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 مقدمه     

حجم موتور آزاد در گروه آزاد، گردند. و آزاد برگزار می ، توربوتیتی، سوپر جیگروه جی چهارمسابقات سرعت قهرمانی کشوری، در 

 کیلوگرم وجود دارد. 099محدودیت وزن بوده و تنها 

 فنی     

 ی اتاق خودرو باشد.کارخانه سازنده ی موتور باید ساختو اتاق خودرو باید از یک خانواده باشند و پوسته موتور .1

 تغییر در فریم اصلی خودرو ممنوع است. .2

 تنها استفاده از خودروی تک دیفرانسیل مجاز است. .3

 دار و سقف فقط حالت فابریک خودرو باشد.خودرو سقف .4

 هر دو درب جلو خودرو باید به راحتی باز و بسته شوند. .5

 مجاز است.تنها استفاده از موتور پیستونی چهارزمانه  .6

 استفاده از هر نوع سیستم پرخوران از قبیل توربوشارژر، سوپرشارژر و غیره ممنوع است. .7

 ممنوع است. ،و غیره NOSزا از قبیل استفاده از هر نوع گازهای انرژی .8

 آنها ممنوع است. Bolt Patternنصب واسطه بین موتور و گیربکس و تغییر در  .0

 ح برخوردار باشند. های ترمز باید از عملکرد صحیچراغ .19

 شود.شکسته جلوگیری می و چراغ ی ناقص، تصادفی، مخدوش یا با شیشههایی با بدنهاز ورود اتومبیل .11

 ها از بدنه بیرون نزده باشند و در بدنه مقاوم پوشیده شده باشند.و الستیک رینگ .12

 ها ممنوع است.هرگونه جوشکاری در رینگ .13

 ها باید از عملکرد صحیح برخوردار باشند.دو آینه در چپ و راست اتاق باشد. این آیینهخودرو باید دارای یک آینه داخل و  .14

 .کن، ترمز و دنده عقب باید از عملکرد صحیح برخوردار باشندپاکهای استارت، برفسیستم .15

 ند.گیرگیری صورت میها پس از انجام مسابقه و تایمکشیتمامی وزن .16

 کشی شوند. شوند باید وزنتمامی خودروها، حتی خودروهایی که به دلیل نقص فنی از مسابقه خارج می .17

 باشد.کیلوگرم می 099کمترین وزن مجاز در هنگام خروج،  .18

 .اسلیک یا سمی اسلیک مجاز استاستفاده از الستیک تنها  .10
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 ایمنی     

 الزامی است. بار مطابق استاندارد ارائه شده،نصب رول .1

 .الزامی است )توضیحات در انتهای آیین نامه( حریق مرکزی اطفاءنصب سیستم  .2

 استفاده از لباس و کاله ایمنی مخصوص مسابقه الزامی است. .3

 نصب صندلی مخصوص مسابقه مناسب )ثابت( و مقاوم الزامی است. .4

د ای باشگونهاتصال کمربند در پشت صندلی باید بهنقطه الزامی است. نقاط  4نصب کمربند مخصوص مسابقه با اتصال حداقل  .5

 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  .6

 الزامی است. Firewallنصب بنزین داخل کابین استفاده شود،  در صورتی که از باک .7

 های چرخ باید بسته و محکم باشند.تمامی پیچ .8

هیچگونه وزنۀ آزاد در خودرو، قابل قبول نیست. هیچگونه وسیلۀ اضافی در خودرو قابل قبول نیست. در صورت نیاز به  .0

ول ته شده باشد، قابل قبکردن وزنه به خودرو، تنها وزنۀ فلزی که به کف خودرو جوش مناسب شده یا با پیچ مناسب بساضافه

 است.

های خودرو به زمین کردن باد دو چرخ یک طرف خودرو، هیچ یک از قسمتای باشد که با خالیارتفاع خودرو باید به گونه .19

 برخورد نکند.

 های روغن و بنزین باید با بست و اتصاالت مناسب و بدون نشتی باشند.تمامی شلنگ .11

 بین راهی نباید وجود داشته باشد.درصورت عبور شلنگ بنزین از داخل اتاق راننده، هیچ اتصال  .12

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

 .کیج و بدنه عبور نکندهیچ لوله و کابل از فاصلۀ بین رول .14

دسترس و در مکانی کامالً در، باید روی بدنه خارجی خوردو، در برق کنقطع سوییچبرق خودرو الزامیست. کننصب قطع .15

 ها باشد.ارتفاعی باالتر از الستیک

 هرگونه پوسیدگی در هر جای بدنه یا شاسی، مردود است. .16
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 کیجنصب رول     

