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مالحظات کلی	1.

فــدراســیون مــوتــور ســواری و اتــومــبیلرانــی بــه عــنوان تــنها بــرگــزار کــننده مــسابــقات رالــی قهــرمــانــی در ایــران اســت . کــلمه 
"قهرمانی" به	خودی	خود دربردارنده مسابقات قهرمانی رالی ایران است. 

مـسابـقات قهـرمـانـی مـطابـق بـا آئـین نـامـه و مـقررات فـدراسـیون مـوتـور سـواری و اتـومـبیلرانـی (MAFIRI) کـنترل شـده کـه 
از طــریــق تــرکــیب و تــرجــمه مــفاد Regulations	Sporting	Rally	Regional	FIA و ضــمائــم آن و بــولــنت هــای انــتشار 

یافته توسط FIA	فراهم شده. 

درخواست1.1.

درصــورتــیکه در آئــین نــامــه منتشــره تــوســط مــسابــقات قهــرمــانــی (ازجــمله هــرگــونــه تــوافــق تــجاری یــا 1.1.1.
نـیازهـای رسـانـهای و  تـبلیغات اجـباری کـه از ایـن راه بـه آنـها اشـاره مـیشود) بـیان نـشود، تخـلفات 

و شکایات تحت فرآیندهای قضاییه فدراسیون و کمیته رالی رسیدگی میشوند.

هر موردی که توسط این آئین نامه مجوز نداشته باشد، ممنوع است.	1.1.2.

دفـتر	اصـلی	مـسابـقات قهـرمـانـی مـلی رالـی ایـران، تهـران ، بـلوار نـلسون مـانـدال ، خـیابـان انـصاری 1.1.3.
	maHiri.ir :پالک ۶ طبقه چهارم تلفن : ۲۶۲۰۲۶۲۵  سایت اینترنتی ،

تفسیر	1.2.

در صـــورت بـــروز هـــرگـــونـــه شـــبهه در تـــفسیر ایـــن آئـــین نـــامـــه، تـــنها نـــاظـــریـــن مـــسابـــقات قهـــرمـــانـــی قـــدرت تـــصمیم گـــیری در 
	FIA	Regional	Rally	 ارتــــباط بــــا ایــــن مــــسائــــل را دارنــــد. مــــرجــــع اصــــلی جهــــت تــــفسیر ایــــن آئــــین نــــامــــه مــــنت انــــگلیسی
Regulations	Sporting و ضـــــمائـــــم آن در بـــــخش (CHAMPIONSHIP	RALLY	EAST	MIDDLE	FIA) اســـــت و 

این آئین نامه صرفا جهت اطالع از مفاد آئین نامه ها به زبان فارسی ترجمه شده.

تاریخ اجرا1.3.

این آئین نامه از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۱ اجرا میشود.

امکان شرکت در مسابقات قهرمانی1.4.

تمامی شرکت کنندگان1.4.1.
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شــرکــت کــنندگــان ایــرانــی بــایــد دارای گــواهــینامــه مــعتبر رالــی مــلی از آکــادمــی یــا کــمیته آمــوزش 1.4.2.
فدراسیون باشند.

افـراد خـارجـی دارای گـواهـینامـه مـعتبر مـسابـقات حـرفـهای خـارج از ایـران مـیتوانـند بـه	عـنوان 
رانندگان یا کمک رانندگان مسابقات قهرمانی ثبت نام کرده و امتیاز کسب کنند.	

رانـنده و کـمک رانـنده هـر دو بـایـد در سـایـت و دفـتر مـسابـقات قهـرمـانـی ثـبت نـام کـرده، کـالس 1.4.2.1.
خود را اعالم کرده و هزینه مربوطه را بپردازند.	

رانــندگــان و کــمک رانــندگــان بــایــد در هــنگام ثــبت نــام و امــضاء فــرم بــرای هــر مــسابــقه ای کــه 1.4.2.2.
وارد میشوند، جزئیات کالس مسابقه و فرم ثبت نامشان را بررسی و تأیید کنند.

تقویم	2.

تقویم	و	تاریخ	مسابقات	از	طریق	سایت	و	و	پیج	های	رسمی	اطالع	رسانی	میشود.	3.

.3	De2inition تعاریف

.3.1BEGINNING	OF	THE	RALLY شروع رالی

رالــــی از زمــــان کــــنترل مــــدارک و یــــا روز بــــازدیــــد مــــسیر شــــروع مــــی شــــود (هــــر کــــدام کــــه زودتــــر واقــــع 
شود). اساس مسابقه از آغاز اولین کنترل زمان شکل خواهد گرفت .

