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  تاريخچه درگ

كيلومتر بر ساعت اوج  530مسابقات درگ كه اولين بار در آمريكا شكل گرفت، ميعاد گاه غول هاي زميني است. ارابه هاي آتشي كه گاه تا 
فانتزي  مي گيرند و يا درگ هيدروژن هايي كه هفت هزار اسب بخار را به چالش مي كشند! جدا از بين نيروهاي عظيم، ظاهر متفاوت و گاه

اين خودروها در باالبردن محبوبيتشان نقش بسزايي داشته و همواره افراد زيادي در آرزوي راندن چنين اعجوبه هايي بوده اند اما افسوس 
  كه تعداد رانندگان خودروهاي درگ از تعداد خلبانان هواپيماهاي جنگنده نيز كمتر است!

ه گر نيروي عظيم داخلييست كه گاه جان راننده را نيز به بازي مي گيرد. در حال حاضر ظاهر خشن و فوق العاده عضالني اين خودروها جلو
پيست درگ در دنيا فعال هستند اما به واقع بايد گفت كه در آمريكا بيش از هر جاي ديگري طرفدار دارد به نوعي كه آمريكا را مهد  325

  اكنون اجازه تردد آن ها فارق از پيست را صادر نكرده است. ها ت Drag carمسابقات درگ مي دانند. قوانين حاكم بر اين 

  

  متر ( درگ ) 400آيين نامه مسابقات شتاب ـ1

  جزئيات آيين نامه 1ـ1

مي باشد كه مطابق با شرايط مسابقات درگ در ايران تغيير يافته  NHRA 2020 اين مقررات برگرفته از آيين نامه مسابقات درگ 1ـ1ـ1
  را براي خود محفوظ مي دارد كه در هر زماني اين آيين نامه را براساس شرايط روز اطالح كند.و فدراسيون اين حق 

خودروي تاييد شده در اين آيين نامه صرفا جهت شركت در مسابقات درگ بوده و با قوانين راهنمايي رانندگي كشور مجاز به حركت  2ـ1ـ1
  در جاده وشهر نمي باشد.

مرجع رسيدگي به شكايات، فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني جمهوري اسالمي ايران مي باشد و در موارد اقامه دعاوي حكم  3ـ1ـ1
  مي باشند.الزم االجرا مسولين فدراسيون 

و مورد تاييد فدراسيون اين آيين نامه در جهت پيشرفت و ايمني هرچه تمام تر شركت كنندگان و تماشاچيان رشته اتومبيلراني درگ  4ـ1ـ1
  .موتورسواري و اتومبيلراني جمهوري اسالمي ايران قرار گرفته و تمامي شركت كنندگان ملزم به رعايت تمامي موارد اين آيين نامه مي باشند

اسالمي ايران هرگونه تغيير و پيوست در متن اين آيين نامه از طريق سايت رسمي فدارسيون موتورسواري و اتومبيلراني جمهوري  5ـ1ـ1
  به اطالع شركت كنندگان خواهد رسيد. www.mafiri.irبه نشاني 

برگزار كنندگان محترم بايد : الف) شرايط و مراجع بيمه ورزشي معتبر و اخذ آن را به اطالع شركت كنندگان و تيم آنها برسانند. ب  6ـ1ـ1
بندي مسابقه را در زمان مناسب در اختيار تيم شركت كننده قرار دهند. ج) مطابقت كليه شرايط و ضوابط آيين  ) آيين نامه و جدول زمان

  نامه توسط كميته فني براي هر شركت كننده و خودرو مربوطه بررسي و آن را تاييد كنند.

  مي مي باشد.سيون الزااخذ بيمه ورزشي معتبر توسط شركت كننده از مراجع مورد تاييد فدرا 7ـ1ـ1

  ثبت نام در مسابقه به معناي اطالع كامل از شرايط آيين نامه و تعهد به آن مي باشد. 8ـ1ـ1

شرك كنندگان ملزم به ارائه گواهينامه معتبر رانندگي به همراه معرفي نامه هيئت استان مربوطه و بيمه ورزشي معتبر و همچنين  9ـ1ـ1
  شند.پرداخت هزينه هاي شركت در مسابقه مي با

مسابقه مطابق با تقويم ارائه شده برگزار خواهد شد مگر زماني كه شرايط هوا با نظر مسئولين براي ادامه مسابقه بسيار سخت و  10ـ1ـ1
  باعث خسارت به شركت كنندگان شود.

ف داروهاي مخدر و يا مشروبات شركت كنندگان و افراد تيم آنان و تمام مسئولين مسابقه در حين و يا قبل از مسابقه بايد از مصر 11ـ1ـ1
  حاوي الكل پرهيز كنند، داروهاي مخدركه ميزان هوشياري فرد را كاهش مي دهد نيز ممنوع مي باشد.
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وحضور در اين جلسه اجباري است عدم شركت در اين جلسه مشمول جريمه جلسه توجيهي بايد قبل از شروع مسابقه برگزار گردد، 12ـ1ـ1
  مواردي كه در اين جلسه به شركت كنندگان اعالم مي شود شامل : و سوختن يك تايم ميگردد

مه معرفي مسئولين برگزاري مسابقه، رويه برگزاري مسابقه، دستورات اجرايي، مرحله استارت و پايان مسابقه، اطمينان از امضاء برگه تعهد نا
  شركت كنندگان و كليه اطالعات مربوط به مسابقه.

