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  آیین نامه برگزاری مسابقات سرعت:هدف از تدوین 

در  آیین نامه حاضر با هدف رشد و توسعه یکی از اصــلی تــرین رشــته هــای ورزشــی اتــومبیلرانی
ایران تدوین شده و سعی شده تا اساس و تجربه مسابقات برگــزار شــده در گذشــته را در کوتــاه 

جهــت رســیدن پیونــد بزنــد.   FIAمدت به آیین نامه های بــه روز فدراســیون جهــانی اتــومبیلرانی
بــه ایــن هــدف ســعی شــد تــا آیــین نامــه ای محلــی بــرای برگــزاری مســابقات تــدوین شــود کــه از 

اقتبــاس شــده تــا راه رســیدن بــه اســتاندارد هــای جهــانی در  FIAه هــای جهــانی اساس آیین نام
آیــین نامــه هــای فنــی  برگــزاری، همچنین در کنار این آیین نامــه برگزاری مسابقات را هموار کند.

هــدف گــروه برگــزاری مســابقات بــرای فصــل هــای  تکمیل کننده ای الزم اســت.و ایمنی و ضمائم 
  است. FIAن نامه های فنی و ایمنی به روز شده آینده استفاده از مفاد آیی

  لطفا به نکات زیر توجه کنید:

  فدراســیون ایــن حــق را بــرای خــود محفــوظ مــی دارد کــه در هــر زمــانی ایــن آیــین نامــه را
تغییــر دهــد. هرگونــه تغییــر و ضــمیمه توســط آیــین نامــه تکمیـلـی منتشــر و بــه اطــالع 

  .آیین نامه تکمیلی قابل اجرا است عموم خواهد رسید. تغییرات از تاریخ انتشار
  ســواالت در خصــوص شــفاف ســازی و تصــریح ایــن آیــین نامــه بایــد مســتقیما بــه دفتــر

  .فدراسیون ارسال شوند
 ســرعت بــرای   این آیین نامه توسط فدراسیون برای کمک و اداره کردن مــنظم مســابقات

   شده.ایمنی شرکت کنندگان و تماشاچیان تصویب 
 از مفــاد ایــن  ت ســرعت، تمــامی شــرکت کننــدگان توافــق دارنــد کــهبــا شــرکت در مســابقا

شــوند.  مــی توســط ایــن آیــین نامــه محــدودآیین نامه و ضــمائم مربــوط اطــالع داشــته و 
اجرای تمامی بند ها و مفاد این آیین نامه، آیین نامــه هــای تکمیلــی و ضــمائم مربوطــه 

  .اجباری و الزام آور استبرای همگان 
  فدراســیون  و مقامــات موافقــت کردنــد کــه: تصــمیمات مســئولینتمام شــرکت کننــدگان

  غیر قابل شکایت است.
  مرجع رسمی اطالع رسانی و اخبار فدراسیون، مرکز نشر آیــین نامــه هــا، آیــین نامــه هــای

و  mafiri.irتکمیلی، اعالمیه ها و نتــایج مســابقات ســایت رســمی فدراســیون بــه نشــانی 
 باشد.می کانال های رسمی کمیته سرعت 

  
 تعاریف کلیدی در آیین نامه: . ۱
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۱٫۱. Race مسابقه سرعت که در آن چندین شرکت کننده در یک مسیر بسته با یکــدیگر بــه :
  رقابت می پردازند. مالک برنده، سریعترین در مسیر است.

۲٫۱. Race Track.مسیر امن و بسته جهت برگزاری مسابقات سرعت :  
۳٫۱.Race Carاتومبیل مسابقه : 
۴٫۱. Race Driver :و یا شرکت کننده راننده اتومبیل مسابقه 
۵٫۱. Pit Stop ،پیــت اســتاپ تــوقفی بــرای ســوختگیری، تعــویض الســتیک جدیــد، تعمیــرات :

در حــین مســابقه یــا ترکیبــی از  پنــالتیتنظیمــات مکــانیکی، تعــویض راننــده و یــا اعمــال 
  موارد فوق است.

۶٫۱. Pit Lane : اســت کــه بــه مســیر دسترســی اتومبیــل هــای مســابقه بــرای پیــت پیــت لــین
  موازات شروع و پایان مسیر مسابقه قرار دارد.

۷٫۱. Parc Ferme مســابقه. ورود افــراد و از : محــل پــارک اتومبیــل هــا مســابقه قبــل یــا بعــد
  سرویس فنی در این محل مجاز نیست.

۸٫۱. Service Park محل پارک اتومبیل های مسابقه قبل و یــا بعــد از مســابقه. در ایــن محــل :
 اتومبیل ها مجاز است.سرویس های فنی 

۹٫۱. Refuel Zone محل سوختگیری اتومبیل مســابقه بــا نظــارت برگــزار کننــده مســابقه. ایــن :
 ز به کپسول های اطفاء حریق است.همحل مج 

۱۰٫۱. Race Control ــارت بــر مســابقات ســرعت توســط مقامــات : محــل کنتــرل و نظ
ســایر افــراد د ورومقامات برگزار کننــده مســابقه اســت و  فدراسیون. این محل مختص به

 به آن ممنوع است.
۱۱٫۱. Lap.به یک دور کامل در مسیر مسابقه گفته می شود :  
۱۲٫۱. Lap Time زمــان طــی شــده یــک دور کامــل در مســیر مســابقه بــه دقیقــه، ثانیــه و هــزارم :

  ثانیه.
۱۳٫۱. Best Lap بهترین زمان ثبت شده در چنــدین دور از لــپ هــای طــی شــده در مســابقه یــا :

  تمرین.
۱۴٫۱. Qualifying اتومبیــل و در و ایمنــی : احراز صالحیت برای شرکت درمسابقه با بررسی فنــی

 .شرکت کننده Lap timeنظر گرفتن 
۱۵٫۱. Disqualify اتومبیلی و یا راننده ای کــه بــه هــر دلیلــی صــالحیت شــرکت در مســابقه را از :

  دست بدهد.
۱۶٫۱. Officials د.که در جریان آن مسئولیت دارن مسابقهیک : مقامات برگزار کننده 
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۱۷٫۱. :Race Director  ریــس دایرکتــور دارای اختیــارات اساســی بــرای کنتــرل تمــرین و مســابقه
واقعی است. او از نزدیک با کلرک مسابقه (کــه فقــط بــا موافقــت صــریح ریــس دایرکتــور 

کار می کنــد. تصــمیم جهــت برگــزاری  استیواردهامی تواند دستورات مربوطه را بدهد) و 
مسابقه در شرایط مختلف از اختیارات ریس دایرکتــور اســت. مســئولیت ریــس دایرکتــور 

  از زمان آغاز پیش ثبت نام مسابقه شروع می گردد.
۱۸٫۱. Clerk of the course (COC) کــه بــا تمــام اجرایــی برگــزار کننــده مســابقه و مســیر : مقــام

ه از طریق رادیو بیسیم در تماس است. کلــرک بــه عنــوان برگزار کننده مسابق تیم اجرایی
برگــزار کننــده  تــیم هــایمسابقه دستورات را به با هماهنگی ریس دایرکتور  اجرایی مقام

  اعالم می کند.
۱۹٫۱. Assistant COC ــرک کمــک کــرده و ــه کل ــرک مســابقه کــه در کلیــه مراحــل ب : دســتیار کل

ضــاء برگــزاری از طریــق رادیــو بیســیم در دستورات وی را اجرا می کند. در صورت نیاز بــا اع
  تماس است.

۲۰٫۱. Stewards  : استیواردها دارای اختیارات عالی بر اجرای آیین نامــه و برنامــه هــای رســمی
  مسابقات هستند.

۲۱٫۱. CRO:  هرگونــه شــرکت کننــدگان مسئولین برگزار کننده مســابقه،  ورابط شرکت کننده ها
ــراض و یــا ارتبــاطی  ــال مــی دهنــد، و کلیــه بــه  CROاز طریــق را اعت گــروه برگــزاری انتق

به اطــالع شــرکت کننــدگان   CROاقدامات و بیانیه های مسئولین برگزار کننده از طریق 
  می رسد.

۲۲٫۱. Marshal  عضــو برگــزار کننــده مســابقه. مارشــال هــا تنهــا فــردی هســتند کــه در مســیر :
  مسابقه حضور دارند.

۲۳٫۱. Flag Marshalکه پرچم های اطراف مسیر مسابقه را بــه اتومبیــل  : مارشال هایی
  ها نشان می دهند.

۲۴٫۱. Chief Marshal  سرپرست مارشــال هــا کــه از طریــق رادیــو بیســیم بــا کلــرک مســابقه در :
 تماس است.

۲۵٫۱. Race Secretary  منشــی مســابقه کــه تمــامی مــدارک و گزارشــات مســابقه را تهیــه و :
اختیارشــان قــرار مــی دهــد. ایــن فــرد زیــر نظــر  اطالعــات مــورد نیــاز اعضــاء برگــزار کننــده را

ممکــن اســت دســتیار کلــرک بــه  مســابقه کــار مــی کنــد.مستقیم ریس دایرکتــور و کلــرک 
  عنوان منشی مسابقه باشد.
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۲۶٫۱. Safety اول در برگــزاری هــر مســابقه در نظــر  ی واصــل  (رکــن) : ایمنی مسابقه که به عنوان
  گرفته می شود

۲۷٫۱. Safety Car  در مســیر مســابقه حرکــت مــی کنــد و ایمنــی مســیر را : اتومبیــل ایمنــی کــه
و یــا ریــس  بررسی می کند. راننده این اتومبیل از طریق رادیــو بیســیم بــا کلــرک مســابقه

  در تماس است. دایرکتور
۲۸٫۱. Transponder  فرستنده ای که بر روی اتومبیل نصب شده تا لپ تایم هــا بــا اســتفاده :

  از دستگاه مشخص شود.
۲۹٫۱. Start/Finish Line خط شطرنجی مشخص شده برای شروع و پایان مسابقه : 
۳۰٫۱. Position  محل اسقرار اتومبیل در خط شــروع مســابقه کــه براســاس :Best lap  مشــخص

  شده.
۳۱٫۱. Jump Start حرکت اتومبیل مسابقه قبل از شروع مسابقه :  
۳۲٫۱. Start Lightچراغ شروع مسابقه :  
۳۳٫۱. Time Penalty :زمانی یک اتومبیل بــه دلیــل تخلــف. تــایم پنــالتی ممکــن  پنالتی

شــرکت کننــده لحــاظ و یــا تــایم گیــری است در جریان یــک مســابقه و یــا مســابقه بعــدی 
  گردد.

۳۴٫۱. Penalty .ممکــن اســت شــامل  پنــالتیایــن : جریمــه یــک راننــده بــه دلیــل تخلــف
اجــرا  و یــا بصــورت مــالی ، محرومیــت از شــرکت در مســابقات آتــیحــذف امتیــاز قهرمــانی

  گردد. 
۳۵٫۱. Registration مســئول  مــدارک ضــروری بــهارائــه  تکمیــل: ثبــت نــام در مســابقه و

 ثبت نام.
۳۶٫۱. Registration Assistant.مسئول ثبت نام مسابقه : 
۳۷٫۱. Administration Check.بررسی مدارک شرکت کننده جهت پیش ثبت نام :  
۳۸٫۱. Insuranceدهد. : بیمه ورزشی معتبر که کلیه حوادث در مسابقه را پوشش  
۳۹٫۱. Supplementary Regulation  فدراسیون از طریــق انتشــار آیــین نامــه تکمیلــی هرگونــه :

تغییــر آیــین نامــه اصــلی را رســما بــه اطــالع اعضــاء و شــرکت کننــدگان در مســابقه مــی 
  رساند.

۴۰٫۱. Safety Regulation  آیین نامه ایمنی مسابقات که حاوی موضوعات مربــوط بــه ایمنــی :
  مسابقه و اتومبیل است.

