جلوه و امتیاز را دارد ولی در نقطه مقابل استایلی

 ندارد امتیاز کمتري را از این بخش دریافت می کنند

 

QUALIFYING -  کوالیفاي 

 
دوبار مسیر تعیین شده مسابقه را به صورت انفرادي  ,کوالیفاي در واقع یک رقابت حذفی است ، رانندگان در این رقابت حذفی اجازه دارند در کل

ه به طی کنند ، تعداد نفرات شرکت کننده در این رقابت محدودیتی ندارد اما بسته به تصمیمات از پیش تعیین شده براي مسابقه شرکت کنندگانی ک

 هستند ، باشند  1ز جداولی درختی که مضربی ا دردور بعد ) رقابت هاي رو در رو ( راه پیدا میكنند باید 

که این تعداد از قبل توسط داوران تعین می شود و باقی شرکت کنندگان که نتوانند در این دسته بندي حضور یابند حذف خواهند شد و امكان 

 حضور در رقابت هاي رو در رو را ندارند

 ام از شرکت کنندگان بهترین دور ويدور ثبت شده توسط هر کد 1تا در نهایت از میان  فاي با توجه به معیارهاي باال می باشدامتیاز دهی در کوالی

 به عنوان امتیاز اصلی در کوالیفاي ثبت می شود

 
 امتیاز دهی در کوالیفاي  -الف

 

ی ت که همه داورها اجازه ثبت تمامبراي امتیاز دهی به کوالیفاي هر یک از داوران به یكی از پارامترهاي داوري امتیاز می دهد ، این بدان معنا اس

 ندارند ، بلكه فقط یک مورد موارد را براي هر شرکت کننده

 . سه مورد اصلی که بین داروها تقسیم شده و آنها به ثبت امتیاز هر شرکت کننده می پردازند شامل : زاویه ، مسیر دریفت و استایل می باشد

امتیاز ، اما هر کدام از داورهاي  زاویه و مسیر  ۰0امتیاز را در بر می گیرد و استایل دریفت  1۴یز امتیاز می شود ، زاویه ن 1۴مسیر دریفت شامل 

 امتیاز استایل را نیز ثبت کنند ۰0امتیاز ( از  ۴امتیاز در مجموع ) براي هر داور  20دریفت میتوانند 

امتیاز از  200 حداکثر هر شرکت کننده در هر یک از دور هاي خودمی باشد تا در مجموع  20تا  0امتیاز در نظر گرفته شده براي سرعت بین 

 داورها دریافت کند

 براي اندازه گیري امتیاز سرعت داورها یک سرعت میانگین ، یک حداقل و یک حداکثر سرعت براي مسیر تعیین میكنند ، راننده اي که به سرعت

 شده  امتیاز باقی مانده ۴تقسیم بر  ، ند . سپس مقدار سرعت میانگین تا حداکثر سرعتامتیاز سرعت را دریافت میك 20امتیاز از  ۴میانگین برسد 
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مایل بر ساعت  2را دریافت کند . به عنوان مثال اگر هر 20راننده امتیاز خود از  سرعت ،واحد سرعت بیشتر یا کمتر از میانگین تا به ازاي هر یک 

امتیاز  ۴ت کنندگان یک واحد به از میانگین سرعت از طرف شرک واحد سرعت بیشتر 2ته، هر واحد در نظر گرف 2کیلومتر بر ساعت را  2.۱یا 

را از دست داده و به صفر نزدیک  ۴نتواند به سرعت میانگین برسد امتیاز خود از واحد سرعتی که راننده  2اضافه خواهد شد و براي هر میانگبن 

 میشود 

وجود ندارد ، پس پاس نكردن هر کدام از موارد باال به معناي در نظر گرفتن امتیاز صفر  در پارامتر هاي داوري شایان ذکر است هیچ امتیاز منفی اي

 براي آن قسمت است و نه کمتر 

حداقل سرعت توسط داور به این معنا نیز می باشد که اگر شرکت کننده اي نتواند به آن حداقل برسد اجازه شرکت در مسابقه را البته تعیین 

 نخواهد داشت ، مگر این حداقل توسط داورها تعیین نشود .

