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 مقدمه     

الزم به ذکر گردند. برگزار می استاندارد 504استاندارد و پژو  602پراید استاندارد، پژو گروه  سهکشوری، در  آماتوریمسابقات سرعت 

( عدد در یک سال متوالی 6400سازنده )با تولید حداقل  ایرانی ی مشخصات فنی قطعات معیار تولیدات انبوه کارخانهاست در محاسبه

 .باشدمی

 

 عمومی فنیقوانین      

 تغییر در فریم اصلی خودرو ممنوع است. .1

 خودرو باید به راحتی باز و بسته شوند. هایدرب تمامی .6

 استفاده از هر نوع سیستم پرخوران از قبیل توربوشارژر، سوپرشارژر و غیره ممنوع است. .3

 ممنوع است. ،و غیره NOSزا از قبیل استفاده از هر نوع گازهای انرژی .5

 . در قطعات داخلی موتور ممنوع است ایر و هرگونه تغییراستفاده از هر نوع قطعات مغ .4

یا  کشی وصل شودبه سیم External، نصب هر قطعه که به صورت کن دینامکشی خودرو از قبیل قطعدر سیم هر نوع تغییر .2

  ممنوع است. ECUافزاری در همچنین هرگونه تغییر سخت .شود ممنوع است ECUهر قطعه دیگر که باعث تغییر در عملکرد 

 .، ریل سوخت و غیره ممنوع استزین، پمپ بنز قبیل دریچه گاز، سوزن انژکتوررسانی اهر نوع تغییرات در سیستم سوخت .7

 . سیستم انژکتور همان خودرو باشدا همچنین مشخصات تمامی آنها باید مطابق ب

 .مانع استتغییر فشار در ریل سوخت بال .8

 .بالمانع است  ECUهرگونه تغییرات در برنامه  .9

 .اده از هر نوع قطعات مغایر در سرسیلندر ممنوع استهر گونه تغییرات و استف .10

 .های سرسیلندر و محفظه احتراق ممنوع استهر نوع تغییرات در کانال .11

  .ودی و خروجی به هر شکل ممنوع استلد ورونیفتغییرات در مهر نوع  .16

تر استفاده شود. معیار، سرسیلندر و بلوک سیلندر و ضخیمسیلندر یا بلوک سیلندر باید از واشر تراشی سردر صورت کف .13

 . سیلندر استاندارد استواشر سر

 . بالمانع است( ولد خروجینیفتم اگزوز بعد از اولین اتصال )مهر نوع تغییرات درسیس .15

 .تولیدی همان خودرو مغایر باشد بغیر از شمع و وایر ممنوع است زنی که با استانداردهرگونه تغییرات در سیستم جرقه .14

 . ر وزن و ابعاد فالیویل ممنوع استهرگونه تغییرات د .12
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 و قفل دیفرانسیل ممنوع است. LSDاستفاده از هر گونه  .17

 .دنتغییر نکن Trackو  Wheel Base های، به شرط آنکه اندازهاستبندی بالمانع هرگونه تغییرات در زیر .18

 . ممنوع است و هر نوع رینگ اسپرتتولید کارخانه  الستیک مغایر و استفاده از هر نوع رینگ .19

 باشد. این عدد باید بطور واضح روی الستیک قابل خواندن باشد.به باال مجاز می 600عدد   Tread Wearالستیک با  .60

با استاندارد تولیدی  های ترمز مطابقبه شرط آنکه سایز دیسک ،و دیسک ترمز بالمانع است روغن ،استفاده از هر نوع لنت .61

 . خودرو باشد

 . ر ترمز و کاسه چرخ عقب ممنوع است، سیلندرات در سیستم ترمز از قبیل بوستر، پمپ ترمزهر نوع تغیی .66

 . نوع استباشد ممهرگونه تغییرات در قطعات بیرونی موتور که با چشم قابل رویت می .63

 . تاندارد با فیلتر هوا الزامی استنصب هواکش اس .65

 . ممنوع استو غیره، تعویض قطعات بدنه خودرو با قطعات از جنس فایبر گالس  .64

 . و از عملکرد صحیح برخوردار باشد تمامی تجهیزات خودرو باید مطابق استاندارد کارخانه سازنده در جای خود نصب .62

 . ایمنی مخصوص مسابقه  الزامی است به همراه داشتن لباس و کاله .67

 . نقطه الزامی است 5ا اتصال حداقل ( و کمربند مخصوص مسابقه بندلی مخصوص مسابقه )ثابتنصب ص .68