۴۱٫۱. Scrutineer .بازرسی که شرایط ایمنی و فنی اتومبیل های مسابقه را بررسی می کند : 
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۴۲٫۱. Scrutineering Area فنی اتومبیل هــای مســابقه. کلیــه شــرایط  ایمنی و  : محل بازرسی
ایمنی و فنی اتومبیل ها در این محل توسط بازرسان بررسی می گردد. حضــور راننــده بــه 

 الزامیست. و مسابقه همراه کلیه تجهیزات ایمنی
۴۳٫۱. Class of Cars بــر کــه : کــالس بنــدی اتومبیــل هــای شــرکت کننــده در مســابقه

 .تشکیل می شود و مسئول تکنیکال استیواردها ، کلرک،ریس دایرکتوراساس تصمیم 
۴۴٫۱. Modified Carsمشخصــی مطــابق آیــین و که تغییــرات گســترده  : اتومبیل هایی

زیر مجموعه این گــروه از اتومبیــل ، توربو و آزاد GT های کالس دارند. فنی و ایمنی نامه
 .ندسته ها

۴۵٫۱. Non Modified Cars : مطــابق آیــین  ی در ایمنــی آنهــاکــه تغییراتــ اتومبیل هــای
اتومبیــل هــا از تولیــدات  ایــن ،ده شده ولی در بخش فنی تغییراتی ندارنــدایمنی دا نامه

ــردد در جــاده هــای عمــومی را عمــومی  ــه هســتند و شــرایط ت ــد.کارخان  هــای کــالس دارن
 .هستند گروه از اتومبیل هازیر مجموعه این  و کلوپ ها استاندارد

۴۶٫۱. Standard Cars :  اتومبیل های تولیــد انبــوه هســتند کــه بــا مشخصــه فنــی عرضــه شــده
توسط کارخانه سازنده در مسابقه شرکت می کننــد. فقــط تغییراتــی در ایــن اتومبیــل هــا 

 مجاز است که در آیین نامه ها به صراحت قید شده است.
۴۷٫۱. GT Cars اتومبیــل هــایی مســابقه ای هســتند کــه از اتومبیــل هــای جــاده ای :

 فنــی فدراســیون هــای آیــین نامــه براســاس ســاخته شــدند و تغییــرات آنهــا تولیــد انبــوه
  است.

۴۸٫۱. Briefing جلسه توجیهی قبل از شروع مسابقه. حضــور تمــامی شــرکت کننــدگان :
در جلســه تــوجیهی شــامل دریافــت در این جلسه الزامیســت. عــدم حضــور شــرکت کننــده 

  پنالتی می شود.
۴۹٫۱. Championship Points :  امتیــازی کــه یــک راننــده در مســابقه بــه واســطه کســب مقــام

 آن کــالستعیــین قهرمــان  جهــتدریافت می کند. مجموع امتیازات یک فصــل مســابقه 
  در نظر گرفته می شود.

۵۰٫۱. Racing License  گواهینامــه مســابقه کــه صــالحیت شــرکت کننــده را جهــت در حضــور :
ابقه گواهینامــه ویــژه آن جهــت هــر کــالس از مســممکــن اســت مسابقه نشان می دهد. 

 کالس ارائه شود.
۵۱٫۱. Team اتومبیــل بــه همــراه راننــده و گــروه  ۲حــداکثر : یــک تــیم تشــکیل شــده از یــک یــا

 همراه و مسئول تیم.
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۵۲٫۱. Race Practice  به تمرینات و آمــاده ســازی دو روز قبــل از کوالیفایینــگ، تمــرین ریــس :
 گفته می شود.

 
  برگزاری مسابقه سرعت: فرمت . ۲

برگــزاری یــک مســابقه ســرعت کــه در تقــویم فدراســیون اعــالم شــده، مســئولین برگــزاری پیش از 
یک اعالمیه شامل تاریخ، محل مسابقه، مدارک مورد نیاز برای ثبت نــام، محــل بازرســی ایمنــی و 

ت یفنی، کالس بندی، آیین نامه تکمیلی تهیه و حداکثر دو هفته قبل از شــروع مســابقه در ســا
د. شــرکت کننــدگان در مســابقه ســرعت ضــمن بررســی مســتمر ســایت فدراســیون درج مــی کننــ

فدراسیون می بایست از آخرین تغییــرات آیــین نامــه و اخبــار مســابقه اطــالع کســب کننــد. لغــو 
یق به اطــالع شــرکت کننــدگان مــی رســد. مسابقه و یا تغییر در زمان شروع مسابقه از همین طر 

می بایست مفاد آیین نامه ها، آیین نام های تکمیلــی و اعالمیــه منــدرج  کلیه شرکت کنندگان
عدم اطالع شرکت کننده از مفاد آیــین نامــه هــا و  به دقت مطالعه کنند.در سایت فدراسیون را 

یا اطالعیه های مندرج در ســایت ممکــن اســت منجــر بــه حــذف شــرکت کننــده از دور رقابــت هــا 
  گردد.

  mafiri.ir توسط فدراســیون از طریــق ســایت فصل مسابقاتتدای در ابسرعت تقویم مسابقات 
اعالم می گردد. هرگونه تغییــر در تقــویم و یــا لغــو مســابقه یا کانال اطالع رسانی کمیته سرعت 

در طــول  کمیتــه ســرعتیــز از طریــق ســایت فدارســیون اطــالع رســانی مــی شــود. ممکــن اســت ن
و  اختصاصــی جــام هــای در غالــبژه ای ، مســابقات ســرعت بــا عنــاوین و مناســبت هــای ویــفصل

و در تقــویم ابتــدای فصــل اعــالم نشــده  دنبرگــزار نمایــد کــه فاقــد امتیــاز قهرمــانی باشــ کلوپ هــا
  .باشد

تســت  اول ، روزروز برنامه ریزی شــده اســت ۲سرعت قهرمانی در برگزاری مسابقات مراحل اصلی 
. همچنــین و ســکو اعــالم نتــایجمســابقه ســرعت و دوم  فنــی، تــایم گیــری (کوالیفایینــگ) و روز

در هفتــه منتهــی بــه  ش ثبــت نــام و تکمیــل مراحــل ثبــت نــامتمرینــات در پیســت مســابقه، پــی
 مسابقه انجام می گیرد.

  

  مراحل برگزاری مسابقه:شروع  . ۳

۱٫۳ Administration check   ارک (پیش ثبت نام)بررسی مدارسال و  
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 مشخص شده بر اســاس اطالعیــه در ســایتدر مسابقه از تاریخ و بررسی مدارک پیش ثبت نام 
مــدارک تمامی شرکت کنندگان می بایســت شروع شده و  و کانال های رسمی کمیته فدراسیون

مــدارک ایــن ارائــه  .سامانه ملی در سایت فدراســیون بارگــذاری کننــدالزم جهت پیش ثبت نام را 
  .بت نام در مسابقه تلقی نمی گرددبه منزله ث

امکــان  دوشــنبه در هفتــه منتهــی بــه مســابقه روز اداریپیش ثبت نام حداکثر تا پایان ســاعت 
 تکمیــلمســابقه رســمی در هفتــه منتهــی بــه  جهــت شــرکت در تمرینــاتهمچنــین  پــذیر اســت.

  .ستا مراحل ثبت نام اجباری
 ثبــت نــام بــه منزلــه انصــراف از شــرکت در مســابقه تلقــی شــده و مجــوز مهم: عدم تکمیل مراحل

  تمرینات قبل از مسابقه باطل می گردد.

  ملی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی  جهت ثبت نامه در مسابقات: آدرس سامانه
https://portal.mafiri.ir/Home/LogIn 

  

۲٫۳ Registration :ثبت نام در مسابقه  
در مــی بایســت جهــت صــدور مجــوز حضــور در روز کوالیفایینــگ و ثبــت  کلیــه شــرکت کننــدگان

بــرای حضــور شــرکت کننــده همچنــین  مسابقه ثبت نام خود را کامل انجــام دهنــد.ورودی لیست 
حضـــور در روز مجـــوز پـــس از تکمیـــل مراحـــل ثبـــت نـــام تکمیـــل مراحـــل ثبـــت نـــام الزامیســـت. 

اختصــاص داده مــی شــود. شــرکت کننــده ملــزم بــه  شــماره مســابقهصــادر شــده و کوالیفایینــگ 
ثبــت  اســت.و مســابقه کوالیفایینــگ تمــرین، نصب شماره مسابقه بر روی بدنــه اتومبیــل در روز 

نام شرکت کننده باید کامل انجام شــود و هرگونــه نقــص مــدارک و یــا عــدم تکمیــل مراحــل ثبــت 
ل مــی کنــد و بــه منزلــه انصــراف از طــکوالیفایینــگ و مســابقه را با تمرین، مجوز حضور در روز ،نام

در صــورت انصــراف شــرکت کننــده در هــر مرحلــه از مســابقه،  حضــور در مســابقه تلقــی مــی گــردد.
یــا بــه لغــو کــه برگــزاری مســابقه بــه دالیلــی هزینه ثبت نام مسترد نمــی گــردد. فقــط در شــرایطی 

 گردد هزینه ثبت نام محفوظ و یا مسترد می گردد.تاریخی دیگر موکول 

در هفتــه منتهــی بــه مســابقه  ســه شــنبهثبــت نــام حــداکثر تــا پایــان ســاعت تمــرین روز ه: توجــ
  امکان پذیر است.

  ست:ا جهت تکمیل مراحل ثبت نام ارائه مدارک زیر الزامی

 (راننده) توسط شرکت کننده و تعهد نامه فرم ثبت نام امضاء 
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  بیمه نامه ورزشی معتبرارائه اصل 
  پستی محل سکونتکارت ملی / کد ارائه اصل 
  ۳×۴عکس پرسنلی قطعه  دوارائه cm 
  گواهینامه شرکت در مسابقه (مطابق با کالس ثبت نام شده) ارائه 
  در فرم مربوطه...) امداد و (مدیر، همراه،  تیماعضاء ثبت مشخصات کامل 

، فــرم ه، مجــوز حضــور در روز کوالیفایینــگپــس از تکمیــل مراحــل ثبــت نــام، شــماره مســابقمهم: 
فقــط بــه شــرکت کننــده تحویــل داده مــی شــود و  همــراهکارت های راننــده و تــیم و بازرسی فنی 

  ردد.رسید دریافت می گ

کالس مسابقه تعریــف شــده در آیــین نامــه فنــی، حدنصــاب  ایجاد لیست ورودی برای یکجهت 
  تشکیل کالس مسابقه:

 اتومبیل ۸ با کالس های اختصاصی، استاندارد و کلوپ ها حداقل 
 اتومبیل ۶با  و کالس های جی تی، توربو و آزاد حداقل 

و مجــوز حضــور در بازرســی و تســت شــده ثبت نامشان تکمیل  مسابقه کالسآن  بایست در می
در صــورت عــدم تشــکیل یــک کــالس، ممکــن اســت شــرکت کننــدگان آن  فنــی را دریافــت کننــد.

 کالس مسابقه تشکیل نگردد.گردد و یا آن کالس در سایر کالس های مشابه ادغام 

۳٫۳ Insurance بیمه  
را بــه  کلیه شرکت کنندگان در مسابقه می بایست در هنگام ثبت نام بیمه نامه معتبــر ورزشــی

. در صــورت بیمــه محــل برگــزاری مســابقه توســط فدراســیون کپــی آن مسئول ثبت نام ارائه کنند
 جهت رویت سایرین در محل ثبت نام نصب گردد.

۴٫۳ Transponder فرستنده  
مجهــز بــوده و در  MyLapsمی بایست به فرســتنده ومبیل های شرکت کننده در مسابقه کلیه ات

کامــل باشــد. نشــان دهنــده بــر روی فرســتنده بایــد بصــورت  و مســابقه شــارژ کوالیفایینــگ زمــان
 تــایمگیری یــا شارژ فرستنده منجر به حــذف از یا ت سبز را نشان دهد. عدم نصب وممنقطع عال

  خواهد شد. (Disqualify) مسابقه

۵٫۳ Race Practice تمرین ریس  
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در مســیر اصــلی  کوالیفایینــگ از ابتدای هفته مسابقه تــا روز قبــل ازشرکت کنندگان می توانند 
مسابقه تمرین کنند. جهت شرکت در این تمرینات می بایست مراحــل ثبــت نــام و ارائــه مــدارک 
انجام شده باشد. شرایط حضور در پیست مشابه یک مسابقه بوده و کلیه مــوارد ایمنــی (لبــاس، 

همچنــین شــرکت  مســابقه باشــد.حضــور در کــاله، کفــش و ایمنــی اتومبیــل) بایــد مشــابه شــرایط 
ه می بایست شماره مسابقه اختصاص داده شده را قبل از ورود به محوطــه پیســت بــر روی کنند

 اتومبیل خود نصب کند.

۶٫۳ Qualifying صالحیت شرکت در مسابقه  
شــرکت کننــده مــی بایســت شــماره مســابقه اختصــاص داده شــده را قبــل از در روز کوالیفایینــگ 

تــیم و راننــده مــی اعضــاء ورود بــه محوطــه پیســت بــر روی اتومبیــل خــود نصــب کنــد و همــواره 
بایست کارت ها شناســایی ارائــه شــده توســط فدارســیون و مجــوز حضــور در روز کوالیفایینــگ را 

و افــراد فاقــد کــارت شناســایی بــه محوطــه پیســت  همراه خود داشته باشند. از ورود و یــا حضــور
  ینگ یک اتومبیل شامل مراحل ذیل است:یکوالیفاجلوگیری می گردد.  سرویس پارک

۷٫۳ Scrutineering  بازرسی ایمنی و فنی  
را ـطـی کننــد. اتومبیــل هــا و  فنــی ایمنــی و کلیــه شــرکت کننــدگان مــی بایســت مراحــل بازرســی

رانندگان می بایست در روز و ساعت مشخص شده در محــل بازرســی ایمنــی و فنــی حضــور پیــدا 
ــاس مســابقه، کفــش  ــاله، لب ــی شــامل: ک ــزات ایمن ــه تجهی ــراه داشــتن کلی ــین هم ــد. همچن کنن

در خصــوص ت. کلیــه موضــوعات آیــین نامــه ایمنــی و فنــی مخصــوص و دســتکش هــا الزامیســ
ایمنــی  جهیزات ایمنی در این محل بررسی می گردد. شرکت کنندگانی کــه بــه لحــاظاتومبیل و ت

مــی شــوند. و  Disqualify یــا حــذف فنــی از بازرســان تاییدیــه دریافــت نکننــد از دور رقابــتو یــا 
همچنین عدم حضور در محــل بازرســی در زمــان مقــرر بــه منزلــه انصــراف از شــرکت در مســابقه در 

و در تــایم گیــری  تــایم پنــالتی دریافــتنظر گرفته می شود. تاخیر از موعد حضــور نیــز منجــر بــه 
  اعمال می شود.