 
 تقسیم بندي امتیازات کوالیفاي 

 

 دریفت امتیاز براي استایل ۴امتیاز +  1۴داور مسیر دریفت = حداکثر  -2

 امتیاز براي استایل دریفت ۴امتیاز +  1۴داور زاویه = حداکثر  -1

 امتیاز ۰0داور استایل دریفت = حداکثر  -۰

 واحد بازه ي امتیاز دهی آن 20تا  0 قل سرعت تعیین شده توسط داور ها بینسرعت = بر اساس حدا -۰

 

 کیلومتر بر ساعت ۲۲.۴مایل یا  ۴۴مثال براي امتیاز دهی به سرعت شرکت کنندگان ، سرعت میانگین پیش فرض 
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 امتیاز )حداکثر سرعت تعیین شده توسط داورها ( 20کیلومتر بر ساعت =  ۲۱مایل یا  ۱0

. 

. 

 

 امتیاز ۴.1کیلومتر بر ساعت =  ۲۲.۲مایل یا  ۴۴.1

 امتیاز ۴.2کیلومتر بر ساعت =  ۲۲.۱یا مایل  ۴۴.2

 امتیاز ) سرعت میانگین پیش فرض تعیین شده توسط داورها ( ۴کیلومتر بر ساعت =  ۲۲.۴مایل یا  ۴۴

 امتیاز ۰.۲کیلومتر بر ساعت =  ۲۲.۰مایل یا  ۴۰.۲

 امتیاز ۰.۲کیلومتر بر ساعت =  ۲۲.2مایل یا  ۴۰.۲

. 

. 

 

 = صفر امتیاز )حداقل سرعت تعیین شده توسط داورها (کیلومتر بر ساعت  ۲0مایل یا  ۴0

 
کیلومتر بر  ۲۲.۴مایل یا  ۴۴مثالی براي امتیاز دهی در کوالیفاي به هر دور شرکت کنندگان ، با در نظر گرفتن سرعت پیش فرض 

 ساعت

 
 امتیاز براي استایل دریفت ۰امتیاز +  11داور مسیر دریفت : 

 امتیاز براي استایل دریفت ۰امتیاز +  10داور زاویه : 

 امتیاز 1۱داور استایل دریفت : 

 کیلومتر بر ساعت  ۲1.۰مایل یا  ۴2.1سرعت 

 7۱.1جمع کل امتیازات : 
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 شامل :مواردي که امتیاز شرکت کنندگان را بدون هیچ دخالتی صفر میكند 

 اسپین یا چرخش -2

 ورود هر دو چرخ به مسیر هایی غیر از مسیر تعیین شده مانند چمن یا گراویه -1

 نبود و یا کنده شدن کاپوت و درها در حین دریفت -۰

 برخورد و یا ضربه ناگهانی که باعث از بین رفتن دریفت و یا اسپین شدن اتومبیل شود -۰

 استریتن ممتد -۴

 

 توسط پایلونمناطق نشانه گذاري شده  -ب 

 

یدي وارد براي نشانه گذاري از مخروط و یا هر چیزي شبیه آن باید استفاده کرد.هر زمان که به یكی از نقطه هاي داخل پیچ توسط راننده اي ضربه شد

یا رقابت رو در رو به منزله صفر در  Tsuisoدر امتیاز آن نقطه براي وي صفر در نظر گرفته می شود . همچنین ضربه زدن به پایلون هاي عقبی فقط  ,شود

 نظر گرفته خواهد شد .