كيلومتر بر  10پارك و سرويس خودروي شركت كنندگان استفاده مي شود. حداكثر سرعت در اين محدوده محل پاركينگ براي  13ـ1ـ1
  ساعت مي باشد.

وجود تجهيزات امدادي از قبيل آمبوالنس، كپسول آتش نشاني و خودروي يدك كش در محل برگزاري مسابقه ضروري است.  14ـ1ـ1
  مواقع اورژانسي قبل از برگزاري مسابقه بايد انجام گيرد. همچنين هماهنگي با نزديك ترين بيمارستان براي

  محل حضور تماشاچيان و پارك خودروهايشان بايد از مسير مسابقه فاصله مناسب داشته باشد. 15ـ1ـ1

بديهي است كه در صورت تاخير شامل جريمه و  ساعت ورود ورزشكاران و خودروهايشان در جلسه بريفينگ اعالم مي گردد 2-1-15
  وختن يك تايم ميگرددس

اعالم ميگردد و در صورت عدم حضور راننده و يا خودرو در زمان مشخص به معني عدم حضور در زمان بازديد فني هر كالس   3-1-15
  مسابقه مي باشد

  راننده واجد شرايط براي شركت در مسابقه بايد داراي موارد زير باشد: 16ـ1ـ1

  باشد  جديدالصدور توسط مراجع رسمي كشور 3پايه دوم قديم و يا پايه الف ) راننده بايد داراي گواهينامه 

  ب ) راننده بايد داراي گواهينامه مسابقه درگ صادر شده توسط فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني باشد.

  ج ) تعهد نامه و برگه ثبت نام ارائه شده توسط فدراسيون را همراه داشته باشد.

  رفتار و عملكرد همراهان، اعضا و تيم مهمانانش است.راننده مسئول   18ـ1ـ1

  خودرويي كه راننده با آن مسابقه مي دهد بايد به نام او ثبت شده باشد ويا از صاحب اصلي آن رضايت نامه كتبي ارائه دهد. 19ـ1ـ1

حذف از مسابقه ومعرفي به كميته  ثبات موجبدرصورت ا و ممنوع است  مصرف هر گونه مشروبات الكلي در زمان برگزاري مسابقه 20ـ1ـ1
  انظباطي فدراسيون ميگردد

  درزمان مسابقه همراه داشتن سرنشين مجاز نمي باشد.  1-1-21

  يه رانندگان بايد لباس و كاسكت ريس استفاده نمايند.كل 22ـ1ـ1

  رانندگاني كه خالف ضوابط كالس خود عمل نمايند و برروي خودروي آنها تخلف ديده شود محروميت خواهند داشت. 23ـ1ـ1

و معرفي به از مسابقه   طبق قوانين رفتار در پست هرگونه برخورد غيراخالقي راننده با مسئولين برگزاري سبب محروميت آنها 25ـ1ـ1
  خواهد شد.كميته انظباطي 

ه بعد از خط پايان موظف است به سرعت ترمز گيري كرده و از سرعت خود بكاهد و در صورت تخلف و گزارش ناظرين انتهاي رانند 1-1-26
  مسير راننده خاطي از كل مسابقه محروم ميگردد

ميگردد كه در جلسه بريفينگ اعالم  CRO در صورت پيش امدن هر گونه اعتراض ان را به صورت كتبي در زمان مقرر تحويل 1-1-27
  داده شود 
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  ـ آيين نامه مقررات فني2

  بازرسي فني 1ـ2

  برچسب تاييديه كميته فني 1ـ1ـ2

خودروي شركت كنندگان قبل ازشركت در مسابقات بايد مورد تاييد كميته فني براساس آيين نامه رسمي فدراسيون قرارگيرد و برچسب 
خودروهايي اجازه ورود به مسابقه را دارند كه برچسب مخصوص را دريافت و آن را بر قبولي اين كميته بايد برروي خودرو نصب گردد. فقط 

روي خودروي خود نصب كنند، اين برچسب نشان دهنده تاييد عملكرد وسيله نقليه براي مسابقه پيش رو خواهد بود و تاييديه فني آن 
  فقط مختص اين سري مسابقات مي باشد.

برچسب هاي تائيديه فني فقط در همان مسابقه اعتبار دارند وبراي مسابقات بعدي شركت كنندگان بايد مجدداً اقدام به اخذ اين تائيديه 
كنند در زمان بازرسي خودرو شركت كنندگان ملزم به همياري تمام و كمال با كميته فني مي باشند تا در صورت نياز به بررسي بيشتر 

  و وسايل الكترونيكي را مقدور سازند.ك جاستفاده از 

  تغييرات فني 2ـ1ـ2

 رايط كالس بندي و تائيد كميته فني بالمانع مي باشد.اهش وزن در تمام كالسها براساس شك )1

 محدوديت سايز بر اساس كالس بندي ها وجود دارداستفاده از هر نوع الستيك ريس براي تمامي كالس ها آزاد مي باشد. )2

 و گيربكس آزاد مي باشد. تغييرات در موتور )3

 تفييرات در سيستم اگزوز آزاد مي باشد. )4

 خواهد رفت .  overall)آزاد(در صورتي كه موتور و گيربكس هم خانواده اطاق خودرو نباشد شركت كننده به كالس  )5

ني هاي جلو وعقب سبك سازي در سرشاسي ها، پالو الت اتومبيل مورد لطمه قرارگيرد،براي كاهش وزن به هيچ عنوان نبايد اص )6
 ستونها و سقف ماشين امكان پذير نمي باشد و تائيديه كميته فني براي سبك سازي الزامي است.