 های ترمز باید از عملکرد صحیح برخوردار باشند. چراغ .69

 شود.شکسته جلوگیری می و چراغ ی ناقص، تصادفی، مخدوش یا با شیشههایی با بدنهاز ورود اتومبیل .30

 ها ممنوع است.هرگونه جوشکاری در رینگ .31

 .کن، ترمز و دنده عقب باید از عملکرد صحیح برخوردار باشندپاکهای استارت، برفسیستم .36

 ها باید از عملکرد صحیح برخوردار باشند.خودرو باید دارای یک آینه داخل و دو آینه در چپ و راست اتاق باشد. این آیینه .33

 .دنگیرگیری صورت میها پس از انجام مسابقه و تایمکشیتمامی وزن .35

 کشی شوند. شوند باید وزنبقه خارج میاتمامی خودروها، حتی خودروهایی که به دلیل نقص فنی از مس .34
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 پراید استانداردقوانین فنی مختص      

 .میلیمتر( 71پیستون میلیمتر و قطر  2/83لنگ سی )کورس میلسی 1363با حجم  B3موتور  .1

ز تراشی شده باشد باید اگردد و درصورتیکه سرسیلندر یا بلوک سیلندر کفمیلیمتر محاسبه می 20/107ارتفاع سرسیلندر  .6

تر استفاده گردد. معیار سرسیلندر استاندارد و بلوک سیلندر استاندارد و واشر سرسیلندر با ضخامت واشر سرسیلندر ضخیم

 .باشد)پس از بسته شدن( میمیلیمتر  5/1حداقل 

در  Ecu در افزارینرم های کاربراتوری و تغییررسانی به غیر از تغییر سایز ژیگلور در مدلهر نوع تغییرات در سیستم سوخت .3

 ممنوع است.  ،های انژکتوریمدل

 استفاده از هر نوع واسطه زیر کاربراتور ممنوع است.  .5

ولیدی ای تهای گیربکس خودروه. معیار ضریب دندهدیفرانسیل به هر شکل ممنوع استو های گیربکس تغییر در ضریب دنده .4

 باشد.می 18-28سایپا( با ضریب دیفرانسیل توسط کارخانه سازنده )

 استفاده از هرنوع کیت کالچ مغایر ممنوع است. .2

 .تغییر سیستم جعبه فرمان از هیدرولیک به معمولی بالمانع است .7

 های عادی بالمانع است.روی مدلدار  ABSهای نصب بوستر ترمز مدل .8

 . آمپرساعت ممنوع است 44نصب  باتری بیشتر از  .9

 باشد. دار بالمانع میحذف تسمه کولر در مدل های کولر .10

 کاری به جای فن تک دور بالمانع است. نصب فن دو دور پراید در سیستم خنک .11

کارخانه سازنده در جای خود نصب و از عملکرد صحیح برخوردار باشد. در تمامی تجهیزات خودرو باید مطابق با استاندارد  .16

 و غیره برای دستیابی به حداقل وزن مجاز حذف قطعات غیر ضروری بالمانع است. 111تر مانند خصوص خودروهای سنگین

گرم با سطح کیلو 850دار های صندوقکیلوگرم و برای مدل 860حداقل وزن خودرو بدون راننده برای مدل های هاچبک  .13

 باشد.بنزین حداکثر یک چهارم باک می

قادیر قید شده کیلوگرم از م 40تر کردن وزن خودرو به میزان با سنگین Euro4و  +Hpهای ارتقا یافته از قبیل ورود خودرو .15

 باشد.بالمانع می

 مورد قبول است. 165.65.13تنها سایز الستیک  .14
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 استاندارد 602قوانین فنی مختص پژو      

 .متر(میلی 4/78متر و قطر پیستون میلی 86لنگ سی )کورس میلسی 1487با حجم  TU5-JP4موتور  .1

 ممنوع است. 5استفاده از پیستون تیپ  .6

  .گرددمیلیمتر محاسبه می 8/134ارتفاع سرسیلندر  .3

ر و سیلندر و بلوک سیلند، سرمعیارتر استفاده شود. تراشی سرسیلندر یا بلوک سیلندر باید از واشر ضخیمدر صورت کف .5

 واشر سرسیلندر استاندارد است. 