ــی و  مهــم: ممکــن اســت بازرســی ــه ای از برگــزاری مســ مجــدد ایمن ــی در هــر مرحل ــا فن ابقه و ی
انجام گیرد. درصورت احراز تخلف از موارد منــدرج در آیــین نامــه ایمنــی و فنــی امکــان  تایمگیری

و یــا پنــالتی  اســتیواردها ت هــا وجــود دارد. همچنــین بــا تصــمیمحذف شرکت کننده از دور رقابــ
  متناظر با تخلف برای مسابقه بعدی در نظر گرفته می شود. تایم پنالتی
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بــرای بررســی  اســتیواردهاو شــرکت کننــده موظــف اســت در هــر مرحلــه بــه درخواســت بازرســان 
اتومبیــل مســابقه پاســخ دهــد. در صــورتیکه شــرکت کننــده امکــان بازرســی اتومبیــل مســابقه را 
فراهم نکند این مــورد بــه منزلــه تخلــف محســوب مــی شــود و شــرکت کننــده ضــمن حــذف از دور 

فنی اتومبیل مســابقه در قبــل و بعــد از مســابقه ایمنی و شرایط  مسابقه شامل پنالتی می گردد.
  و روز کوالیفایینگ باید با آیین نامه های فنی و ایمنی مطابقت داشته باشد.

۸٫۳ Best Lap بهترین لپ  
در دریافت تاییدیه، شــرکت کننــدگان مجــوز شــرکت پس از پایان مراحل بازرسی ایمنی و فنی و 

. مطابق جدول تهیــه شــده توســط مســئولین برگــزاری هــر شــرکت کنندرا دریافت می تایم گیری 
محل تایم گیری حاضر باشد. تایم گیری مــی توانــد  در کننده می بایست در زمان مشخص شده
مــی  یــک تــیم اتومبیــلنــی و فنــی انجــام شــود. راننــده بالفاصله پس از اتمام مراحل بازرســی ایم

تــایم گیــری ارائــه  مارشــالبه  را بازرسی فنی تائیدیهبه همراه  تایمگیریمجوز حضور در بایست 
  .کند

ــا اتومبیــل مســابقه همــراه  ارشــالپــس از کنتــرل مــدارک توســط م تــایم گیــری، شــرکت کننــده ب
ــی کامــل (مشــابه یــک مســابقه)  ــه مســیر MYLAPS و فرســتنده نصــب شــده تجهیــزات ایمن ب
نظر گرفته شــده تــا در مســیر دقیقه زمان در  ۱۰مسابقه هدایت می شود. برای کلیه کالس های 

 Bestمسابقه حرکت کنند. بهترین تایم از مجموع لپ هــای طــی شــده بــه عنــوان بهتــرین لــپ 
Lap  در نظــر گرفتــه شــده و پوزیشــنPosition .اتومبیــل را در خــط اســتارت مشــخص مــی کنــد 

قهرمــانی مطــابق جــدول  همچنین به نفرات اول تا سوم بهترین لپ هــر کــالس مســابقه، امتیــاز
 :رعایت موارد ذیل در تایم گیری ضروریستضمنا  اعطا می گردد. ۱۰،۳مندرج در بند 

دقیقــه اســت و شــرکت کننــده فرصــت  ۱۰مدت زمان تایم گیری برای هــر کــالس مســابقه  ۱٫۸٫۳
  .بار از خط استارت مسابقه عبور کند ۲دقیقه حداقل  ۱۰قبل از پایان تا دارد 

تــایمی بــرای شــرکت  رکت کننده در زمان مقرر بــرای تــایم گیــری، م حضور شدر صورت عد ۲٫۸٫۳
 کننده ثبت نمی گردد و امکان تمدید تایم گیری نیست.

 بــرای شــرکت کننــده یلــپ، تــایم ۲انحه قبــل از اتمــام ســدر صــورت بــروز نقــص فنــی و یــا  ۳٫۸٫۳
 .نیستامکان تمدید تایم گیری  دقیقه ۱۰پس از پایان  می شود وثبت ن

دقیقه، بهترین لــپ از مجمــوع لــپ  ۱۰انحه قبل از اتمام سدر صورت بروز نقص فنی و یا  ۴٫۸٫۳
 های طی شده در نظر گرفته می شود و امکان تمدید تایم گیری نیست. 
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لــپ کامــل  ۲دقیقه از مسیر خارج شود ولــی حــداقل بایــد  ۱۰راننده می تواند قبل از پایان  ۵٫۸٫۳
 کند. طی

اخــراج از دریافــت پنــالتی و یــا تــایم گیــری منجــر بــه  مــدت هرگونه تخلف رانندگی در طــی ۶٫۸٫۳
بــرای راننــده  مســابقه در پنــالتیتــایم  ،اســتیواردها. ممکن است براساس نظــر مسیر شده

 متخلف در نظر گرفته شود.
در تــایم گیــری  نــده فقــط مــی توانــد بــه دلیــل نقــص فنــی و یــا دالیــل پزشــکیشــرکت کن ۷٫۸٫۳

 ها درباره این شرایط تصیم می گیرند. استیوارد شرکت نکند.
یــا  کتبی به کلــرک مســابقه اطالعیهبا قبل از شروع تایم گیری می بایست شرکت کننده  ۸٫۸٫۳

 عدم حضور در تایم گیری را اعالم کند.دلیل  رابط شرکت کنندگان
عــدم شــرکت در تــایم گیــری، بازرســان درخواســت در هنگام بروز نقص فنی در اتومبیــل و  ۹٫۸٫۳

 .اتومبیل را بررسی و نقص فنی را تایید کنندمی بایست 
  ده کند.ااستف ودشهر شرکت کننده فقط می تواند از فرستنده ثبت شده به نام خ ۱۰٫۸٫۳
ریــس  درخواســتزمان تایم گیری قابل تمدید نیست و فقط در شــرایط خــاص و بــا مدت  ۱۱٫۸٫۳

 مسابقه امکان پذیر است. استیواردهاو قبول  دایرکتور
و یــا  در کــالس هــای مختلــف مســابقه بــا اتومبیــل متفــاوت در صــورتیکه شــرکت کننــده ۱۲٫۸٫۳

ثبت نام کرده باشد، می بایســت در تــایم گیــری جداگانــه شــرکت  مشخصه فنی متفاوت
 می شود. در نظر گرفتهکند. در غیر اینصورت تایم ثبت شده برای سایر کالس ها 

هــای  ممکــن اســت برگــزار کننــده اتومبیــل هــای یــک کــالس مســابقه مشــابه و یــا کــالس ۱۳٫۸٫۳
 را همزمان تایم گیری کند. مختلف

ــان ۱۴٫۸٫۳ ــگ مراحــل در پای ــد کوالیفایین ــه شــرکت کنن شــرکت در  مجــوزشــده  تاییــدگانی کــه ب
 مسابقه ارائه می شود.

شود مجــوز ورود بــه پارکینــگ و ســرویس پــارک  Disqualifyکننده ای که شرکت اتومبیل  ۱۵٫۸٫۳
 در روز مسابقه را دریافت نخواهد کرد.

شدن یک شــرکت کننــده هزینــه هــای ثبــت نــام بــه ایشــان مســترد  Disqualifyدر صورت  ۱۶٫۸٫۳
 نخواهد شد.

همــراه پــرچم هــا در مســیر و جایگاهشــان مســتقر  در زمــان تــایم گیــری کلیــه مارشــال هــا ۱۷٫۸٫۳
 هستند.

حرکــت  ،رانندگان ضــمن توجــه بــه رنــگ پــرچم مارشــال هــای مســیر ،مشابه شرایط مسابقه ۱۸٫۸٫۳
 می کنند.
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پیســت خــاموش اســت تــایم گیــری انجــام نمــی شــود و  ســبز تا زمانی کــه چــراغ ســیگنال ۱۹٫۸٫۳
صف اتومبیل ها در حال ورود به پیست هســتند. رعایــت احتیــاط و فاصــله در محــل ورود 

 اتومبیل ها به مسیر الزامیست.
چراغ سبز روشن می شود و همزمــان لــپ تــایم  ،در مسیر پس از تکمیل صف اتومبیل ها ۲۰٫۸٫۳

 اتومبیل ها محاسبه می شود.
کلــرک چــراغ بــا دســتور  ،دقیقــه و یــا مــوارد خــاص ماننــد ســانحه در مســیر ۱۰پس از پایان  ۲۱٫۸٫۳

سیگنال قرمز روشن می گردد. همزمان مارشال های مسیر پرچم قرمز بــه راننــدگان نشــان 
 می دهند.

با روشن شدن چراغ سیگنال و پرچم قرمز رانندگان موظف هستند ضمن کــاهش ســرعت  ۲۲٫۸٫۳
 وارد شوند. ینلسیر خارج و به پیت و رعایت فاصله با سایر اتومبیل ها از م

در مســیر را  ناگهــانی و یــا کــاهش ســرعتتوقــف  هــیچ راننــده اجــازهدر زمان تایم گیــری  ۲۳٫۸٫۳
ندارد و در صورت بروز نقص فنــی مــی بایســت ضــمن حفــظ خونســردی دســتورات مارشــال 

 های مسیر را اجرا کند.
در صــورت لغــو و یــا توقــف  استیواردهاو تایید  کتورر ریس دای درخواستممکن است با  ۲۴٫۸٫۳

 دقیقه، تایم گیری با زمان باقی مانده تمدید شود. ۱۰تایم گیری قبل از پایان زمان 

 

۹٫۳ Class of Cars اتومبیل های مسابقه کالس  
مســئول تــایم گیــری لیســت نتــایج را پس از پایان تایم گیری و محاسبه بهترین لپ تــایم هــا، 

قبــل از مســابقه ارائــه شــود.  اســتیواردهاقرار داده تــا در جلســه  در اختیار کلرک یا ریس دایرکتور
کــالس مســابقه هــر لیســت اســتارت  اســتیواردهابــا نظــارت مســتقیم ریــس دایرکتــور و تاییــد 

  توسط کلرک تهیه می شود.

  مسابقه سرعت ممکن است شامل این کالس ها باشد:

از یک برند با مشخصــه فنــی همســان کــه مشخصــه فنــی  کالس استاندارد: اتومبیل هایی  ۱٫۹٫۳
ــاز  آنهــا مطــابق کارخانــه ســازنده اســت و تغییــری در متعلقــات و مشخصــه فنــی آن مج

 هستند. Non Modifiedنیست. اتومبیل های این کالس 
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با مشخصه فنی همســان کــه طبــق از یک برند  یاتومبیل ها :، کلوپ هاکالس اختصاصی   ۲٫۹٫۳
قوانین ایمنی و فنی مختص بــه کــالس خودشــان مســابقه مــی دهنــد. اتومبیــل هــای ایــن 

 باشند. Non Modifiedیا   Modifiedکالس می توانند 
 کالس های جی تی و توربو: اتومبیل هایی بــا برنــدهای متفــاوت کــه مطــابق آیــین نامــه ۳٫۹٫۳

ــی ــد. افدراســیون  فن ــی همســان دارن ــن کــالس مشخصــه فن ــل هــای ای   Modifiedتومبی
 هستند.