 استفاده از طلق الباقي شيشه ها واتومبيل بايد در حالت فابريك كمپاني باشد و سبك سازي جلو شيشه هاي  كالسها در تمام )7
 مي باشد. مجاز

ممنوع  سقفكاپوت و درب صندوق عقب و سپرها مجاز و هر گونه برش كاري  گلكير ودرب و سبك سازي بدنه شامل فايبركردن )8
 مي باشد.

 سبك سازي درداخل كابين اتومبيل از جمله تخليه صندلي ها و زاپاس و ادوات برقي براي تمامي كالسها بالمانع مي باشد. )9

  نماينده شركت كننده 2ـ1ـ2

شركت كننده فقط يك نفر به عنوان نماينده از طرف شركت كننده بايد در محل بازرسي حضور  درزمان بررسي تيم كميته فني از خودرو
  داشته باشد و حضور افراد ديگر در آن محل ممنوع مي باشد.

  

  خودرو شركت كننده 2ـ2

  خودروهاي واجد شرايط 1ـ2ـ2

  اتومبيل هايي كه بيشتر از پنج درب نداشته باشند.، استيشن واگن و لمدل هاي واجد شرايط عبارتند از : سدان، كوپه، كانورتيب

  شركت كننده در مسابقه بايد داراي بدنه كامل باشند. يتمامي خودروها

  خودروهايي كه شامل موارد باال نمي باشند بايد به صورت جداگانه تاييديه مسئولين برگزاري را داشته باشند.

  ت با تاييديه كميته ايمني و برگزاري و همچنين تست توسط مسولين ذيربط بالمانع است.ورود هر گونه وانمورد تاييد نمي باشند.كاميون، 



٤ 
 

  قرارگيرند. و فني خودروهاي بدون بدنه يا با بدنه اي ساخته شده با آلومينيوم و قاب كامپوزيت بايد جداگانه مورد تاييد مسئولين برگزاري

  شاسي 3ـ3

نبايد از حالت استاندارد خودكوتاه تر شود و همچنين اجازه برش سرشاسي ها براي سبك  فاصله كف اطاق مابين محور جلو و عقب 1ـ3ـ3
  سازي ممنوع مي باشد.

  رول كيج4ـ3

  مباحث عمومي 1ـ4ـ3

  هدف اصلي استفاده ازرول كيج حفاظت سرنشينان در مقابل واژگون شدن و يا ضربات وارده حين مسابقه مي باشد.

شود كه در برابر نيروهاي وارده رو به پايين در اثر واژگوني خودرو و يا برخوردهاي جلو وعقب خودرو و يا  رول كيج بايد به گونه اي طراحي
  ضربه هاي جانبي كامال مقاوم باشد.

.  

  جنس رول كيج 4ـ4ـ3

انند آلومينيوم ممنوع مي باشد و استفاده از مواد آلياژي م  SAE١٠٢٥يا  SAE١٠٢٠لوله ها بايد آلياژ فوالد بدون درز مطابق با استاندارد 
  باشد.

  سايز لوله ها 4ـ4ـ3

  ميليمتر باشد. 2سانتيمتر و ورق آن بايد حداقل به ضخامت  4كيج حداقل بايد داراي قطر  رولتمامي لوله هاي استفاده شده در 

  سيستم تعليق و ترمزها 5ـ3

  سيستم تعليق جلو 1ـ5ـ3

  ودر اصول اوليه آنها نبايد تغييري ايجاد شود.فابريك كارخانه سازنده باشد سيستم هاي تعليق جلو بايد به صورت 

  مكان هاي پيش فرض نصب سيستم تعليق به شاسي نبايد دچار تغيير و جابه جايي شود.

  رام خودرو در مكان تعيين شده توسط كارخانه بايد باقي بماند و نبايد دست خوش تغيير و يا جابه جايي شود.

  م، سوراخ كاري در رام اصلي مجاز نمي باشد و قطعات بايد در مكان اصلي خود قرارگيرند.برش، جوش، خ

  سيستم فرمان 2ـ5ـ3

  تغييرات در سيستم فرمان شامل : جعبه فرمان، سيبك ها و غيره ممنوع است.