.3.2	BULLETIN بولنت

اسـناد  نـوشـته شـده تـوسـط مـسئولـین جهـت اصـالح کـردن، روشـن کـردن و یـا تـکمیل آئـین نـامـه تـکمیلی 
		Appendix	II	رالی با توجه به جزئیات ضمیمه

.3.3COMMUNICATION اطالعیه

اسناد منتشر شده توسط مسئولین که دارای محتویات آموزشی است .

.3.4CONTROL	AREAS محدوده کنترل

محـدوده بـین اولـین تـابـلو هشـدار دهـنده زرد رنـگ و آخـریـن تـابـلوی سـه خـط بـا رنـگ بـژ محـدوده کـنترل 
محاسبه میگردد .

.3.5	CREW (گروه) سرنشینان
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اعـضای گـروه دو نـفری را شـامـل مـی شـود کـه در یـک اتـومـبیل بـه عـنوان رانـنده و کـمک رانـنده حـضور 
دارنــد. هــر دو عــضو گــروه مــیتوانــند در طــول رالــی رانــندگــی کــنند بــه شــرطــی کــه گــواهــینامــه رانــندگــی 
صـــادره بـــرای رانـــندگـــان را از فـــدراســـیون اخـــذ کـــرده بـــاشـــند و ایـــن گـــواهـــینامـــه دارای اعـــتبار زمـــانـــی 

باشد .

.3.6DECISION حکم

مـــدارک انـــتشار یـــافـــته تـــوســـط کـــلرک و یـــا نـــاظـــریـــن کـــه مـــیتوانـــد حـــاصـــل اســـتعالم، شـــنیده هـــا و یـــا  
تحقیقات آنها باشد .

.3.7END	OF	THE	RALLY پایان رالی

رالـی بـا انـتشار رسـمی رده	بـندی پـایـان مـی یـابـد. اسـاس مـسابـقه در آخـریـن کـنترل زمـان پـایـان مـی 
یابد .

.3.8LEG مرحله

هــــر مــــرحــــله مــــسابــــقه رالــــی کــــه تــــوســــط یــــک بــــاز چــــینی مجــــدد شــــبانــــه	(پــــارک فــــرمــــه) از هــــم جــــدا مــــی 
گــردد .در صــورتــیکه ســوپــر اســپشیال اســتیج در شــروع بــخش ۱ بــاشــد ایــن قــسمت بــه عــنوان مــرحــله 

اول بخش ۱ در نظر گرفته می شود .

.3.9MEDIA	ZONE منطقه رسانه

مـنطقه در نـظر گـرفـته شـده جهـت حـضور رسـانـه در قـسمت ورودی کـنترل سـرویـس پـارک ، سـرویـس 
متحرک و منطقه باز چینی .

.3.10NEUTRALISATION متوقف نمودن

مـدت زمـانـی کـه اعـضای گـروه تـوسـط بـرگـزارکـننده بـه هـر دلـیلی مـتوقـف شـده و شـرایـط پـارک فـرمـه بـر 
آن حکم فرما می باشد .

.3.11PARC	FERMÉ پارک فرمه

محـدوده ای کـه در آن هـرگـونـه عـملیات، بـازدیـد ، مـیزان سـازی و یـا تـعمیرات بـر روی اتـومـبیل مـجاز 
نـبوده مـگر ایـنکه بـه صـراحـت در ایـن آئـین نـامـه ذکـر شـده بـاشـد و یـا در آئـین نـامـه تـکمیلی رالـی بـه 

آن اشاره شده باشد و یا تنها توسط مقامات رالی موافقت شده باشد.
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.3.12PROHIBITED	SERVICE سرویس ممنوعه

اســـتفاده و یـــا دریـــافـــت هـــرگـــونـــه مـــاده (شـــامـــل مـــایـــع یـــا جـــامـــد بـــه جـــز مـــوارد مـــورد تـــایـــید بـــرگـــزاری)، 
الســـتیک زاپـــاس، ابـــزار و یـــا تـــجهیزات تـــوســـط اعـــضای گـــروه بـــه جـــز تـــجهیزات و وســـایـــل مـــوجـــود در 

داخل اتومبیل .

.3.13RECONNAISSANCE (رکه) شناسایی مسیر 

حــضور در اســپشیال اســتیج تــوســط رانــنده و کــمک رانــنده کــه قــصد ورود در رالــی را داشــته پــس از 
اعالم برنامه مسیر رالی.

.3.14REGROUP باز چینش 

یــک بــرنــامــه زمــانــبندی تــوقــف تــوســط گــروه بــرگــزاری کــه دارای شــرایــط پــارک فــرمــه بــوده و دارای یــک 
کـنترل زمـان در ورود و خـروج مـی بـاشـد تـا بـتوانـد اتـومـبیل هـای بـاقـی مـانـده در رالـی را زمـانـبندی و 

یا باز چینی نماید. این زمان توقف میتواند برای اعضای هر گروه متفاوت باشد.