فنــی فدراســیون کالس آزاد: اتومبیل هایی بــا برنــدهای متفــاوت کــه مطــابق آیــین نامــه  ۴٫۹٫۳
 هستند.  Modifiedمشخصه فنی متفاوت دارند. اتومبیل های این کالس 

اتومبیــل مــی بایســت در  ۸حــداقل بــرای کــالس هــای اختصاصــی، اســتاندارد و کلــوپ هــا  ۵٫۹٫۳
شــرکت کــرده و تاییــد شــوند تــا آن کــالس رســمی شــده و اســتارت لیســت  فایینــگکوالی

 دریافت کند.
اتومبیــل مــی بایســت در کوالیفایینــگ  ۶بــرای کــالس هــای جــی تــی، توربــو و آزاد حــداقل    ۶٫۹٫۳

 شرکت کرده و تایید شوند تا آن کالس رسمی شده و استارت لیست دریافت کند.
 س بــا یــک کــالس بــاالتر از خــودشکال، این جی تیدر صورت عدم حد نصاب یک کالس  ۷٫۹٫۳

 است.آن کالس  به ام دو کالس مسابقه نزدیک ترین تایمغام می گردد. معیار ادغاد
معیــار مشخصــات فنــی بــرای هــر اتومبیــل بــر اســاس  ،جی تــیام دو کالس غدر صورت اد ۸٫۹٫۳

اتومبیــل در نظــر گرفتــه مــی  و تایید شده توسط بازرسان برای همــان ثبت نام شدهکالس 
 شود.

و یــا اجــازه شــرکت  اســتاندارد و کلــوپ هــا هــای کــالسثبــت نــام شــده در اتومبیــل هــای    ۹٫۹٫۳
 د.نرا ندار  و آزاد جی تیمسابقات کالس   درام غاد
ضور شــرکت کننــدگان در هــر کالســی از مســابقه دارا بــودن گواهینامــه آن کــالس شرط ح ۱۰٫۹٫۳

 است.
ــاالتر   ۱۱٫۹٫۳ ــه یــک کــالس ب  بهتــرین لــپ تــایم ایــن ـجـی ـتـی و آزاد جهــت ورود یــک اتومبیــل ب

 ختالف داشته باشد.ا کالس آنبا بهترین لپ تایم  %۱۰۷اتومبیل نباید بیش از 
جهت ورود یک اتومبیل به یک کالس بــاالتر اســتاندارد بهتــرین لــپ تــایم ایــن اتومبیــل  ۱۲٫۹٫۳

 با بهترین لپ تایم آن کالس اختالف داشته باشد. %۱۱۰نباید بیش از 
اتومبیــل  ۱۶اتومبیــل باشــد، فقــط  ۱۶اگر تعداد ثبت نــام در کــالس مســابقه ای بــیش از   ۱۳٫۹٫۳

 قرار می گیرند. استارت لیست مسابقهبرتر از لحاظ بهترین لپ در 
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در صورتی که شرکت کننده ای نسبت به کالس بندی انجام شده اعتراض داشــته باشــد  ۱۴٫۹٫۳
ــل ا ــین کــالس مــی بایســت اعتــراض مکتــوب خــود را حــداکثر یــک ســاعت قب ز شــروع اول

اعتراضــی کــه بعــد از ایــن مهلــت ارســال  بــه ارائه دهــد. CRO رابط شرکت کنندهمسابقه به 
 شود رسیدگی نخواهد شد.

مــی بایســت بخواهــد از حضــور در مســابقه انصــراف دهــد  ای در صورتی که شرکت کننده ۱۵٫۹٫۳
اســتارت حــداکثر یــک ســاعت قبــل از شــروع اولــین بــا ذکــر دلیــل  انصــراف مکتــوب خــود را

  کلرک ارائه دهد.و یا  CROمسابقه به 
از حدنصــاب خــارج کــردن یــک کــالس مســابقه  یــا عدم حضــور بــی دلیــل در روز مســابقه و ۱۶٫۹٫۳

بــرای  گــزارش و اســتیواردها بــه مســابقه ریــس دایرکتــورتبانی تشخیص داده شد و توسط 
ز ممکــن اســت محرومیــت ا پنــالتیمنظــور خواهــد شــد. ایــن  پنــالتی شــرکت کننــده غایــب

 قهرمانی باشد.حذف امتیازات  در مسابقه بعد و یا حضور
انجــام مــی گیــرد و تغییــر در  اســتیواردهادر جلسه ترتیب استارت کالس های مسابقه   ۱۷٫۹٫۳

زمان اســتارت کــالس هــای مســابقه فقــط در شــرایط اضــطرار و یــا کنســل شــدن یــک کــالس 
هرگونه تغییــر در اســتارت کــالس هــای مســابقه نیــاز بــه تاییــد  .امکان پذیر استمسابقه 

 دارد. استیواردها
ــارج از رویــه ذکــر شــدهو یــا تغییــر تشــکیل   ۱۸٫۹٫۳ در آیــین نامــه تخلــف  کــالس مســابقه خ

 را ندارد. مسابقه ها و یا استارتمحسوب می شود و هیچ مقامی اجازه تغییر در کالس 

۱۰٫۳ Championship Points امتیاز قهرمانی  
بــا توجــه  .در ابتدای فصل توسط فدراســیون منتشــر مــی گــرددتقویم مسابقات قهرمانی  ۱٫۱۰٫۳

 ۶ به شرایط پاندمی ممکن است تاریخ و تعداد مســابقات قهرمــانی تغییــر کنــد. حــداکثر
 مسابقه قهرمانی در یک فصل برنامه ریزی می شود.راند 

 برگــزار شــود تــا در یــک فصــل از یک کالس مشخص باید )۱ - (تعداد کل مسابقات حداقل  ۲٫۱۰٫۳
 .یافت کنددر قهرمانی را امتیاز  آن کالس

آن کــالس در نظــر گرفتــه مــی  مخــتص امتیــاز قهرمــانی ،ی مســابقهکــالس هــابرای کلیه  ۳٫۱۰٫۳
 شود.

امتیــاز کســب کنــد کــه در اولــین هر شرکت کننده فقط می تواند در یک کالس قهرمانی  ۴٫۱۰٫۳
 باشد.اعالم کرده انتخاب و بصورت مکتوب ش فصل مسابقه
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دو کالس قهرمانی، امتیاز قهرمانی هر شرکت کننده در کالس  استارتدر صورت  ۵٫۱۰٫۳
 .خودش محاسبه می گردد

 است:ت قهرمانی بدین شرح اجدول امتیاز  ۶٫۱۰٫۳
 

  امتیاز  رتبه
  ۲۵  اول
  ۱۸  دوم
  ۱۵  سوم
  ۱۲  چهارم
  ۱۰  پنجم
  ۸  ششم
  ۶  هفتم
  ۴  هشتم
  ۲  نهم
  ۱  دهم

  

برای نفرات برتر هر کالس در روز کوالیفایینگ امتیازات زیر به مجموع امتیازات قهرمانی 
 اضافه می گردد.

  امتیاز  رتبه
  ۳  اول
  ۲  دوم
  ۱  سوم

 

لغــو گــردد و امکــان  بــه هــر دلیلــیدر صــورتی کــه مســابقه ای از تقــویم فصــل مســابقات  ۷٫۱۰٫۳
اســاس کســر ایــن مســابقه شته باشد، محاســبات بــر برگزاری مسابقه جایگزین وجود ندا

 انجام خواهد شد.
امتیــازات جــداول و  حــذفدر مســابقه آخــر فصــل گان امتیــاز دو برابــر بــرای شــرکت کننــد ۸٫۱۰٫۳

کــه در تقــویم فصــل مشــخص  فوق شامل کوالیفایینگ و مسابقه در تمام راندهای ســال
 یکسان دارند.شده امتیاز 
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حدنصاب اختصاص امتیاز قهرمانی بــه کــالس هــای اختصاصــی، اســتاندارد و کلــوپ هــا  ۹٫۱۰٫۳
 اتومبیل در خط استارت مسابقه است. ۶حضور حداقل 

حدنصاب اختصاص امتیاز قهرمانی به کالس های جــی تــی، توربــو و آزاد حضــور حــداقل  ۱۰٫۱۰٫۳
 .اتومبیل در خط استارت مسابقه است ۴

مــی شــود و جهــت هــر کــالس محاســبه کــالس هــا  هــر متیازات قهرمــانیادر پایان سال  ۱۱٫۱۰٫۳
 .معرفی می شود سال آن کالس قهرمانمسابقه یک 

بــر اســاس برتــر در زمان برابری امتیاز قهرمانی دو شرکت کننده، مالک انتخــاب قهرمــان  ۱۲٫۱۰٫۳
ــداد کســب بیشــتر  ــام اول ینتع در مســابقات قهرمــانی اســت. و در صــورت برابــری  مق

 مقام های بعدی لحاظ می گردد.تعداد مجدد، 
 ،نتــایج نهــاییاعــالم و  پنــالتی هــاامتیــازات قهرمــانی در پایــان فصــل پــس از محاســبه  ۱۳٫۱۰٫۳

 مالک محاسبه قرار می گیرد.
و یــا ســایت  از طریــق کانــال رســمیمســابقه  هــراز  بعــدو پنــالتی هــا  رده بنــدیجــدول  ۱۴٫۱۰٫۳

 می گردد. اعالم فدراسیون

 

۱۱٫۳ Penaltiesپنالتی ها :  
و یــا بــی نظمــی تخلــف خطــا، بــدلیل  مسابقه، تمرین، تایمگیری و رویداد هــای مــرتبطدر  پنالتی 

که مطابق ایــن آیــین نامــه، ضــمائم و آیــین نامــه هــای تکمیلــی مشــخص و محــرز شرکت کننده 
برای شرکت کننده اعمــال مــی گــردد.  استیواردهاو توسط  یا ریس دایرکتور کلرک گزارشبا شده 

و شــرکت کننــده موظــف بــه اجــراء دســتورات تاییــد  ها غیر قابل تجدید نظــر هســتند این پنالتی
  است. پنالتی ها بدین شرح می باشند: استیواردهاشده توسط هیئت 

۱٫۱۱٫۳ Time Penalties  گــزارشزمــانی و انضــباطی بــا  راننــدگی، یا جرائم زمانی به دالیل تخلفات 
بــه بــه مجمــوع لــپ تــایم هــای مســابقه و یــا  اســتیواردهاو یــا ریــس دایرکتــور بــه  کلــرک

  افزوده می شود. ینگروز کوالیفایتایم بهترین لپ 
۲٫۱۱٫۳ Penalties  بــرای شــرکت  فنــی، انضــباطی و یــا راننــدگیســایر جــرائم کــه بــدلیل تخلفــات

انی کســب شــده در یــک یــا چنــد حذف امتیــازات قهرمــ :کننده متخلف منظور شده و شامل
، حــذف یــا جابجــایی رده بنــدی در یــک یــا چنــد مســابقه، محرومیــت از شــرکت در مســابقه

. ممکــن اســت بــر اســت و جــرائم مــالی بــرای شــرکت کننــده متخلــف مســابقه یــا تــایمگیری
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اساس میــزان تخلــف شــرکت کننــده ترکیبــی از ایــن پنــالتی هــا بــرای شــرکت کننــده اعمــال 
  شود.

 دریافــتمل شــوند شــامبیل که باعث جابجایی و کســب رتبــه تخلفات فنی مربوط به اتو ۳٫۱۱٫۳
و  آن مســابقه و امتیــاز قهرمــانی رتبــهحــداقل پنــالتی حــذف  .دگــردبیشــترین پنــالتی مــی 

  بعدی است. اتجلسه شرکت در مسابق تا چند محرومیت از یک
 حتــی شــامل تــایم پنــالتی وممکن است  ،و مسابقه ینگتخلفات رانندگی در روز کوالیفای ۴٫۱۱٫۳

صــورتیکه شــرکت کننــده از قبــل امتیــاز . در دحــذف امتیــازات قهرمــانی کســب شــده گــرد
  قهرمانی نداشته باشد شامل محرومیت از شرکت در مسابقات آتی خواهد شد.

شــرکت عــدم پرداخــت آن،  و در صــورت اعمــال جریمــه مــالی بــرای شــرکت کننــده متخلــف ۵٫۱۱٫۳
آتــی ســرعت مســابقات کلیــه امکــان ثبــت نــام و شــرکت در تا زمان پرداخت جریمه، کننده 

  ندارد.را فدراسیون 
یــا چنــد مســابقه از ســوی یــک راننــده،  یــکدر صــورت بــروز تخلفــات راننــدگی مختلــف در  ۶٫۱۱٫۳

 و محرومیــت از شــرکت در مســابقات بعــدیگواهینامــه شــرکت در مســابقات  تعلیقامکان 
  وجود دارد.

دریافــت در جهــت کســب مقــام برتــر در مســابقه منجــر بــه شــرکت کننــده هرگونــه تبــانی  ۷٫۱۱٫۳
 امتیازات قهرمانی کسب شده است.کل  و ها شده و شامل حذف مقام پنالتی بیشترین

یــک شــرکت کننــده دیگــر باشــد، شــامل پنــالتی  جهــتکسب مقام برتــر  برایتبانی  اههرگ ۸٫۱۱٫۳
 مشابه برای هردو شرکت کننده است.