  تعليق عقب واكسل 3ـ5ـ3

  ش تغيير شوند.نقاط اتصال تعليق به شاسي كه توسط كارخانه تنظيم شده اند نبايد دست خو

  سيستم ترمز 4ـ5ـ3

  سيستم ترمز بايد به درستي روي هر دو محور و چهارچرخ كاركند.
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  دستي هيدروليك بالمانع مي باشدنصب سيستم ترمز 

  

  نيرومحركه 6ـ3

  موتور 1ـ6ـ3

، جعبه دنده و سيستم انتقال قدرت مجاز مي باشد، سيستم سوخت رساني درهيچ قسمتي نبايد  ECUهرگونه تغييراتي در موتور خودرو، 
  نشتي داشته باشد.

  سيستم هاي خنك كننده 2ـ6ـ3

  هرگونه تغيير در سيستم خنك كننده مجاز است اما هيچ نشتي نبايد وجود داشته باشد.

  سيستم سوخت رساني 3ـ6ـ3

  مخزن سوخت:

  رساني آزاد است. درسيستم سوخت تغييرات

  است. بالمانعسيستم سوخت رساني  دراستفاده از مخزن سوخت سبك 

  مخزن سوخت خودرو كه در كابين راننده قراردرد بايد با ديوارهاي از استيل و يا آلومينيوم پوشانده شده باشد.

  ثابت نگه دارد. پايه نگه دارنده محفظه سوخت بايد طوري تغيير پيدا كند كه مخزن را كامال در جاي خود

  مسيرهاي سوخت رساني :

شيلنگ هاي سوخت رساني و اتصاالت آن بايد از جنس با توان تحمل فشار و وزن باال باشند و بايد در قسمتي نصب شوند كه از قطعات 
  متحرك و بدنه خودرو دور باشند.

  سيستم اگزوز 4ـ6ـ3

  .تغيرات در سيستم اگزور آزاد است

  ارترتاس 5ـ6ـ3

خودروهاي مجاز به شركت در مسابقه بايد داراي استارتر ثابت باشند وسيستم برق رساني (باطري) آنهابايد در تمام مدت مسابقه به تمامي 
  درستي كار كند.

  جعبه دنده 6ـ6ـ3

  تمامي خودروهاي مجاز به شركت در مسابقه بايد داراي دنده عقب باشند.

  تغييرات در جعبه دنده و ديفرانسيل آزاد است.

  ميل گاردان 7ـ6ـ3

تا قسمت جلويي يا انتهاي جعبه دنده داشته  سانتيمتر) 15( اينچ 6تمامي خودرو بايد داراي يك حلقه محافظ ميل گاردان با فاصله حداقل 
  باشند.
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  سيستم هاي الكترونيكي 7ـ3

  باطري 1ـ7ـ3

  حفظ ايمني عايق كاري شود. باطري بايد به صورت كامالً ايمن وثابت نصب شود و همچنين پايه مثبت آن جهت

  اگر باطري در محفظه راننده قرار دارد بايد آن را در يك جعبه كامالً بسته با امكان اتصال محكم به شاسي نصب كرد.

  اجزاي خارجي خودرو 8ـ3

  پانل هاي بدنه 1ـ8ـ3

ز هرگونه آسيب ديدگي باشد تمام بدنه بايد ه مي شود بايد داراي ظاهري كامل و تميز و عاري ادخودرويي كه براي شركت در مسابقه آما
  شيشه هاي ماشين بدون هيچ گونه ترك خوردگي باشند با رنگ پوشش داده شده باشد و به صورت كامل به يكديگر متصل باشند.

  .باشدمي فالپ هاي بغل و باله ها مجاز كاپوت و درب صندوق عقب وجلو وعقب، سپرهاياستفاده از قطعات افترماركت بدنه شامل 

  اما تغييراتي در بدنه خودرو كه از حالت استاندارد خارج مي شود بايد به طور جداگانه به تاييد مسئول فني برسد.

  آينه ها 2ـ8ـ3

  دو آينه در طرفين خودرو حتما بايد نصب باشد به طوري كه راننده بتواند اشيا در امتداد كناره هاي خودرو را ببيند.

  چراغ ها 8ـ8ـ3

  اصلي خودرو:چراغ هاي 

تمامي چراغ هاي اصلي خودرو در جاي خود باقي بمانند، چراغ اصلي جلو، چراغ ترمز و چراغ اصلي عقب بايد به صورت استاندارد و صحيح 
  كار كنند.

  اجزاي داخلي خودرو و فضاي راننده 3ـ 9

  طراحي داخلي 1ـ9ـ3

  آيد تمامي موارد غير ضروري و غير ثابت بايد برداشته شوند.داخل خودرو شركت كننده بايد كامالً تميز و حرفه اي به نظر 

  داشبورد 2ـ9ـ3

  يج هاي نشان دهنده آزاد است.گداشبورد خودرو بايد استاندارد همان خودرو باشد، تغييرات مربوط به 

  كاله ايمني 3ـ9ـ3

  ايمني داراي استاندارد مجاز به استفاده مي باشند بايد در طول مسير از كاله ايمني استفاده كنند، تنها كاله هاي شركت كنندگان تمامي

  كاله ايمني بايد قابليت پوشش كامل صورت را داشته باشد، تسمه محافظ چانه نيز بايد در طول مسابقه بسته باشد.