ورد نقطه هاي عقبی که معموال به صورت افتاده روي زمین براي مشخص کردن محدوده مسیر گذاشته می شوند به هیچ وجه نباید از طرف راننده ها م

 مسابقه تلقی شده و امتیاز صفر را براي شرکت کنندگان در نظر دارداصابت قرار گیرد . زیرا ضربه زدن به این پایلون ها به منزله خروج از مسیر 

 محدوده هر کدام از این پایلون ها در جلسه توجیهی به اطالع شرکت کنندگان می رسد 

 

دیوار ضربه زدن خیلی سطحی و یا تماس نزدیک با دیواره ها به معنی کسر امتیاز براي شرکت کنندگان نیست مگر اینكه بعد از ضربه و یا تماس با 

ي دیگري که  راننده استایل ، زاویه و سرعت خود را از دست بدهد ، که این مورد نشان دهنده ضربه شدید است . و اما اگر هر گونه ضربه اي به نقطه ها

 شامل مسیر نمی باشند زده شود شامل کسر امتیاز می باشد 

ازطرف راننده رخ دهد بالفاصله امتیاز صفر براي آن دور در   (under steer) اگر بعد از ضربه زدن به نقطه هاي خارجی هر گونه اسپین و یا کم فرمانی

 نظر گرفته می شود 

شرکت کننده اي که در مكان مورد اندازگیري سرعت توانسته سرعت بیشتري را به ثبت برساند اي برابر شد ، اگر امتیازات دو شرکت کننده در کوالیف

 در رتبه باالتري قرار می گیرد 
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معیار برتري شرکت کنندگان امتیازات در راند هاي قبل و یا رنكینک کلی هر در زمان هایی که کوالیفاي به دلیلی بدي آب و هوا و ... تمام نمی شود ، 

 شرکت کننده می باشد 

ران این اجازه را دارند که مقداري در داو در مواقعی که بدي آب و هوا و یا خیس بودن مسیر باعث کنسل شدن کوالیفاي یا رقابت رو در رو نمی شود ،

 ندداوري تغییر ایجاد کرده و آن را به اطالع شرکت کنندگان برسان شرایط

  Tsuiso -رقابت حذفی رو در رو 

شرکت کننده جلو رقابت هاي حذفی رو در رو یا سویسو بر پایه دو راند برنامه ریزي می شوند . که به ترتیب گفته شده در پایین در هر راند یكی از دو 

 و دیگري عقب است و در راند بعدي تعویض جا صورت می پذیرد

بر اساس جداول زوج یا درختی که باالتر به توضیح آن پرداختیم دسته بندي می شود و شرکت کنندگان در آن از روي امتیازات دور  این رقابت ها

( است  B( و نفر اخر کوالیفاي )دنبال کننده یا  Aقه بین نفر اول کوالیفاي )پیش رو یا کوالیفاي مشخص می شوند ، به این صورت که اولین راند این مساب

 ( برگزار می شود و به این منوال ادامه دارد . B( و نفر یكی مانده به آخر کوالیفاي ) دنبال کننده یا  Aو راند دوم نیز بین نفر دوم کوالیفاي ) پیشرو یا 

 Aپیشرو یا اتومبیل جلو  -الف 

یاز گرفته است شرکت کننده جلو یا پیش رو باید با استفاده از پارامتر هاي سرعت ، مسیر دریفت ، زاویه و استایل که در کوالیفاي نیز بر طبق آنها امت

راند رو در رو باید تمرکز % از کل امتیاز هاي کوالیفاي را کسب کند ، با این تفاوت که وي در  ۲0دریفت کند ، به طور معمول نفر اول کوالیفاي توانسته 

 ( بكند و مكان هاي مورد نظر را با حداکثر سرعت ، زاویه و بهترین استایل طی کند . Clipping Point)   ویژه اي به پوینت ها

  Bدنبال کننده یا اتومبیل عقب  -ب 

( در حال توجه به گرفتن پوینت ها با بیشترین زاویه و سرعت و  Aدر واقع اتومبیل تعقیب کننده در حالی پشت اتومبیل پیشرو حرکت می کند که وي ) 