.3.15	ROAD	SECTION بخش جاده 

قسمتهایی از مسیر که برای اسپشیال استیج استفاده نمی شود .

.3.16SECTION	OF	THE	RALLY بخش رالی 

هر قسمت از رالی که توسط باز چینی تفکیک گردیده.

.3.17SERVICE سرویس

هرگونه عملی بر روی اتومبیل مسابقه به جز موارد محدود شده در این آئین نامه.

.3.18SUPER	SPECIAL	STAGE سوپر اسپشیال استیج

اسـپشیال اسـتیجی کـه بـه جهـت تـماشـای بـازدیـدکـنندگـان تـدارک دیـده شـده و قـابـلیت اسـتارت بـیش 
از یک اتومبیل را به صورت همزمان را نیز دارد .

.3.19TIME	CARD کارت مسابقه

کارتی که به جهت ثبت زمان ورود در کنترل های مختلف موجود در مسیر تدارک دیده شده.

.3.20TECHNICAL	ZONE منطقه چک فنی
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نـــاحـــیه جـــدا شـــده تـــوســـط دو کـــنترل زمـــان بـــه جهـــت انـــجام بـــازدیـــد مـــسایـــل فـــنی تـــوســـط تـــیم بـــازرســـی 
فنی . 

.4	OFFICIALS	AND	DELEGATES مسئولین و نمایندگان

.4.1STEWARDS ناظرین مسابقات

پـنل نـاظـریـن مـسابـقات رالـی کـه هـمیشه بـایـد دارای ۳ عـضو بـاشـد کـه شـامـل یـک رئـیس پـنل نـاظـریـن اسـت. نـاظـریـن بـایـد 
بــا کــلرک مــسابــقه در ارتــباط مســتقیم  بــاشــند. در طــول بــرگــزاری مــسابــقه رالــی حــداقــل یــک نــاظــر بــایــد در دفــتر مــرکــزی 

رالی HQ حضور داشته باشد.

.4.2COMPETITOR’S	RELATIONS	OFFICER	(CRO) رابط شرکت کنندگان با برگزاری

	وظـیفه اصـلی رابـط شـرکـت کـنندگـان، ارائـه اطـالعـات، تـوضـیح و تشـریـح مـفاد آئـین نـامـه هـا و اجـرای مـسابـقه رالـی بـرای 
شــرکــت کــنندگــان و گــروه اســت. در هــر مــسابــقه رالــی بــایــد حــداقــل یــک رابــط شــرکــت کــننده حــاضــر بــاشــد و بــه راحــتی 

شناسایی شود.

اتومبیل هایی که اجازه ورود به مسابقات رالی های قهرمانی را دارند.	5.

چکیده5.1.

-	Appendix	J	,		بــا ظــرفــیت ســیلندر تــصحیح شــده تــا 2000 ســی ســی هــمانــند A اتــومــبیل هــای گــروه
	Art.255

اتــومــبیل هــای مــونــتاژ دســتی گــروه A بــا ظــرفــیت ســیلندر تــصحیح شــده کــمتر از 1600 ســی ســی در -
صــورتــیکه کــه هــمولــوگــیشن آنــها تــوســط FIA پــذیــرفــته شــده و مــجاز بــه شــرکــت در مــسابــقات قهــرمــانــی 

هستند. ( در مسابقات ملی ایران شماره همولوگیشن اجباری نیست)	

-	ISC	Appendix	J,	Art.	256 منطبق بر RGT اتومبیل های گروه

-	ISC	Appendix	J,	Art.	260, مــــــــنطبق بــــــــر (R1/R2/R3/R3T/R3D) R اتــــــــومــــــــبیل هــــــــای گــــــــروه
	 260D

-	ISC	Appendix	J,	Art.	260 منطبق بر R4 اتومبیل های گروه

-	ISC	Appendix	J,	Art.	261 منطبق بر R5 اتومبیل های گروه

اتـــــــــومـــــــــبیل هـــــــــای گـــــــــروه N مـــــــــنطبق بـــــــــر 254	Art.	J,	Appendix	ISC	2016، حـــــــــداقـــــــــل وزن 1350 -
	FIA	Rally	Touring	Cars کیلوگرم، ضمناً منطبق بر شرایط افزوده

-	(ISC	Appendix	J,	Art.	254A منطبق بر) اتومبیل های سوپر 2000
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اتـــــومـــــبیل هـــــای ســـــوپـــــر 2000رالـــــی (مـــــنطبق بـــــر 254A	Art.	J,	Appendix	ISC) هـــــمراه بـــــا محـــــدود -
کننده نصب شده متناسب با 	5.1.1-b	255A,	Art.	J,	Appendix	ISC بجز برای موارد ذیل:	

الف) حداکثر قطر داخلی محدود کننده 28 میلیمتر است.