  لباس مخصوص راننده 4ـ9ـ3

  حريق و داراي استاندارد باشد.لباس راننده حتماً بايد يك تكه و از جنس مواد ضد 
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باس بايد به صورت كامل بدن راننده را پوشش داده كه شامل: گردن، مچ پا و مچ دست مي شود و در بهترين حالت بايد چند اليه اين ل
  باشند. دستكش، كفش و جوراب مكمل لباس راننده مي باشند

  كفش و دستكش نيز بايد داراي هيچ گونه پارگي و يا حفره باشند.

  كمربند ايمني 5ـ9ـ3

  استفاده مي شود  OVERALL و  GTكه در كالس نقطه اتصال به داخل خودرو داشته باشند. 6يا 4ا بايد حداقل اين كمربند ه

  سيستم اطفاء حريق 6ـ9ـ3

  تمامي خودروها بايد داراي سيستم اطفاء حريق باشند.

  كپسول هاي اطفاء حريق بايد در مكان مورد دسترس براي استفاده و شارژ مجدد نصب گردند.

  سال بعد از تاريخ توليد آن باشد 2تاريخ بازرسي كپسول نبايد بيش از  همچنين

  

  

  

  

  كالس بندي مسابقات درگ

  

  دف جلو NAسيلندر  4و6 كالس 

 در اين كالس قرار مي گيرند جلو ديفرانسيل سيلندر تنفس طبيعي 6و   4خودروهاي  .1

  لباس و كاله ايمني اجباريست .2
  حفظ ظاهر كارخانه اي خودرو اجباريست .3
  ر و گيربكس هم خانواده اطاق خودر.موتو  .4
   اينچ محدود است 25تفاع راينچ و حداكثر ا 8,5. حداكثر عرض استفاده از هرگونه تاير مجاز است .5
  مجاز است ECU standaloneاستفاده از  .6
  استفاده از توربو و سوپر شارژ غيرقانوني است. .7
  استفاده از نايتروس ممنوع .8
  سبك سازي بدنه مجاز است. .9

  تغييرات در موتور و گيربكس آزاد است .10
  تغييرات در سيستم اگزوز آزاد است .11
 استفاده از انواع بنزين آزاد است .12

كيلو  20سي سي اضافه حجم  100ه ازاء هر سي سي و كمتر  و ب 1600سيلندر با حجم  4كيلو براي موتور  830حداقل وزن  .13
ه ازاء هر كيلو و ب 1100سي سي و كمتر 2500ندر با حجم سيل 6 براي موتورحداقل وزن و  اضافه وزن در نظر گرفته ميشود

 كيلو اضافه وزن در نظر گرفته ميشود  20سي سي اضافه حجم  100

 مالك حجم موتور ظرفيت اسمي بلوك مي باشد .14
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  دف جلو سيلندر توربو 6و 4كالس 

  توربو يا سوپرشارژ هستند جلو ديفرانسيل سيلندر 6و  4اتومبيل هايي در اين كالس شركت مي كنند كه  .1
  لباس و كاله ايمني اجباريست .2
  حفظ ظاهر كارخانه اي خودرو اجباريست .3
  موتور و گيربكس هم خانواده اطاق خودرو .4
  اينچ مجاز است  25اينچ و ارتفاع  9,5.حداكثروحداكثر عرض استفاده از هرگونه تاير مجاز است .5
  مجاز است ECU standaloneاستفاده از  .6
  نايتروس ممنوعاستفاده از  .7
  تغييرات در موتور و گيربكس آزاد است .8
  تغييرات در سيستم اگزوز آزاد است .9

  استفاده از انواع بنزين آزاد است .10
 مجاز استسبك سازي بدنه  .11

 
 35سي سي اضافه حجم  100سي سي و كمتر و به ازاء هر  1600سيلندر با حجم  4كيلوگرم براي موتور  940 حداقل وزن .12

سي سي و كمتر و به  2500سيلندر با حجم  6كيلوگرم براي موتور  1200ر نظر گرفته ميشود و حداقل وزن كيلو اضافه وزن د
 كيلو گرم اضافه وزن در نظر گرفته ميشود 35سي سي اضافه حجم  100ازاء هر 

 مالك حجم موتور ظرفيت اسمي بلوك مي باشد  .13

هواي كمپرس شده  متصل كردن ده ديگر موارد اينتر كولر و هم چنينمجاز ميباشد و استفا air to airاستفاده از اينتركولرهاي  .14
 .به صورت مستقيم به منيفولد ورودي ممنوع ميباشدتوربو 

  كيلوگرم اضافه وزن مي باشد . 90ميلي متر مجاز و همراه با   55استفاده توربو باالتر از سايز ورودي هواي  .15

 NAسيلندر  8كالس 

  در اين كالس مي توانند به رقابت بپردازند تنفس طبيعي باشند سيلندر 8 حداكثر تااتومبيل هايي كه  .1
  لباس و كاله ايمني اجباريست .2
  حفظ ظاهر كارخانه اي خودرو اجباريست .3
  مجاز مي باشد . هم خانواده اطاق خودروغير موتور و گيربكس استفاده از  .4
  مجاز است اينچ 13,5*.28 سايز حداكثر. استفاده از هرگونه تاير مجاز است .5
  مجاز است ECU standaloneاستفاده از  .6
  استفاده از نايتروس ممنوع .7
  تغييرات در موتور و گيربكس آزاد است .8
  تغييرات در سيستم اگزوز آزاد است .9