ا وي داشته باشد را ب کم ترین فاصله ممكن Aباید سعی کند تا با توجه به سرعت اتومبیل  Bبهترین استایل دریفت است ، با توجه به این موارد اتومبیل 

به شكلی باشد که هر دو خودرو کامال  دمیتوان Bبهترین حال براي اتومبیل ، Aتومبیل چرخ هاي جلوي اتومبیل خود از چرخ هاي جلوي ا البته بدون تجاوز

 (   Door In Door در کنار هم باشند )

بر روي آن حرکت می کند ) به غیر از مواردي که  Aزمانی معلوم می شود که وي دقیقا الینی را دنبال کند که اتومبیل  Aبر روي  Bتسلط بیشتر راننده 

 روي مسیر درست حرکت نكند ( A راننده

 و حفظ بیشترین زاویه پشت سر وي می باشد Aکم کردن فاصله با اتومبیل  Bدر واقع بیشترین امتیاز براي اتومبیل 

این صورت باید  دنبال کننده فقط زمانی می تواند در الین خودرو پیشرو باشد که حداکثر در فاصله طولی دو اتومبیل نسبت به اتومبیل پیشرو باشد در غیر

 الین صحیح را طی کند . دنبال کننده اجازه ندارد براي کم کردن فاصله ، پیچ ها را ببرد ، یعنی فاصله را کوتاه کند
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 سبقت گیري  -ج 

 

و یا  از مسیر تعیین شده توسط داور ها خارج Aسبقت گیري در قوانین فرموال دریفت مجاز است ، در واقع سبقت گیري هر جایی که اتومبیل 

 .مجاز می باشد  Bبراي اتومبیل  اسپین شود

 در بر دارد Bر را براي اتومبیل به شمار رفته و امتیاز صف غیر قانونیو در مقابل هر گونه سبقتی که خارج از این محدوده صورت گیرد 

 
 برخورد ها 

 
هاي خاصی  در واقع برخورد در مسابقات فرموال دریفت امري اجتناب ناپذیر و غیر قابل پیش بینی است ، اما براي این برخورد ها دستورالعمل

 به شرح زیر ارائه شده است :

 
 Aاتومبیل پیشرو یا  -الف 

 

مسیري که توسط داور ها تعیین شده  با سرعتی بیشتر از میانگین یا حداقل حرکت کند ، حداقل سرعت  اتومبیل پیش رو موظف است که : در

 براي اتومبیل پیشرو همان سرعتی است که در دور کوالیفاي براي مسیر تعیین شده است

ز سرعت میانگین کوالیفاي حرکت کند و از دریفت خارج شود یا به بیرون مسیر تعیین شده برود و یا حتی با سرعتی کمتر ا Aاگر اتومبیل 

 با او بر خورد کند ، راننده پیشرو مرتكب خطا شده است و تشخیص این اشتباه یكی از وظایف داور ها می باشد Bاتومبیل 

 B اتومبیل دنبال کننده یا  -ب 

 

 ترین فاصله با وي کند را تعقیب و سعی در ایجاد کم A: اتومبیل  به طور کلی اتومبیل دنبال کننده موظف است که

، مقصر است مگر یكی  را حدس بزند ، اگر اتومبیل  دنبال کننده برخوردي  را ایجاد کرد Aباید به طور تقریبی سرعت اتومبیل  Bراننده اتومبیل 

 پیش آمده باشد Aاز حالت هاي باال براي اتومبیل 
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 تبصره :

ت در صورتی که اتومبیل پیشرو مسیر تعیین شده توسط داورها را مسدود نماید و باعث برخورد شود مرتكب خطا شده و امتیاز آن راند را از دس

 می دهد

 انسداد مسیر شامل :

 که سبب برخورد شود  Aترمزي گیري طوالنی یا ترمز هاي نابجا توسط  -الف

  Aاسپین خودرو  -ب

 مشكالت فنی -ج

 