ــانی  ۹٫۱۱٫۳ ــدگانتب ــه انضــباطی و  شــرکت کنن ــق کمیت ــده از طری ــات برگــزار کنن و قضــایی مقام
 د.فدراسیون پیگیری می گرد

از  اســتیواردهاکلیــه تخلفــات و پنــالتی هــا پــس از پایــان هــر مســابقه و تاییــد هیئــت  ۱۰٫۱۱٫۳
 سایت فدراسیون به اطالع عموم رسانده می شود. کانال  های رسمی و طریق

 اعالم می گردد"پنالتی ها  جدول ۲ در ضمیمه"جدول پنالتی ها:  ۱۱٫۱۱٫۳
 

۴ . and Organizers Race Officials مسابقه سرعت کنندهو اعضاء برگزار  مقامات:  
۱٫۴.  Race Director : ــرای کنتــرل تمــرین و مســابقه ریــس دایرکتــور دارای اختیــارات اساســی ب

واقعی است. او از نزدیک با کلرک مسابقه (که فقــط بــا موافقــت صــریح ریــس دایرکتــور مــی 
ها کار می کند. تصمیم جهــت برگــزاری مســابقه استیواردتواند دستورات مربوطه را بدهد) و 
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کتــور از زمــان آغــاز ر کتور است. مسئولیت ریــس دایر در شرایط مختلف از اختیارات ریس دای
 پیش ثبت نام مسابقه شروع می گردد.

۲٫۴. : Clerk of the Course (COC)مســئول انجــام مســابقه مطــابق بــا آیــین نامــه  کلــرک
یم مســتقرا بــا مشــاوره و اجــازه و دســتورات زیر مجموعه ریس دایرکتور است هاست. کلرک 

کنــد. کلــرک از طریــق ارتبــاط رادیــویی بــا مــی گیــرد و آنهــا را اجرایــی مــی ریــس دایرکتــور از 
همچنــین نــاظر بــر ایمنــی مســیر و مســابقه اســت.  تمامی پست مارشال ها در ارتبــاط اســت.

مســئولیت کلــرک از  کلرک در تماس رادیویی مستقیم با اتومبیل ایمنی و گروه امداد اســت.
 .ام مسابقه شروع می گرددزمان آغاز پیش ثبت ن

۳٫۴. : Stewards عــالی بــر مســابقات و همچنــین اختیــارات بــرای  اختیارات دارای  استیواردها
هســتند. آنهــا  مســابقات ملی و تکمیلی و برنامــه هــای رســمی آیین نامه هایو کدها اجرای 

می توانند هر موضوعی را که ممکن است در طــول یــک رویــداد پــیش بیایــد، بــا رعایــت حــق 
مطــابق بــا  اتبــر اجــرای مســابق ، همچنــینحــل و فصــل کننــد آیین نامهتجدید نظر مندرج در 

عضــو اســت کــه یــک نفــر بــه عنــوان  ۵یــا  ۳آیین نامه ها نظارت می کنند. این گــروه شــامل 
ریــس مسابقه کلیــه تصــمیمات  استیواردها ر فعالیت گروه نظارت می کند.ارشد ب استیوارد

ــور و  ــین نامــه هــا بررســی ودایرکت ــزاری را از طریــق آی ــرک و مقامــات برگ ــزوم کل  در صــورت ل
هــیچ نقــش اجرایــی در حــین  اســتیواردهااعالم مــی کننــد.  آنهاتصمیمات الزم را اتخاذ و به 

 برگزاری مسابقه ندارند.
۴٫۴. : COC Assistant  دستیار کلرک مسابقه است که در جریان مسابقه جهت کمک بــه کلــرک

مسابقه حضــور دارد. دســتیار کلــرک از کلیــه فراینــد هــا اطــالع دارد و بــا همــاهنگی کلــرک بــر 
دســتیار کلــرک کلیــه امــور مــرتبط بــا برگــزاری مســابقه را از  اجراء فرایند ها نظــارت مــی کنــد.

ــرک دریافــت و جهــت اجــر  ــه ســایر اعضــای برگــزاری ارجــاع مــی دهــد و کلیــه طریــق کل اء ب
در جریــان کلیــه فراینــد هــای مســابقه از روز دستورات کلرک را پیگیری مــی کنــد، همچنــین 

ــه  ــرک ب ــا تاییــد کل ــرار دارد و گــزارش مســابقات را تهیــه و ب ــان مســابقه ق ــا پای ــام ت ثبــت ن
رک تهیــه و نگهــداری کلیه مستندات مسابقه توسط دســتیار کلــ فدارسیون ارسال می کند.

 می شود.
۵٫۴. : Safety Car  اتومبیــل ایمنــی کــه از طریــق رادیــو بــا کلــرک در تمــاس اســت و در شــرایط

ایمنــی مســیر مســابقه بــا  در مســیر مســابقه حضــور دارد. warm upاضطراری و یا دور هــای 
 نظارت راننده اتومبیل ایمنی انجام می گیرد.
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۶٫۴. : Scrutineer توســط  و ایمنــی کــه بــر اجــرای آیــین نامــه هــای فنــی و ایمنــی بــازرس فنــی
 اتومبیل های مسابقه نظارت می کند.رانندگان و 

۷٫۴. : Marshals  مارشــال هــا تنهــا افــرادی هســتند کــه در مســیر مســابقه درون جایگــاه ایمــن
 حضور دارند. کلرک از طریق رادیو با مارشال ها در تماس است.

۸٫۴. : Chief Marshals هــا و دســتیار کلــرک در جانمــایی و تجهیــز  بــه عنــوان رئــیس مارشــال
 از طریق رادیو در تماس است. و مارشال ها مارشال ها نظارت می کند و با کلرک مسابقه

۹٫۴. : Register Assistant  دســتیار کلــرک در امــور ثبــت نــام اســت و کلیــه امــور ثبــت نــام و
 تکمیل مدارک شرکت کنندگان توسط ایشان انجام می گیرد.

۱۰٫۴. Chief Timekeeper دستیار کلرک و رئــیس مارشــال هــای تــایم گیــر اســت و بــر : به عنوان
تمامی امور مربوط به تجهیزات و ادوات تایم گیری و مارشــال هــای تــایم گیــر نظــارت مــی 

 کند.
۱۱٫۴. : Officials  کــه در روز مســابقه مســئولیتی در جریــان مقامــات برگــزاری مســابقه بــه کلیــه

 فته می شود.برگزاری مسابقه داشته باشند گ
  

۵. Race Program برگزاری مسابقه برنامه 
توســط برگــزاری مســابقه  برنامــه ،و  کــالس بنــدی مســابقه Qualifyingپس از پایان کلیــه مراحــل 

تنظــیم مــی گــردد. برنامــه برگــزاری شــامل وظــایف مارشــال هــا ســاعت حضــور اتومبیــل هــا،  کلرک
جانمــایی  بازرســی پــس از مســابقه، پــارک فرمــه، ،جانمــایی اتومبیــل هــا، ســتاپ ســرویس پــارک

لیســت نیازمنــدی  عکاسان و خبرگزاری ها، لیست شرکت کننده ها، لیســت اعضــاء برگــزار کننــده
ایــن برنامــه همــراه  اســت. اطالعــات ضــروری و ســایر هــای نــرم افــزاری و ســخت افــراری مســابقه

مســابقه قــرار  اســتیواردهاو  ریس دایرکتــورکالس های مسابقه در اختیار  رسمی لیست استارت
  می گیرد.

زنــده برنامــه مســابقه شــامل جزئیــات در صــورت حضــور رســانه هــای تصــویری و پوشــش خبــری 
 است. و گزارشگر خبری بیشتری جهت ارائه به نماینده رسانه ها

  

۶ . Race Day روز مسابقه  
صــبح روز مســابقه در  برگــزاری مســابقه،و برنامــه  آیین نامــه تکمیلــیمطابق برنامه اعالم شده در 

ــل هــا  ــاز شــده و اتومبی ــارک ب ــگ و ســرویس پ توســط ســاعت مشــخص درب هــای ورود پارکین
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مارشالها به پارکینگ هــای مشــخص هــدایت مــی شــوند. کلیــه اتومبیــل هــا مــی بایســت قبــل از 
ی ورود ساعت مشخص شده در محل سرویس پــارک حاضــر باشــند و راس ســاعت مقــرر درب هــا

پایــان برگــزاری نیم ساعت بعــد از تا  داده نخواهد شد.د پس از آن زمان بسته شده و اجازه ورو
آخرین کالس مسابقه درب های سرویس پارک بسته خواهد بود و هــیچ اتــومبیلی اجــازه خــروج 

فقــط افــراد دارای کــارت  ندارد. جهت ورود و خروج شرکت کننده و افراد تــیم منعــی وجــود نــدارد.
محوطــه و ســرویس پــارک هســتند و افــراد فاقــد کــارت عبــور مــی و حضــور در مجاز به ورود  ،عبور

  شوند. راهنمایی خارج محوطهبایست به 

  :آماده سازی سرویس پارکمراحل . ۱٫۶
مســابقه در ســرویس  اســتارت لیســتاتومبیل هــا مطــابق کــالس بنــدی مشــخص شــده در    ۱٫۱٫۶

 پارک چیدمان می شوند.
و تــیم هــای  هــای وارد شــده اتومبیــلکلیــه ســرویس پــارک مــی بایســت از  یمارشال هــا ۲٫۱٫۶

 لیست تهیه کنند و زمان ورود آنها در لیست ثبت شود. همراه
بایــد اســم و شــماره تمــاس خــود را در  سرویس پارکتمامی افراد پس از ورود به محوطه  ۳٫۱٫۶

 ورود ثبت کنند.لیست 
 و سرویس پارک مجاز نیست.پیت سال به محوطه  ۱۴ورود افراد زیر  ۴٫۱٫۶
 ضروری به سرویس پارک و محوطه جلوگیری می شود. از ورود وسایط نقلیه غیر ۵٫۱٫۶
کیلــومتر بــر ســاعت  ۳۰حداکثر سرعت در سرویس پارک و کلیه راه های مــرتبط حــداکثر  ۶٫۱٫۶

رعایت ســرعت مجــاز منجــر بــه دریافــت تــایم پنــالتی بــرای راننــده تــیم مــی می باشد و عدم 
 .گردد

کنــار اتومبیــل مســابقه راننده و یا مسئول تــیم مــی بایســت تــا اتمــام مراحــل مســابقه در  ۷٫۱٫۶
 حضور داشته باشد. مسئولیت حفاظت از اتومبیل بر عهده تیم و یا خود راننده است.

ممکن است بازرسان بدون اطالع قبلی یک اتومبیل مســابقه را بررســی کننــد، لــذا حضــور  ۸٫۱٫۶
 مسئول تیم و یا راننده در کنار اتومبیل الزامی است.

 در محوطه سرویس پارک ممنوع است. قرار خودرو بر، جرثقیل و یا تریلرتاس ۹٫۱٫۶
ات (آب، روغــن، ســوخت و غیــره) در محوطــه ســرویس پــارک و پیــت مایعــانــواع ریخــتن  ۱۰٫۱٫۶

 می شود.مالی راننده تیم متخلف شامل دریافت پنالتی  اکیدا ممنوع است.
در صورت نیاز به تعمیرات اساسی اتومبیل باید سطح زیر اتومبیــل کــامال بــا کــف پــوش  ۱۱٫۱٫۶

 پوشیده گردد.مخصوص ضد حریق 
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مســئولیت نظــم و نظافــت محوطــه ســرویس پــارک هــر اتومبیــل بــر عهــده مســئول و یــا  ۱۲٫۱٫۶
 است.تیم راننده آن 

 است. تیم مسئولیت رفتار و عملکرد تیم های همراه هر اتومبیل بر عهده راننده آن ۱۳٫۱٫۶
 قبل و بعد از مسابقه اتومبیل می بایست در جایگاه مشخص شده پارک شود. ۱۴٫۱٫۶
مســابقه بــه پــارک  آن کــالس بالفاصله پس از پایانمسابقه اتومبیل های برتر هر کالس  ۱۵٫۱٫۶

توســط بازرســان آمــاده فرمه هدایت شده تا برای بررســی هــای فنــی و ایمنــی پــس مســابقه 
 د.شو

ســایر اتومبیــل هــا نیــز بــه پــارک فرمــه و  اســتیواردهاممکــن اســت بــا نظــر بازرســان و یــا  ۱۶٫۱٫۶
 انده شوند.بازرسی پس از مسابقه فرا خو

و یـــا ریخـــتن زبالـــه و یـــا هرگونـــه ضـــایعات در محوطـــه و ســـرویس پـــارک توســـط تـــیم  ۱۷٫۱٫۶
 راننده آن تیم می شود.دریافت پنالتی منجر به  انهمراه

سرویس پارک بــه اطــالع تــیم هــا مسابقه توسط مارشال های کالس ساعت استارت هر  ۱۸٫۱٫۶
قبــل از دقیقــه  ۱۰مــی بایســت حــداکثر  شــاناتومبیــل راننــدگان بــه همــراه رسانده می شــود. 
تــایم  عــدم حضــور بــه موقــع در صــف منجــر بــه دریافــتحاضــر باشــند.  ینلــاستارت در پیت 