  استفاده از انواع بنزين آزاد است .10
  سبك سازي بدنه مجاز است .11
 انتقال مي يابند. overallسيلندر به كالس  8اتومبيل هاي باالي  .12

و ساير  big blockكيلوگرم براي موتورهاي  1450و حداقل وزن   small blockكيلو گرم براي موتور هاي  1300ل وزن حداق .13
 850سيلندر  4كيلوگرم و خودروهاي  1050حداقل وزن سيلندر  6كيلوگرم و خودروهاي  1250سيلندر وزن  8خودروهاي 

 كيلوگرم مباشد .

   دف عقب اتمسفرسيلندر 6و 4كالس 

  در اين كالس قرار ميگيرند ديفرانسيل عقب سيلندر تنفس طبيعي 6و 4خودروهاي  .1
  لباس و كاله ايمني اجباريست .2
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  استفاده از موتور و گيربكس غير هم خانواده اطاق خودرو مجاز مي باشد . .3
  ) مجاز ميباشد. 305(  اينچ 12*27,5حداكثر  استفاده از هرگونه تاير مجاز است .4
  مجاز است ECU standaloneاستفاده از  .5
  استفاده از نايتروس ممنوع است .6
  تغييرات در موتور و گيربكس آزاد است .7
  تغييرات در سيستم اگزوز آزاد است .8
  استفاده از انواع بنزين آزاد است .9

 در اين كالس مجاز استبدنه  سبك سازي .10

كيلو  25سي سي  100ازاء هر كيلو گرم و به  810سي سي و كمتر  1600سيلندر با حجم  4حداقل وزن براي موتور  .11
 25سي سي  100كيلو گرم و به ازاء هر  1050سي سي و كمتر  2500سيلندر با حجم  6اضافه وزن و براي موتور 

 كيلو اضافه وزن در نظر گرفته ميشود

 حجم بلوك بر اساس ظرفيت اسمي بلوك مي باشد .12

  

  سيلندر توربو دف عقب 6و  4كالس 

  
 در اين كالس قرار ميگيرندسيلندر توربو يا سوپر شارژ ديفرانسيل عقب  6و  4خودروهاي  .1

 لباس و كاله ايمني اجباريست .2

  استفاده از موتور و گيربكس غير هم خانواده اطاق خودرو مجاز مي باشد . .3
 اينچ12,5*28استفاده از هرگونه تاير مجاز است حداكثر  .4

 استمجاز  ECU standaloneاستفاده از  .5

 استفاده از نايتروس ممنوع است .6

 تغييرات در موتور و گيربكس آزاد است .7

 تغييرات در سيستم اگزوز آزاد است .8

 استفاده از انواع بنزين آزاد است .9

 سبك سازي بدنه در اين كالس مجاز است .10

كيلو  25سي سي  100كيلو گرم و به ازاء هر  1000سي سي و كمتر  1600سيلندر با حجم  4حداقل وزن براي موتور  .11
كيلو  25سي سي  100كيلو گرم و به ازاء هر  1150سي سي و كمتر  2500سيلندر با حجم  6اضافه وزن و براي موتور 

 اضافه وزن در نظر گرفته ميشود

 حجم بلوك بر اساس ظرفيت اسمي بلوك مي باشد .12

  overallكالس 

 

  در اين كالس شركت كنند  بدون محدوديت تعداد سيلندر ميتوانند اتمسفر توربو يا سوپر شارژ تك ديفرانسيل و دو ديفرانسيل اتومبيل هاي

  لباس و كاله ايمني اجباريست .1
  موتور و گيربكس از هر نوع آزاد مي باشد. .2
      مجاز مي باشد. 33*16,5اكثر سايز  تا حد استفاده از هرگونه تاير .3

رعايت موارد زير الزامي مي باشد: 29,5*10,5اده از تايرهاي باالتر از سايز در صورت استف  

د.سانتيمتر داخل باش 7و نبايد بيشتر از  نشيمنگاه تايرها نبايد از حد نهايي لبه گلگير ها بيرون باشد-  
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فاده از تيوپ براي تاير هايي كه كارخانه سازنده اجباري كرده است، الزامي مي باشد.است-  

فلزي اجياري مي باشد. فالاستفاده از و-  

سانتيمتر از  18داكثر حتغييرات در پهناي گلگيرها و افزايش فضاي داخلي گلگيرها، از جنس فلز و فايبر گالس و فيبر كربن، تا -
 گلگير فابريك مجاز مي باشد.