 خسارت بعد از برخورد -ج 

 

دقیقه  ۴ن شامل سیب برساند هر کدام انها حق دارند از قانون زمان استراحت استفاده کننده ، این قانورد به یكی یا هر دو شرکت کننده  آاگر برخو 

 دقیقه اتومبیل ها مجددا آماده شروع مسابقه می شوند ۴هر دو شرکت کننده داده می شود که معموال در این  زمان میباشد که به

میتواند  نبوده استدقیقه قابل بازیابی نمی باشد ، در این زمان فقط راننده اي که خطا کار  ۴در برخی اوقات میزان خسارت بیش از حد بوده و در 

 درخواست زمان اضافی کند 

 نمی باشدوجه : این زمان براي دست یابی به اهداف دیگر تیم قابل قبول ت

آن مجددا شروع در این زمان مدیر مسابقه این اجازه را دارد که از وقفه به وجود آمده استفاده کند و راند بعدي را شروع و راند عقب مانده را بعد از 

 کند

میدهد که راندهاي دو به دو به پایان برسد ، اما در مواقعی که تصادف ایجاد شده به قدري شدید  در بیشتر موارد قوانین فرموال دریفت این اجازه را

است که اتومبیل مذکور نمی تواند تعمیر شود ، آخرین راند بین دو شرکت کننده از طرف داوران در نظر گرفته می شود و شرکت کننده اي که 

 مقصر نبوده برنده آن دور اعالم می شود

اننده باید براي دور بعد خود که با شرکت کننده دیگري است آماده شود و اگر باز هم مقدار خسارت به خودروي وي به قدري زیاد باشد که این ر

 مانع شرکت مجددش در مسابقه بعدي شود ، باید از این دوره رقابت ها کناره گیري کند

 

نظر داوران هیچ کدام مقصر نباشند ، ) به طوري که توانایی تمام کردن راند بعدي را اگر هر دو شرکت کننده در راند اول تصادف کنند و بنا به 

 نداشته باشند ( برنده کسی است که در کوالیفاي امتیاز بیشتري را کسب کرده است
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دوم تصادف کرده و بنا به تشخیص داوران هیچ کدام مقصر نبودند ، برنده کسی است که در راند اول امتیاز  اگر هر دو شرکت کننده در راند

 بهتري را کسب کرده است

 

 در نظر گرفتن امتیاز صفر می شود :  پیش آمدن دو و یا بیش از دو مورد از موارد  زیر باعث

 یک چرخ بیرون از مسیر 

 یا ازدست دادن دریفت لحظه ایی استرتین  

 ضربه زدن به پایلون هاي نشانه گذار 

 خروج مجدد از مسیر 

 به تاخیر انداختن مسابقه 

 ( سویسو  Tsuisoجمع بندي رقابت حذفی )
 

اند اعالم کنند ، آنها اجازه ندارند امتیاز ها را بین دو ر  هر سه قاضی باید هر دو دور شرکت کنندگان در رقابت حذفی را مورد بازبینی قرار دهند

 .برنده رقابت سویسو یا حذفی باید به صورت جداگانه توسط هر کدام از داورها نوشته شود .

ي داورها نشان دهند ، تا در نهایت هر سه رأداورها اجازه دارند با هم صحبت کنند اما این اجازه را ندارند که نتیجه قضاوت خود را به یک دیگر 

 ه و از یكی از سه حالت زیر استفاده می شود :در کنار یک دیگر قرار گرفت

 

 Lead Car Up،  راننده پیشرو برنده است -2

 Chase Car Up،  راننده دنبال کننده برنده است -1

 One More Timeیک دور بیشتر ،  -۰

 

داده باشند گزینه یک  گزینه رأياورها به یكی از این سه داده باشند و اگر هر کدام از د ی است که حداقل دو داور به وي رأيتوجه : برنده کس

 در نظر گرفته می شود  دور بیشتر

 