 مسابقه می گردد. همان در پنالتی
ـی کــه  عــالم شــده در برنامــه مســابقه درمطــابق زمــان ا (Briefing)جلســه تــوجیهی  ۱۹٫۱٫۶ محـل

برگــزار مــی شــود. حضــور کلیــه راننــدگان در ایــن جلســه الزامــی اســت و عــدم مشــخص شــده 
. برگــزار کننــده مــی بایســت مــی شــود پنــالتی زمــانیشامل  در جلسه راس ساعت مقرر حضور

ریــس دایرکتــور و یــا کلــرک در جلســه تــوجیهی  تهیــه کنــد. را لیستی از افراد حاضر در جلســه
برنامه مسابقه را توضیح می دهد و هرگونــه تغییــر در شــرایط  کلیه مسائل ایمنی، برگزاری و

 مسابقه را به رانندگان اطالع می دهد.
و  مــی گــردد. میــزان پنــالتی زمــانیجلســه تــوجیهی منجــر بــه دریافــت تــاخیر در ورود بــه  ۲۰٫۱٫۶

 .ضمیمه پنالتی ها مشخص شده استدر  پنالتیاین  محل اعمال
و انصــراف تــیم از شــرکت  قبــل از مســابقهم در صورت بروز نقص فنی در اتومبیل یک تی ۲۱٫۱٫۶

قبــل از  یــک ســاعتحــداکثر به دلیل نقــص فنــی در مسابقه، می بایست نامه انصراف کتبی 
ممکــن اســت  قــرار گیــرد.مســابقه کلــرک  و یــا CROشــروع اولــین کــالس مســابقه در اختیــار 

عــدم تاییــد نقــص فنــی  بازرسان جهــت بررســی نقــص فنــی اتومبیــل اقــدام کننــد. در صــورت
ایــن پنــالتی در مســابقه بعــدی اعمــال  .می شودپنالتی  دریافت شامل راننده ،توسط بازرسان

 می گردد.
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در صورتیکه تیم انصراف خود را از شرکت در مسابقه در وقــت مقــرر اعــالم نکنــد، تخلــف  ۲۲٫۱٫۶
در مســابقه بعــدی  . این پنــالتی پنالتی می گردد.دریافت محسوب شده و راننده تیم شامل 

 اعمال می گردد.

  ایمن سازی مسیر مسابقه وآماده   .۲٫۶
پــس از اســتقرار مارشــال هــا در محوطــه و مســیر مســابقه مــی بایســت اقــدامات ذیــل انجــام 

  گیرد:

کلرک مسابقه با بررسی دقیق مســیر مســابقه اقــدامات الزم جهــت آمــاده و ایمــن ســازی  ۱٫۲٫۶
 مسیر را به دستیاران اطالع می دهد.

 مسیر مسابقه از  هرگونه شن و سنگ ریزه پاک سازی می شود. ۲٫۲٫۶
 راه های دسترسی و میانبر مسیر های مسابقه بسته می شوند. ۳٫۲٫۶
و مارشال های پرچمدار در جایگــاه هــای تعیــین شــده مســتقر  ، ایمنیمارشال های مسیر ۴٫۲٫۶

 می گردند.
 ند.خودرو آمبوالنس، آتش نشانی و امداد در جایگاه تعیین شده پارک می شو  ۵٫۲٫۶
 کپسول های ضد حریق در جایگاه مارشال های توزیع می گردد. ۶٫۲٫۶
ــا تمــامی جایگــاه مارشــال هــا بررســی و تســت  ۷٫۲٫۶ ــاط رادیــویی ب ــرک مســابقه ارتب توســط کل

 میشود.
 توسط مارشال ها افراد غیر مسئول به خارج مسیر مسابقه هدایت می شوند. ۸٫۲٫۶
 د.وش ایمن میجایگاه گروه های عکاس و فیلم بردار  ۹٫۲٫۶
 .کلرک مسابقه تردد کلیه افراد در پیست ممنوع می شود با اعالم ۱۰٫۲٫۶

  :استارت مسابقه .۳٫۶
کلیــه اتومبیــل  ینلــپس از اطالع شرکت کنندگان از زمان استارت مسابقه و حضور در پیت 

بررســی نهــایی شــده و بــه ترتیــب لیســت اســتارت وارد  و مــدارک ایمنــی ،های از لحــاظ فنــی
نباید وقفه ای از طرف شرکت کننــده در ایــن مرحلــه رخ دهــد. اتومبیــل می شوند.  ینپیت ل

بــا اســتقرار آخــرین اتومبیــل در . هــم وارد مســیر مســابقه مــی شــوندها به ترتیب پشت ســر 
مراحــل اســتارت مســابقه بــه اتومبیــل ایمنــی وارد مســیر مســابقه مــی شــود.  Warm upصف 

  شرح ذیل می باشد:
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هیچ اتومبیل مجاز به سبقت گیری نیست. در صورت ســبقت گیــری  Warm up Lapدر  ۱٫۳٫۶
تــایم  به اســتیواردها گــزارش مــی شــود تــا از سایرین، اتومبیل متخلف توسط کلرک مسابقه

 .کنددریافت  پنالتی
رخــورد بــا ســایر اتومبیــل رعایت فاصله طولی الزامیســت و در صــورت ب Warm up Lapدر  ۲٫۳٫۶

بقه به اســتیواردها گــزارش مــی شــود تــا تــایم پنــالتی ها، اتومبیل متخلف توسط کلرک مسا
 .شوداز دور مسابقه اخراج ممکن است و یا  دریافت کند

 Safety Carشــدن مســیر مســابقه، مســدود و  Warm up Lapدر  سانحهدر صورت ایجاد  ۳٫۳٫۶
تــا پــس از بــاز شــدن مســیر دوبــاره خط استارت هــدایت خواهــد کــرد، کلیه اتومبیل ها را به 

Warm up lap .اجرا شود 
 Warm up Lapممکــن اســت کلــرک مســابقه اتــومبیلی کــه دارای نقــص فنــی مشــهود در  ۴٫۳٫۶

 باشد را از مسیر مسابقه اخراج کند.
در جلسه تــوجیهی قبــل از مســابقه مشــخص و بــه اطــالع راننــدگان  Warm up lapتعداد  ۵٫۳٫۶

 میرسد.
ودشــان خ Position Startپــس از پایــان شــرکت کننــدگان بــر اســاس لیســت اســتارت در  ۶٫۳٫۶

 مستقر می شوند.
دچــار نقــص فنــی گــردد و یــا از مســیر مســابقه خــارج  Warm up Lapهر گاه اتومبیلی در  ۷٫۳٫۶

جایگاه آن اتومبیل در خــط اســتارت محفــوظ اســت و در  Warm upتا قبل از پایان دور  شود
آن اتومبیــل بــه جایگــاه آخــر منتقــل مــی شــود.  جایگاه استارت Warm Upصورت پایان دور 

 جایگاه قبلی آن اتومبیل در خط استارت خالی نگه داشته می شود. 
خــط پشــت راننده می بایســت اتومبیــل خــود را بــه دقــت در پس از ورود به خط استارت،  ۸٫۳٫۶

در مســقیم در مســیر متوقــف کنــد و فرمــان اتومبیــل را بصورت  (داخل باکس) مشخص شده
 نگه دارد.ر مسابقه راستای مسی

 یــا و هرگونــه جابجــایی مشــخص شــده قــرار گیــرد،چــرخ جلــوی اتومبیــل بایــد پشــت خــط  ۹٫۳٫۶
مســابقه بــه عنــوان جامــپ اســتارت در نظــر قبــل از اســتارت  با هر یــک از خطــوط تماس چرخ

 شامل دریافت تایم پنالتی می گردد.گرفته شد ه و 
ــر  ۱۰٫۳٫۶ ــا تغیی ــرم کــردن الســتیک و ی ــل از وضــعیت اتومبحرکــت و جابجــایی شــامل گ یــل قب

 استارت مجاز نمی باشد و شامل دریافت پنالتی می گردد.
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هیچ راننده ای اجازه خروج از اتومبیل را ندارد و تنهــا در صــورت وجــود نقــص فنــی جــدی  ۱۱٫۳٫۶
می بایست دست خود را از اتومبیل خارج کند تا مارشال خــط اســتارت جهــت بررســی اقــدام 

 کند.
جــدی باشــد بالفاصــله بــه خــارج مســیر مســابقه هــدایت  اتــومبیلی کــه دارای نقــص فنــی  ۱۲٫۳٫۶

 خواهد شد.
کلــرک مســابقه، مارشــال خــط اســتارت بــوق  عــالمبــا ایــک دقیقــه قبــل از شــروع مســابقه   ۱۳٫۳٫۶

 آماده باش را میزند.
 اطالع می دهد. مارشالها کلرک مسابقه از طریق رادیو شروع مسابقه را به کلیه پست  ۱۴٫۳٫۶
 روشن می شود. کلرکثانیه قبل از استارت مسابقه چراغ قرمز استارت توسط  ۵  ۱۵٫۳٫۶
 با اعالم کلرک مسابقه چراغ قرمز خاموش و مسابقه استارت زده می شود.  ۱۶٫۳٫۶
کــالس مســابقه شــروع بکــار آن لپ شمار مسابقه از عدد لــپ هــای تعیــین شــده جهــت   ۱۷٫۳٫۶

 می کند.
انجــام شــود بــه ایــن  اعــالم کلــرک قه بــه هــر دلیـلـی قبــل ازدر صــورتیکه اســتارت مســاب  ۱۸٫۳٫۶

 گفته می شود و فرآیند استارت مجددا انجام می گیرد. false startاستارت 
، کلــرک ضــمن بررســی مســابقهدر هنگام بروز سانحه و یا نقص فنی اتــومبیلی در مســیر   ۱۹٫۳٫۶

، مارشــال هــای مســیر پســت  وضعیت جهت ادامه و یــا توقــف مســابقه دســتورات الزم را بــه
 شرایط تعریف شده شامل این موارد می باشند: می دهد. Safety carو  پرچمداران

و یــا اتومبیــل  خطــرمســیر مســابقه بــاز اســت و عبــور اتومبیــل هــا از کنــار محــل  .۱٫۱۹٫۳٫۶
پــرچم زرد  یــک خطــرپســت مارشــال قبــل از محــل  حداقل یــکمتوقف شده بدون خطر است، 

سرعت و آمــادگی بــرای جابجــایی رانندگان ضمن کاهش  به رانندگان نشان میدهند. متحرک
. هرگونــه ســبقت بــه ســبقت گیــری نیســتندعبور کــرده ولــی مجــاز منطقه پرچم زرد  ازمسیر 

بالفاصــله بعــد از محــل خطــر یــک پــرچم ســبز گیری شامل دریافت تایم پنــالتی خواهــد شــد. 
متحرک به راننــدگان نشــان داده مــی شــود و مســابقه ادامــه پیــدا مــی کنــد. ممکــن اســت بــا 

 م کلرک تعداد پست مارشال هایی که پرچم زرد نشان می دهند بیشتر باشد.تصمی
و یــا  حادثــهکنــار محــل  مسدود و یا عبور اتومبیل هــا ازمسیر مسابقه قسمتی از  .۲٫۱۹٫۳٫۶

 اســت و یــا مارشــال هــا در کنــار مســیر درحــال کــار هســتند، خطرنــاکاتومبیــل متوقــف شــده 
بــه راننــدگان نشــان  متحــرکد پــرچم زر  دوحــداقل یــک پســت مارشــال قبــل از محــل خطــر 

ــرای جابجــایی مســیر  ــدگان ضــمن کــاهش ســرعت و آمــادگی ب ــد. رانن ــا توقــف ازمیدهن  و ی
ســبقت گیــری نیســتند. هرگونــه ســبقت گیــری  عبــور کــرده ولــی مجــاز بــهمنطقــه پــرچم زرد 
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شامل دریافت تایم پنالتی خواهد شد. بالفاصله بعد از محــل خطــر یــک پــرچم ســبز متحــرک 
نشان داده مــی شــود و مســابقه ادامــه پیــدا مــی کنــد. ممکــن اســت بــا تصــمیم به رانندگان 

 کلرک تعداد پست مارشال هایی که پرچم زرد نشان می دهند بیشتر باشد.
باشــد پــرچم قرمــز مواقعی که نیاز بــه توقــف مســابقه با دستور کلرک مسابقه در  .۳٫۱۹٫۳٫۶

ــدگان ضــمن  ــدگان نشــان داده مــی شــود. رانن ــه رانن متحــرک در تمــامی پســت مارشــال هــا ب
 شــال هــای حرکــت کــرده و قبــل از خــطمار  بــا راهنمــاییکاهش سرعت و عــدم ســبقت گیــری 

توقف می کنند و مراحل ری استارت مسابقه پس از ایمــن ســازی  )استارتفرضی (خط  قرمز
تشــخیص ریــس دایرکتــور ممکــن اســت اتومبیــل هــا از پیســت پیســت اجــرا مــی گــردد. بــا 

 مسابقه خارج گردند.
در مــواردی کــه مســیر مســابقه بــه دلیــل وجــود روغــن و یــا آب لغزنــده مــی شــود  .۴٫۱۹٫۳٫۶

کلرک مسابقه به نزدیکترین پست مارشال منطقه دستور می دهد تا پرچم زرد بــا خــط هــای 
لــپ بایــد بــه  ۴بــه مــدت  حــداکثرم قرمز را بصورت ثابت بــه راننــدگان نشــان دهــد. ایــن پــرچ

رانندگان نشان داده شود تا مسیر مسابقه به حالت عادی بــاز گــردد. نشــان دادن پــرچم ســبز 
 پس از منطقه لغزنده ضروری نیست.