.لبه گلگير ها بابد فاقد قطعات تيز باشد-  

ر از قطعات فاصله داشته باشد.سانتيمت 5دور تاير ها بايد حد اقل -  

استفاده از حلقه محافظ ميل گاردن الزامي مي باشد.-  

تغييرات در سيستم زير بندي و موقعيت فنرها مجاز مي باشد.-  

صندوق عقب بايد بسته باشد. وفضاي داخلي گلگيرها به داخل بدنه -  

كليه تغييرات فوق بايد به تاييد كميته فني برسد.-  

  مجاز است ECU standaloneاستفاده از  .4
  است آزاداستفاده از نايتروس  .5
  تغييرات در موتور و گيربكس آزاد است .6
  تغييرات در سيستم اگزوز آزاد است .7
  استفاده از انواع بنزين آزاد است .8
 بدنه  در اين كالس مجاز است كامل  سبك سازي .9

 شيشه هاي بغل و عقب براي سبك سازي آزاد است استفاده از طلق .10

 در اكسل و شاسي و سيني و رام با تاييد كميته فني بالمانع مي باشدتغييرات  .11

 ) در صورت استفاده نايتروس اجباري استpara chute DRAG(استفاده و نصب چتر  .12

 استفاده و نصب سيستم اطفاء حريق اتوماتيك در صورت استفاده نايتروس اجباري است .13

 استفاده از نايتروس اجباري استاستفاده و نصب گارد محافظ سيني اطاق در صورت  .14

 نقطه الزامي است  4استفاده از كمربند ايمني  .15

و سيلندر  6ماشينهاي دو دف توربو  كيلوگرم براي 1250سيلندر و  4توربوكيلوگرم براي ماشينهاي دو دف  1050حداقل وزن .16
 سيلندر 8ديفرانسيل  2كيلوگرم براي ماشين هاي  1450

 1250سيلندر و به باال  8و  كيلوگرم 1050سيلندر  6كيلوگرم و تك دف توربو  850سيلندر  4حداقل وزن تك دف توربو  .17
  كيلوگرم 

 1150سيلندر و به باال اتمسفر  8و كيلوگرم  950سيلندر اتمسفر  6كيلو گرم و  750سيلندر اتمسفر  4حداقل وزن تك دف  .18
   كيلوگرم 

  206كالس 

 .يباشدم TU٣و  TU٥بلوك موتور  -1

 .يباشدو... آزاد م يل، فالو يستونلنگ ، پ يلسوپاپ ، م يل: م يلاز قب يلندربلوك و سرس يداخل يدر اجزا يساز ينهگونه بههر -2

 (حذف تسمه موتور بالمانع است)

 )يباشدپژو مجاز م يساخت كمپان يربكسهايبالمانع است. ( تنها گ يربكسدر گ يساز ينههرگونه به -3
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هوا مجاز  يورود ي يچهدر يك. ( تنها يباشداگزوز آزاد م يستمو س يهوا ، خروج يورود يفولدگاز و من يچهدر در يضتعو يا ييرهرگونه تغ -4
 ).يباشدم

 .يباشددهنه ممنوع م 4استفاده از تراتل  -

 .يباشدمجاز م ECUاستفاده از هر گونه  -5

 استفاده از هر نوع سوخت بالمانع است. -6

 .يباشدتوربوشارژ و سوپرشارژ و... ممنوع م يلپرخوران از قب يستماستفاده از هر نوع س -7

 .يباشدممنوع م يرهو غ NOS يلزا از قب ياستفاده از هر نوع گاز انرژ -8

و درب صندوق طلق ، حذف  يجانب يها يشهبدنه ، ش يبرتُن بوده و استفاده از قطعات فا 1معادل  يلوگرمك 1000حداقل وزن خودرو  -9
 و.. بالمانع است. يدروليككولر و ه يستمموتور ، س يرز ينيزاپاس ، س يه، زاپاس و پا يها ، رودر يصندل

شده به بدنه ثابت و محكم  يچداخل اتاق خودرو و به صورت پ يد. ( وزنه ها بايباشدسپر جلو ممنوع م يااستفاده از وزنه داخل موتور و  -
 باشند)است.

 225. ( حداكثر عرض مجاز يباشدمجاز م traction AAبه باال و  200حداقل  treadwearبا عدد  يكاستفاده از هر برند الست -10
 ).يباشدم

 .يشودم يريو چراغ شكسته جلوگ يشهبا ش يامخدوش  يها يلاز ورود اتومب -11

 .يباشدم يدرب عقب الزام،  يشههر دو ش يراننده بر رو يلنصب برچسب اسم و فام-12

 و ثابت نصب شده باشد. يمنبه صورت كامال ا يدخودرو با يباتر-13

 سال باشد) 1از  يشترب يدكپسول نبا يبازرس يختار ين.( همچنيباشدم يالزام يقنصب كپسول اطفا حر -14

 برخوردار باشد. يحيو كمربند از عملكرد صح يراننده خودرو بدون لق يصندل -15

  باشد. يو بدون ترك و شكستگ يكفابر يدجلو با يشهش -16

  

  كالس بانوان:

  سي سي (ظرفيت اسمي بلوك لحاظ مي گردد). 1600تمامي خودروهاي توليد داخل و وارداتي تا حجم -1

  ).هرگونه بهينه سازي در اجزاي داخلي موتور بالمانع است(تمامي اجزاي بيروني و قابل رويت موتور بايد به حالت استاندارد باشد-2

  ممنوع يوده (حذف فيلتر هوا بالمانع است).تغيير در منيفولد ورودي و خروجي -3

  تغيير در سيستم اگزوز مجاز است.-4

  حذف تسمه موتور،سيستم هيدروليك و كولر ممنوع مي باشد.-5

  استفاده از هر نوع سوخت بالمانع است.-6

  مجاز مي باشد. ECU standaloneستفاده از ا-7
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  ل لنگ ممنوع مي باشد.استفاده از پولي ادجاست تايم مجاز، و پولي سبك مي-8

كيلوگرم بوده و استفاده از قطعات فايبر يدنه، شيشه طلق، حذف داشبورد و ... ممنوع  1050اهر شهري و حد اقل وزن خودرو بايد داراي ظ-9
  مي باشد.(حذف صندلي ها + زاپاس و پايه زاپاس + سيني زير موتور بالمانع است).