 کیج با پیچ و مهره ممنوع است.نصب رول .1

 . (آرگون) TIG یا )MIG )2CO مانند جوشگاز محافظ مجاز است.  تحتکیج با جوش جوشکاری رول .2

 های کثیف و ناقص مورد قبول نیستند.جوشکاری باید تمیز و کامل باشد و جوش .3

 د.نال سیستم تعلیق خودرو فراتر باشکیج به بدنه نباید از محل اتصنقاط اتصال رول .4

 سانتیمتر باشد. 12در  12میلیمتر و حداقل ابعاد  2کیج باید ورق با ضخامت حداقل های رولپایه .5

 باید به کف اتاق خودرو، جوش کامل شده باشند. کیجرولهای پایه .6

  کیج به بدنه باید کامالً سالم و بدون هرگونه پوسیدگی باشد.رولهای پایهبدنۀ خودرو در نقاط اتصال  .7

 شلنگ، سیم یا دیگر ادوات از داخل آن عبور نکرده باشد.د و هیچ نخالی باش کیج باید کامالًهای رولداخل لوله .8

 45میلیمتر، قطر  2به ضخامت  42میلیمتر، قطر  2.5به ضخامت  38، قطر در فریم اصلی شدههای استفادهحداقل سایز لوله .0

 باشد.میلیمتر می 1.8به ضخامت  59میلیمتر و قطر  2به ضخامت 

 لوله باشد. قطربرابر  3، شعاع خم آن نباید کمتر از لوله باید به روش کشش سرد، خم شده باشد .19

 باشد. 9.0در خمکاری لوله، اگر مقطع لوله بیضی شد، نسبت قطر کوچک به قطر بزرگ باید بیشتر از  .11

 درصد قطر لوله اصلی باشد. 08از  بیشترکاهش قطر نسبت به سایز اصلی لوله، این کاهش نباید  درصورتدر خمکاری لوله  .12

 ها غیر مجاز است.وکیدگی در لولههر گونه چر .13

 باشد.سانتیمتر از کنار می 19سانتیمتر از باال و  5 کیج تا کاله ایمنی رانندهحداقل فاصلۀ رول .14

های یکرنگ باید یک تکه باشند د. در این شکل، قسمتپیروی کن 1کیج باید از یکی از سه حالت شکل استراکچر اصلی رول .15

 آنها مردود است.و هرگونه اتصال جوشی در 

 نقطه به بدنه وصل شود. 6کیج باید از استراکچر اصلی رول .16

 وصل شوند. 2های شکل بارهای کناری باید به یکی از روشرول .17

 پیروی کنند. 3های شکل بارهای سقفی باید از یکی از حالترول .18

 الزامیست. 4بار اضافه طبق شکل نصب رول .10

های مثلثی باشند و هیچ فریم به جز در قسمت در ورودی خودرو و شیشه جلو، باید دارای فریم کیجرولهای تمامی قسمت .29

 با بیشتر از سه ضلع مشاهده نشود.

 کیجرول، باید یک پیچ به کیجرولای به کاری شده باشد. در صورت نیاز به اتصال وسیلهنباید سوراخ کیجرولهیچ کجای  .21

 جوش داده شود و آن وسیله به پیچ متصل شود.
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به صورت ضربدر باشد، یک رول بار به صورت مستقیم و بدون جوش باید نصب شود و دو رول بار دیگر  کیجرولای از اگر نقطه .22

 به آن جوش شوند.

 کیجرول: فرم های مجاز استراکچر اصلی 1شکل 

 

 های مجاز نصب رول های کناری: روش2شکل 

 

 های مجاز نصب رول بارهای سقفی: روش3 شکل

 

 : رول بارهای پشتی4شکل 
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 حریق مرکزی اطفاءسیستم   

 حریق مرکزی باید: اطفاءدر سیستم      

 سانتیمتری از بدنه خارجی باشد. 39حریق باید در داخل بدنه خودرو و در فاصلۀ حداقل  اطفاءکپسول  .1

 حریق مقاوم باشند.کلیۀ قطعات این سیستم باید در مقابل  .2

 سازی، یکی در داخل و دیگری در خارج بدنه خودرو باشد.سیستم باید دارای دو سوییچ جداگانه برای فعال .3

 سوییچ خارجی باید در جای مناسب و در دسترس نصب شده باشد و با عالیم مناسب، مشخص شده باشد. .4

 نی بسته، سوییچ داخلی را فعال نماید.راننده باید بتواند در حالت نشسته روی صندلی با کمربند ایم .5

 های داخل کابین نباید رو به سر راننده باشند.نازل .6

 های داخل محفظۀ موتور باید به طور مناسبی توزیع شده باشند.نازل .7