اتومبیل در مسیر مسابقه از اتومبیل پشت سرش یک لپ عقــب باشــد بــا هرگاه  .۵٫۱۹٫۳٫۶
ن را بــه آن راننــده نشــان مــی دستور کلرک مسابقه تمامی پست مارشال هــا پــرچم آبــی روشــ

 دهند تا راننده در اولین فرصت امکان سبقت گیری را برای راننده پشت سر مهیا کند.
هرگاه در مسیر مســابقه اتــومبیلی بــا ســرعت آهســته تــر حرکــت کننــد بــه راننــده  .۶٫۱۹٫۳٫۶

سریعتر پرچم سفید متحرک نشان داده مــی شــود تــا از حرکــت آهســته اتومبیــل در منطقــه 
 اه شود.پرچم سفید آگ

در یــک پســت مارشــال بــا دســتور کلــرک مســابقه، بالفاصــله پــس از منطقــه خطــر  .۷٫۱۹٫۳٫۶
 پرچم سبز متحرک به رانندگان نشان داده می شود.

ســانحه در مســیر مســابقه منجــر بــه توقــف  بــا تشــخیص کلــرک مســابقه، هرگــاه .۸٫۱۹٫۳٫۶
مسابقه نشود ولی الزم باشد تا اتومبیــل هــای در تمــامی مســیر مســابقه بــا ســرعت آهســته 

اتومبیــل حرکــت  اولــین وارد مســیر شــده و در جلــوی Safety Carعبور کنند، اتومبیل ایمنــی 
پــرچم  یــکهــا می کند. قبل از ورود اتومبیل ایمنی به مسیر مسابقه تمــامی پســت مارشــال 

 به رانندگان نشان می دهند. SC اتومبیل ایمنی همراه با تابلوی زرد متحرک
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اتومبیــل  ۳فاصله اتومبیل لیدر (اول در مسابقه) با اتومبیــل ایمنــی بایــد حــداقل  .۹٫۱۹٫۳٫۶
تومبیــل هــا ســایر اباشد و این فاصله در تمام مدت حضور اتومبیل ایمنی حفظ شود. فاصله 

 .نیستندسبقت گیری مجاز به و همچنین  در صف باید حداقل باشد،
پس از پاکسازی مسیر مسابقه و اطمینان کلرک مسابقه از امن بــودن مســیر، بــه  .۱۰٫۱۹٫۳٫۶

شــود. در همــین صــت ممکــن از مســیر خــارج اتومبیل ایمنی اعــالم مــی شــود تــا در اولــین فر 
رچم تابلوی اتومبیل ایمنی و پرچم زرد را کنار گذاشــته و پــخط استارت  لحظه پست مارشال

 ادامه پیدا می کند. از خط استارت  سبز متحرک به رانندگان نشان می دهد و مسابقه
لپ هایی که اتومبیل ایمنی در مسیر مسابقه حضور دارد بــه منزلــه لــپ مســابقه  .۱۱٫۱۹٫۳٫۶

 اصلی در نظر گرفته می شود.
پــرچم مشــکی و ســفید همــراه بــا و دریافــت پنــالتی در صــورت تخلــف یــک راننــده  .۱۲٫۱۹٫۳٫۶

 آن راننده نشان داده می شود.شماره مسابقه به 
پرچم مشکی همــراه بــا شــماره مســابقه تخلف خطرناک تخلف و یا تکرار در صورت  .۱۳٫۱۹٫۳٫۶

 به راننده نشان داده می شود. راننده می بایست بالفاصله از مسیر مسابقه خارج گردد.
عدم توجه به عالئم هشــداری و پــرچم هــا در مســیر مســابقه ممکــن اســت منجــر  .۱۴٫۱۹٫۳٫۶

 بقات آتی و یا لغو گواهینامه مسابقه شود.به محرومیت از مسا
جــی  در روز مسابقه، در صورت عدم حدنصــاب بــرای اســتارت یــک کــالس مســابقه .۱۵٫۱۹٫۳٫۶

دو کــالس  اســتیواردهابا درخواست ریس دایرکتــور و تاییــد  ممکن است توربو و یا آزاد ،تی
 باهم استارت زده شود.مسابقه 

حد نصاب استارت مسابقه برای کــالس هــای اختصاصــی، اســتاندارد و کلــوپ هــا  .۱۶٫۱۹٫۳٫۶
 اتومبیل است. ۴اتومبیل و برای کالس های جی تی، توربو و آزاد حداقل  ۶حداقل 

  
۷ . Race Cancel لغو مسابقه  

اگر مسابقه ای به دلیلی لغو گردد و راننده برتر کالس کمتر از دو لپ مسابقه را طــی کــرده باشــد 
تــر از لــپ و کم ۲هیچ امتیازی به نفرات برتر تعلق نمــی گیــرد. اگــر راننــده برتــر کــالس بیشــتر از 

مسافت کل مسابقه را طــی کــرده باشــد بــه نفــرات برتــر نصــف امتیــاز تعلــق مــی گیــرد. اگــر  %۷۵
 مسافت مسابقه طی شده باشد کل امتیاز به نفرات برتر تعلق می گیرد. ۷۵تر از %بیش

 
۸ . Incident حادثه  
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کلیه حوادث و وقایعی که در مراحــل برگــزاری یــک مســابقه اتفــاق مــی افتــد مــی بایســت توســط 
مســابقه گــزارش داده شــود.  استیواردها ریس دایرکتور و بهکلرک مسابقه همراه با ذکر جزئیات 

یــا از طریــق ســایر مقامــات از حادثــه ای خود شاهد یک حادثه باشند و  استیواردهاممکن است 
مســابقه درخواســت کننــد تــا عوامــل و علــت حادثــه را کتــور ر یــا ریــس دایآگــاه شــوند و از کلــرک 

یــی مســابقه کلرک مسابقه می بایست از طریق مارشال هــا و مقامــات و عوامــل اجرامعرفی کند. 
تحقیـــق کنـــد و گـــزارش مکتـــوب حادثـــه را بـــرای  اســـتیواردهاحادثـــه مـــورد نظـــر  در خصـــوص 
  ارسال کند. استیواردها

پس از دریافت این گزارش اقدامات و یــا پنــالتی بــرای مقصــران حادثــه  استیواردهاممکن است 
  می شود. فرم های مخصوصی برای تهیه گزارش حادثه استفاده و عوامل آن در نظر بگیرند.

  

۹ . Podium اهداء کاپ به نفرات برتر 
ء مــی گــردد و نفــرات اهــداو حکــم کــالس کــاپ هــر پس از پایان مسابقه به نفرات اول تــا ســوم 

 ســکو حاضــر مــی شــوند. شــرکت و حضــور نفــرات برتــر بــر روی ســکوی ویبرتر به ترتیب مقــام بــر
 می شود. الزامیست و امتناء از حضور منجر به دریافت پنالتی اعالم نتایج

  

۱۰ . Results نتایج مسابقه 
 اســتیواردهاتاییــد  توسط کلــرک تهیــه و بــهمسابقه  (موقت) اولیه پس از پایان مسابقه، نتایج

ریــس شود. نتایج مسابقه فقــط از طریــق  می و یک نسخه از آن برای فدراسیون ارسال می رسد
 روابط عمــومی و یــا مقامــات فدراســیون بــه اطــالع رســانه هــا رســانده مــی شــود. کلرک، ،کتورر دای

کلیه کالس های مسابقه بالفاصــله پــس از پایــان مســابقه اعــالم و مراســم (موقت) اولیه نتایج 
  برگزار می شود.و سکو اهداء کاپ برنده 

نســبت بــه  مســتند و مســتدلی و یــا تخلــف اعــالم نتــایج کــالس مســابقه ای کــه در آن اعتــراض
بعــد از برگــزاری نتوانند در وقــت مقــرر رســیدگی کننــد بــه  استیواردهانفرات برتر دریافت شده و 

 و یــا شــواهد کــافی بــرای اعتــراضدر صورتیکه مستندات  موکول خواهد شد. استیواردهاجلسه 
مراســم و  اعــالم را اولیــه مســابقه مــی تواننــد نتــایج اســتیواردهاوجود نداشته باشــد  و یا تخلف

  کنند. برگزارسکو را 
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نتــایج بازرســی هــای مجــدد فنــی،  تخلفــات، بــه کلیــه اعتراضــات، اســتیواردهادر آخــرین جلســه 
خطاهــا و حــوادث مســابقه رســیدگی مــی شــود. در صــورتیکه وضــعیت کلیــه مــوارد مســابقه در 

  نتایج نهایی مسابقه را اعالم می کنند. استیواردهاجلسه مشخص شود، 

، بــه شــرکت کننــدگان در اســتیواردهانهــایی توســط  اعــالم نتــایجنتــایج و از مشخص شدن پس 
کانــال هــای  نتــایج نهــایی از طریــق هر کالس مسابقه امتیاز قهرمانی اختصاص داده مــی شــود.

  سایت فدراسیون به اطالع عموم و سایر شرکت کنندگان می رسد. رسمی و

۱۱ .  Appeal & Complainاعتراض و درخواست 
اعتــراض  ررسی فنی مجدد یک اتومبیــل مســابقه و یــاکننده ای درخواست بدر صورتیکه شرکت 

را مســابقه  درراننــدگی شــرکت کننــده هــم کــالس خــودش و یــا پنــالتی هــای دریــافتی نحــوه بــه 
دقیقه پــس از پایــان همــان کــالس مســابقه  ۴۵باید حداکثر کتبی داشته باشد، این درخواست 

در صــورتیکه مســتندات و یــا شــواهدی بــرای بررســی . گذاشــته شــودو یــا کلــرک  CRO در اختیار 
مچنین هزینــه دریافــت د. هنتحویل ده CROاعتراض وجود داشته باشد، می بایست آنها را به 

اعتراض که در آیین نامه تکمیلــی اعــالم شــده مــی بایســت همــراه اعتــراض پرداخــت شــود. یــک 
  .کندرتر از خود اعتراض ببا رتبه  هایی اتومبیلیک شرکت کننده فقط می تواند نسبت به 

اگر یــک اعتــراض نیازمنــد بــاز کــردن و نصــب مجــدد بخــش مشخصــی از اتومبیــل باشــد، هرگونــه 
ایــن هزینــه مــی بایســت توســط  ودیعــه اضــافی بایــد در آیــین نامــه تکمیـلـی درج شــده باشــد.

  معترض به فدراسیون پرداخت گردد.
باشــد بــه وارد نکــه اعتــراض  اتومبیل شــده اســت، در صــورتیبررسی فنی  که صرف هزینه هایی
بــاز و بســته کــردن قطعــات و  اســت. متخلــفعهــده  بوده و چنانچه اثبات شــود، بــه عهده شاکی

  بخش های هر اتومبیل بر عهده مسئول فنی همان تیم است.
، ریــس اســتیواردهادر جلســه ای بــا حضــور کلیــه تمــامی اعتــراض هــا و یــا درخواســت هــا بایــد 

  تحت بررسی قرار بگیرند. CROدایرکتور، کلرک، بازرسان فنی و 
سایت فدراسیون به اطــالع عمــوم کانال های رسمی و از طریق  و درخواست ها نتایج اعتراضات

  و شرکت کنندگان می رسد.
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  .آیین نامه تشکر می کنیم این شما برای اجرای دقیق مفاد توجهاز همکاری و 
  

  فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانیاتومبیلرانی (ریس) کمیته سرعت 
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  مسابقات سرعت: اجرائی ضمائم آیین نامه
  

  ۱ضمیمه 
  

  شماره و برچسب های اتومبیل مسابقه: . ۱
در مسابقات قهرمانی می بایست در هنگام فراخوان فدراســیون نســبت بــه ثبــت نــام در  شرکت کنندگان

مسابقات قهرمانی یک فصل اقدام کنند. پس از ثبت نام در کالس های قهرمــانی بــه هــر شــرکت کننــده 
یک شــماره مســابقه اختصــاص داده مــی شــود کــه تــا پایــان ســال ایــن شــماره ثابــت خواهــد بــود. شــرکت 

یست این شماره مسابقه را بر اساس مشخصــات اعــالم شــده در ایــن آیــین نامــه تهیــه و کننده ها می با
در هنگام ورود به تمرینات، تایم گیری و مسابقه بر روی اتومبیــل نصــب کننــد. عــدم نصــب شــماره هــا و 

جــنس و شــکل   اسم راننده ممکن است به حذف شرکت کننده از مسابقه و یــا تــایم گیــری منجــر شــود.
 نصب برچسب ها باید به نوعی باشد تا در هنگام حرکت در مسیر مسابقه از اتومبیل جدا نشود.
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  ابعاد و مشخصه شماره مسابقه و نام راننده: .۲

ســانتیمتر ارتفــاع، ارتفــاع مســتطیل  ۴۵سانتیمتر عرض و  ۴۰ابعاد برچسب روی درب های جلو و سقف: 
  سفید.سانتیمتر. زمینه  ۱۵اسپانسر: 

ســانتیمتر بــا رنــگ  ۲۵بــا ارتفــاع  IMPACTفونــت شــماره مســابقه بــر روی برچســب هــای درب و ســقف: 
  سیاه.