های روی مدل 1384باکس تولیدی تا سال ممنوع است و فقط نصب هواکش و ایراستفاده از هر نوع هواکش و ایرباکس مغایر  .4

 .باشدمانع میباالتر بال

یران اای تولیدی توسط کارخانه سازنده )هیب دندهبکس و دیفرانسیل که مغایر با ضرهای گیرهر نوع تغییر در ضریب دنده .2

 . ممنوع استباشد، ( خودرو

 باشد. عرضه شده می 20/15، با ضریب دیفرانسیل گیربکس معادل .7

 . هر نوع کیت کالچ مغایر ممنوع استاستفاده از  .8

 . آمپرساعت ممنوع است 44نصب  باتری بیشتر از  .9

 . ممنوع استبه غیر از استفاده از لنت مخصوص، تغییرات در سیستم ترمز هر نوع  .10

 .باشدم میکیلوگر 1040حداقل وزن خودرو بدون راننده  .11

 مورد قبول است. 185.65.14تنها سایز الستیک  .16
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 استاندارد 504قوانین فنی مختص پژو      

 .متر(میلی 83میلیمتر و قطر پیستون  5/81لنگ سی ) کورس میلسی 1721با حجم  XU7موتور  .1

 . گرددمیلیمتر محاسبه می 151سوپاپ ارتفاع سرسیلندر از مرکز میل .6

ای تولیدی توسط کارخانه سازنده )ایران هسیل که مغایر با استاندارد خودروهرگونه تغییر در ضریب دنده گیربکس و دیفران .3

 . باشد ممنوع است XU7با موتور   (خودرو

 : عبارتند از XU7های گیربکس پژو ضریب دنده .5

1دنده   = 11×38 = 3/45  

6دنده   = 15×28 = 1/87 

 1/29 = 40× 31 =  3دنده 

  95 / 0 = 39× 41 =  5دنده 

  0/745 = 35× 47  =  4دنده 

 . باشدمانع میها در مقیاس هزارم بال، ضریب آن است و تغییر ضریب دندههای گیربکسمعیار محاسبه دنده .4

 .باشدممنوع می 17-77ز استفاده از هر نوع دیفرانسیل بغیر ا .2

 . ( ممنوع است1800کالچ مغایر )بغیر از زانتیا استفاده از هر نوع کیت  .7

 . آمپرساعت ممنوع است 22نصب  باتری بیشتر از  .8

 .باشدکیلوگرم می 1100حداقل وزن خودرو بدون راننده  .9

 مورد قبول است. 185.65.14تنها سایز الستیک  .10
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 ایمنی     

 .کیلویی اطفاء حریق الزامی استکپسول سه نصب  .1

 کپسول اطفاء حریق باید دارای تأییدیۀ شارژ از مراکز معتبر با تاریخ قابل استناد باشد. .6

 کپسول سه کیلویی دستی، باید روی پایۀ مناسب با حداقل دو بست فلزی و به صورت کامالً ثابت نصب شود. .3

 ر جای خود با کمربند بسته، بتواند آن را بردارد.مکان نصب کپسول دستی باید به نحوی باشد که راننده د .5

 استفاده از لباس و کاله ایمنی مخصوص مسابقه الزامی است. .4

 نصب صندلی مخصوص مسابقه مناسب )ثابت( و مقاوم الزامی است. .2

د ای باشنهگونقطه الزامی است. نقاط اتصال کمربند در پشت صندلی باید به 5نصب کمربند مخصوص مسابقه با اتصال حداقل  .7

 کنند، نزدیک به حالت افقی باشند.که نوارهای کمربند که از روی شانه عبور می

 مثبت آن دارای کاور باشد.اتصال باتری باید در جای خود با بست مناسب، محکم باشد و  .8

 های چرخ باید بسته و محکم باشند.تمامی پیچ .9

کردن وزنه به خودرو، تنها وزنۀ فلزی وسیلۀ اضافی در خودرو قابل قبول نیست. در صورت نیاز به اضافه و هیچگونه وزنۀ آزاد .10

 که به کف خودرو جوش مناسب شده یا با پیچ مناسب بسته شده باشد، قابل قبول است.

های خودرو به زمین قسمتکردن باد دو چرخ یک طرف خودرو، هیچ یک از ای باشد که با خالیارتفاع خودرو باید به گونه .11

 برخورد نکند.

 های روغن و بنزین باید با بست و اتصاالت مناسب و بدون نشتی باشند.تمامی شلنگ .16

 هرگونه سیم و اتصال الکتریکی بدون پوشش مردود است. .13

 