 215مجاز مي باشد.(حد اكثر عرض  traction Aبه باال و  200حد اقل  treadwearاستفاده از هر نوع رينگ با هر برند تاير با عدد -10
  مجاز مي باشد).

  از ورود اتومبيل هاي مخدوش يا با شيشه و چراغ شكسته جلوگيري مي شود.-11

  باشد. ايمن و ثايت نصب شدهباتري خودرو بايد به صورت كامال -12

  كيلويي) الزامي مي باشد.(همچنين تاريخ بازرسي كپسول نبايد بيشتر از يك سال باشد) 3نصب كپسول اطفا حريق (-13

  صندلي راننده خودرو بدون لقي و كمربند از عملكرد صحيحي برخوردار باشد.-14

  استفاده از توربو و نايتروس ممنوع مي باشد.-15

  

 :جى تىbp كالس

 .باشديم bp بلوك موتور ‐1

 .باشديو... آزاد م لي، فالو ستونيلنگ ، پ ليسوپاپ ، م لي: م لياز قب لندريبلوك و سرس يداخل يدر اجزا يساز نهيهرگونه به ‐2

 )حذف تسمه موتور بالمانع است(

 )يباشدم(تبديل) بال مانع  هطواسبدون  ربكسيبالمانع است. ( نصب هر گونه گ ربكسيدر گ يساز نهيهرگونه به ‐3

 .باشدياگزوز آزاد م ستميو س يهوا ، خروج يورود فولديگاز و من چهيدر در ضيتعو اي رييهرگونه تغ ‐4

 .باشديمجاز م ECU استفاده از هر گونه ‐5

 .استفاده از هر نوع سوخت بالمانع است ‐6

 .باشديتوربوشارژ و سوپرشارژ و... ممنوع م ليپرخوران از قب ستميتفاده از هر نوع ساس ‐7

 .باشديممنوع م رهيو غ NOS ليزا از قب ياستفاده از هر نوع گاز انرژ ‐8

ها ،  يو درب صندوق طلق ، حذف صندل يجانب يها شهيبدنه ، ش بريبوده و استفاده از قطعات فا   لوگرميك 800حداقل وزن خودرو ‐9
 .و.. بالمانع است كيدروليكولر و ه ستميموتور ، س ريز ينيزاپاس ، س هي، زاپاس و پا يرودر

شده به بدنه ثابت و محكم  چيداخل اتاق خودرو و به صورت پ دي. ( وزنه ها باباشديسپر جلو ممنوع م اياستفاده از وزنه داخل موتور و  ‐
 باشند)

 

 



١٣ 
 

 .به پايين مجاز مى باشد 215به باال و عرض 100حداقل  treadwear ا عددب كياستفاده از هر برند الست ‐10

 .شوديم يريو چراغ شكسته جلوگ شهيبا ش ايمخدوش  يها لياز ورود اتومب ‐11

 .شده باشند دهينزده باشند و در بدنه پوش رونيها از بدنه ب كيو الست نگير ‐12

 .باشديم يدرب عقب الزام ي شهيهر دو ش يراننده بر رو لينصب برچسب اسم و فام‐13

 .و ثابت نصب شده باشد منيبه صورت كامال ا ديخودرو با يباتر‐14

 سال باشد) 1از  شتريب ديكپسول نبا يبازرس خيتار ني.( همچنباشديم يالزام قينصب كپسول اطفا حر ‐15

 .برخوردار باشد يحيو كمربند از عملكرد صح يراننده خودرو بدون لق يصندل ‐16

 .باشد يو بدون ترك و شكستگ كيفابر ديجلو با شهيش ‐17

  

  

  1تبصره 

  در تمامي كالسها اجباري مي باشد و كمتر 11,99 نصب رول بار در ثبت تايم 

از  بدون هيچ عذري و كمتر در هر كدام از راندهاي مسابقه و نداشتن رول بار باعث حذف شركت كننده  11,99در صورت ثبت تايم  
  و براي شركت در راندهاي بعدي مسابقات ملزم به نصب رول بار خواهد بود مسابقه و عدم ثبت ركورد وي خواهد شد

  2تبصره 

ميالدي به باال الزامي نمي باشد. ضمنا مدل ماشين هاي توليد داخله بر اساس سال توليد كارخانه  2005نصب رول بار براي ماشينهاي مدل 
 سازنده اصلي محاسبه مي گردد

                                  

  

 

  تهيه و تنظيم                                                            
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