ســانتیمتر بــا رنــگ  ۲۰بــا ارتفــاع  IMPACTفونــت شــماره مســابقه بــر روی شیشــه هــای جــانبی و پشــت: 
  نارنجی. بدون حاشیه یا حاشیه شفاف.

ســانتیمتر بــا رنــگ ســفید. بایــد  ۶بــا ارتفــاع  ARIALفونت نام کامــل راننــده بــر روی شیشــه هــای جــانبی: 
  تمام حروف بزرگ باشد.

در شــکل بخــش هــایی بــرای نصــب برچســب هــای اسپانســر مســابقات در نظــر گرفتــه شــده کــه بــا رنــگ 
خاکســتری مشــخص گردیــده. نبایــد هیچگونــه برچســب و یــا نوشــته ای غیــر از برچســب اسپانســر اصــلی 

  مسابقات در این بخش های نصب شود.
  

  پنالتی ها: ۲ ضمیمه
: استیواردها می توانند در مواقع لزوم پنالتی های مندرج در ستون پنالتی های اضافی را همراه تبصره

با پنالتی های استاندارد اعمال کنند. همچنین مدت زمان اعتبار پنالتی ها براساس تاریخ شروع و 
  پایان آن محاسبه می شود و محدود به یک فصل مسابقات نیست.

 

  پنالتی های اضافی پنالتی های استاندارد  موضوع تخلف یا خطا  ردیف
  

١  
دقیقه در جلسه توجیهی  ۵تاخیر تا 

  قبل از مسابقه
ثانیه پنالتی زمانی به تایم  ١  جریمه نقدی پانصد هزار تومان 

کلی مسابقه (در صورت عدم 
  پرداخت جریمه نقدی)

٢  
عدم حضور در جلسه توجیهی قبل از 

  دقیقه ۵یا تاخیر بیش از مسابقه 
جریمه نقدی یک میلیون 

  تومان
به تایم  پنالتی زمانی ثانیه ٣

کلی مسابقه (در صورت عدم 
  پرداخت جریمه نقدی)

٣  
عدم حضور بدون دلیل موجه 

درمراسم اعالم نتایج یا امتناء از 
  حضور بر روی سکو 

تعلیق گواهینامه مسابقه برای 
  یک راند مسابقه

  میلیون تومان جریمه نقدی یک

٤  
عدم حضور بدون دلیل موجه در 

  تست فنی
، تمرین، کوالیفایینگ اخراج از
  مسابقه

تعلیق گواهینامه برای یک راند 
  مسابقه

٥  
امتناع و یا جلوگیری از بازرسی فنی 

  و ایمنی اتومبیل
، تمرین، کوالیفایینگ اخراج از
  مسابقه

تعلیق گواهینامه مسابقه برای 
  یکسال
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٦  

در مسابقه با اتومبیل غیر شرکت 
مجاز براساس مفاد آیین نامه 

  (اجرایی، فنی و ایمنی)

، تمرین، کوالیفایینگ اخراج از
و لغو گواهینامه  مسابقه

راند  ٣مسابقه برای حداقل 
  مسابقه

کسر امتیاز قهرمانی آن مسابقه 
  در صورت کسب امتیاز

٧  

دقیقه در جلسه تست  ۱۰تاخیر تا 
  هفنی بدون دلیل موج

 ثانیه پنالتی به بهترین تایم ١  جریمه نقدی پانصد هزار تومان
  کوالیفایینگ

صورت عدم پرداخت جریمه  (در
  نقدی)

٨  
تایید تست مصرف مواد مخدر 

  توسط مراجع ذیصالح
، تمرین، کوالیفایینگ اخراج از
  مسابقه

تعلیق گواهینامه مسابقه برای 
  یکسال

٩  
تایید تست مصرف الکل توسط 

  ذیصالحمراجع 
تمرین، کوالیفایینگ، اخراج از 
  مسابقه

تعلیق گواهینامه مسابقه برای 
  یکسال

١٠  
همراه شرکت در مسابقات بدون 

گواهینامه یا ارائه داشتن 
  گواهینامه نا معتبر

تمرین، کوالیفایینگ، اخراج از 
  مسابقه

عدم صدور یا تمدید گواهینامه 
  مسابقه برای یکسال

١١  
رانندگان به عمد و برخورد با سایر 

خارج کردن راننده دیگر از مسیر 
  مسابقه

ثانیه پنالتی زمانی به تایم  ٥
کلی مسابقه یا افزایش یک رده 

  در نتیجه نهایی مسابقه

تکرار خطا: اخراج از دور مسابقه 
و تعلیق گواهینامه مسابقه 

  برای یک راند مسابقه

١٢  

برخورد با سایر رانندگان به عمد و 
راننده دیگر از مسیر در  خارج کردن
  تایمگیری

حذف بهترین تایم در 
  کوالیفایینگ

یا افزایش یک رده در نتیجه 
  تایمگیری

تکرار خطا: اخراج از تایمیگری و 
تعلیق گواهینامه مسابقه برای 

  یک راند مسابقه

١٣  

برخورد با سایر رانندگان به عمد و 
خارج کردن راننده دیگر از مسیر در 

  تمرین

تکرارخطا: تعلیق گواهینامه   ز تمریناخراج ا
  مسابقه برای یک راند مسابقه
محرومیت از تمرینات رسمی 

 یک مسابقه

١٤  
برخورد با سایر رانندگان بدون کسب 

رده و خارج کردن سایر رانندگان از 
  مسیر

  پرچم اخطار با شماره مسابقه
  

ثانیه پنالتی زمانی  ٣تکرار خطا: 
  به تایم کلی مسابقه

  از دور مسابقهاخراج 

١٥  

خارج شدن از مسیر مسابقه بدون 
دلیل موجه (خارج شدن از خطوط 

سفید لبه مسیر) و برگشت غیر 
  ایمن به مسیر و تداخل با رانندگان

  پرچم اخطار با شماره مسابقه
  

ثانیه پنالتی زمانی به تایم  ٣
  کلی مسابقه

  اخراج از دور مسابقه

١٦  
حرکت از خارج مسیر پیست و کسب 

  رده بدون برخورد
ثانیه پنالتی زمانی به تایم  ٣

  کلی مسابقه
افزایش یک رده در نتیجه 

  مسابقه

١٧  
سد کردن راه برای سایر رانندگان به 

  عمد
ثانیه پنالتی زمانی  ٣تکرار خطا:   پرچم اخطار با شماره مسابقه

  به تایم کلی مسابقه

١٨  
باعث وقوع حادثه شدن و پرچم 

  قرمز
تمرین، کوالیفایینگ، اخراج از 
  مسابقه

تعلیق گواهینامه برای یک راند 
  مسابقه
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١٩  
پشت  warmupسبقت گیری در دور 

  اتومبیل ایمنی
  پرچم اخطار با شماره مسابقه

  
انتقال رده بندی به انتهای 

  استارت مسابقه

٢٠  
سبقت گیری در پشت اتومبیل 

  SCایمنی و زیر تابلوی 
 ثانیه پنالتی زمانی به تایم ٥

  کلی مسابقه
  اخراج از مسابقه

تعلیق گواهینامه برای یک راند 
  مسابقه

٢١  

سبقت گیری و یا عدم حفظ رده در 
  زیر پرچم زرد

ثانیه پنالتی زمانی به تایم  ٥
  کلی مسابقه

اخراج از تمرین، کوالیفایینگ، 
  مسابقه

تعلیق گواهینامه برای یک راند 
  مسابقه

٢٢  

ثانیه پنالتی زمانی به تایم  ٥  عدم کاهش سرعت در زیر پرچم زرد
  کلی مسابقه

اخراج از تمرین، کوالیفایینگ، 
  مسابقه

تعلیق گواهینامه برای یک راند 
  مسابقه

٢٣  
عدم توجه به پرچم سیاه و ادامه 

  دادن مسیر
راند  ٣تعلیق گواهینامه برای 

  مسابقه
  تعلیق گواهینامه برای یکسال

٢٤  

ثانیه پنالتی زمانی به تایم  ٣  پرچم آبی متوالی ۳عدم توجه به 
  کلی مسابقه

اخراج از تمرین، کوالیفایینگ، 
  مسابقه

تعلیق گواهینامه برای یک راند 
  مسابقه 

٢٥  
پرچم سیاه و نارنجی  ۲عدم توجه به 

  متوالی (نقص فنی)
اخراج از تمرین، کوالیفایینگ، 

  مسابقه
ادامه خطا: تعلیق گواهینامه 

  راند مسابقه ٣برای 

٢٦  
توجه به پرچم قرمز (عدم عدم 

  کاهش سرعت و یا سبقت گیری)
اخراج از تمرین، کوالیفایینگ، 

  مسابقه
ادامه خطا: تعلیق گواهینامه 

  راند مسابقه ٣برای 

٢٧  

تغییر خط حرکت بیش از یکبار برای 
  دفاع از رده بندی

ثانیه پنالتی زمانی به تایم  ١
  کلی مسابقه

ثانیه پنالتی زمانی  ٣تکرار خطا: 
  به تایم کلی مسابقه

خطای متوالی: اخراج از دور 
مسابقه و تعلیق گواهینامه 

  برای یک راند مسابقه

٢٨  

مانور های غیر عادی برای ایجاد 
  ازدحام در مسیر

ثانیه پنالتی زمانی به تایم  ١
  کلی مسابقه

ثانیه پنالتی زمانی  ٣تکرار خطا: 
  به تایم کلی مسابقه

خطای متوالی: اخراج از دور 
مسابقه و تعلیق گواهینامه 

  برای یک راند مسابقه

٢٩  
ثانیه پنالتی زمانی به تایم  ٥  جامپ استارت

  کلی مسابقه
افزایش یک رده در نتیجه 

  مسابقه

٣٠  
ایستادن خارج از محدوده مشخص 

  شده برای استارت
ثانیه پنالتی زمانی به تایم  ٣

  کلی مسابقه
افزایش یک رده در نتیجه 

  مسابقه

٣١  
گرم کردن الستیک و یا جابجایی 

  warmupقبل از استارت پس از دور 
ثانیه پنالتی زمانی به تایم  ٣

  کلی مسابقه
افزایش یک رده در نتیجه 

  مسابقه
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٣٢  
عدم توانایی در کنترل اتومبیل بطور 

  متوالی و یا رانندگی خطرناک
تکرار خطا: اخراج از تمرین،   پرچم اخطار

  کوالیفایینگ، مسابقه
  

٣٣  
عدم توجه به فرامین مارشال مسیر 

  در هنگام حادثه
تکرار خطا: اخراج از تمرین،   پرچم اخطار

  کوالیفایینگ، مسابقه
  

٣٤  

رفتار غیر ورزشی و یا غیر مسئوالنه 
  راننده در محیط پیست 

تعلیق گواهینامه مسابقه برای 
راند و اخراج از دور تمرین،  ۳

  کوالیفایینگ، مسابقه

گواهینامه مسابقه برای تعلیق 
  یکسال

اخراج از دور تمرین،  
  کوالیفایینگ، مسابقه

٣٥  

رفتار غیر ورزشی و یا غیر مسئوالنه 
  اعضاء تیم در محیط پیست 

تعلیق گواهینامه مسابقه برای 
راند و اخراج از دور تمرین،  ٣

  کوالیفایینگ، مسابقه

تعلیق گواهینامه مسابقه برای 
  یکسال

تمرین، اخراج از دور 
  کوالیفایینگ، مسابقه

٣٦  

عدم توجه به دستورات مقامات 
مسابقه و یا جلوگیری از فعالیت و 

  وظایف ارکان مسابقه

تعلیق گواهینامه مسابقه برای 
راند و اخراج از دور تمرین،  ٣

  کوالیفایینگ، مسابقه

تعلیق گواهینامه مسابقه برای 
  یکسال

اخراج از دور تمرین، 
  بقهکوالیفایینگ، مسا

 

 