ب) قــطر خــارجــی عــامــل محــدود کــننده در بــاریــک تــریــن نــقطه بــایــد کــمتر از 34 مــیلیمتر بــاشــد. ایــن قــطر بــایــد در طــی 
فــاصــله 5 مــیلیمتری بــا هــر کــدام از دو وجــه بــاریــک تــریــن نــقطه حــفظ شــود. قــطر محــدود کــننده تــوربــو کــمپرســور مــیتوانــد 

بدون اطالع در هر زمانی اصالح شود.

 کـالس و گـروه بـندی اتـومـبیل هـای مـسابـقات رالـی قهـرمـانـی مـطابق جـدول زیـر انـجام 5.2.
می گیرد:

گروههاکالسها

RC2

S2000-Rally:	1.6T	engine	with	a	28mm	restrictor
S2000-Rally:	2.0	Atmospheric 
Group	R5	(VR5)	
Group	R4	(VR4)
Group	NR4	over	2000cc

RCR-GTRGT	cars

RC3

Group	A	over	1600cc	and	up	to	2000cc	
Super	1600	
R2	(atmospheric	over	1600cc	and	up	to	2000cc	–	VR2C	and	turbo	over	
1067cc	and	up to	1333cc	–	VR2C)	
R3	(atmospheric	/	over	1600cc	and	up	to	2000cc	–	VR3C	and	turbo	
over	1067cc	and	up to	1333cc	–	VR3C)	
R3	(turbo	/	up	to	1620cc	/	nominal	–	VR3T)	
R3	(diesel	/	up	to	2000cc	/	nominal	–	VR3D)

RC4

R2	(atmospheric	over	1390cc	and	up	to	1600cc	–	VR2B	and	turbo	over	
927cc	and	up	to 1067cc	–	VR2B)	
Group	A	up	to	1600cc	
Kit-car	up	to	1600cc	
Group	N	over	1600cc	and	up	to	2000cc

RC5
Group	N	up	to	1600cc	
R1	 (atmospheric	 up	 to	 1600cc-VR1A/VR1B	 and	 turbo	 up	 to	 1067cc-
R1A/VR1B)
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مقررات تکمیلی5.3.

شــرط	تــشکیل	هــر	کــالس	حــضور	حــداقــل	۶	خــودرو	در	آن	کــالس	کــه	مــورد	تــائــید	هــیات	فــنی	فــدراســیون	یــا	-
کمیته	رالی	قرار	گرفته	اند	در	استارت	مسابقه	میباشد.	

اتــومــبیل هــایــی کــه تــحت مــونــتاژ دســتی قــرار گــرفــته انــد و ظــرفــیت آن بــین 1400 و 1600 ســی ســی -
اســــت،  درصــــورتــــیکه از "وزن" در 255-6.2	Art.	J	Appendix	ISC	2016	پــــیروی کــــنند، پــــذیــــرفــــته 

می شوند. (سال ۲۰۱۶ به بعد)	

اتـومـبیل هـای تـک مـحور محـرکـه بـا یـک مـوتـور دیـزلـی سـوپـر شـارژ بـا ظـرفـیت سـیلندری کـمتر از 2000 -
سیسی در گروههای A و N پذیرفته میشوند.	

-	2016	ISC	Appendix	J وارد شــــدنــــد و از Super	2000-Rally رانــــندگــــانــــی کــــه بــــا یــــک اتــــومــــبیل
A	255	Art. پیروی میکنند، استفاده از خطاهای مرتکب شده بدون هرگونه جریمه، مجاز هستند.	

امـکان اسـتفاده از خـطاهـای انـجام شـده بـدون هـرگـونـه جـریـمه در اتـومـبیل هـا سـوپـر 1600 هـمولـوگ -
شده امکان پذیر است.	

اســـتفاده از ســـوخـــت مـــطابـــق بـــخش 9	Art	252,	Article	FIA بـــا تـــوجـــه بـــه 5.13.4	J بـــرای تـــمامـــی -
شرکت کنندگان در مسابقات قهرمانی مجاز است.

group	cars	Non-homologated گروه اتومبیل های بدون همولوگ

IR1All	2WD	non-homologated	cars	up	to	1390cc	(up	to	927cc	turbo)

IR2	All	2WD	non-homologated	cars	-	1391cc	to	1600cc	(Over	927cc	up	to
1067cc	turbo)

IR3	Front	wheel	drive	non-homologated	cars	–	1601cc	to	2000cc	(Over
1067cc	up	to	1333cc	trb)

IR4	Rear	wheel	drive	non-homologated	cars	–	1601cc	to	2000cc	(Over
1067cc	up	to	1333cc	trb)

IR5All	2WD	non-homologated	cars	over	2001cc	(Over	1333cc	turbo)

AmateurAll	2WD	non-homologated	cars	up	to	2000cc	(up	to	1333cc	turbo)

اتــومــبیل هــای مجهــز بــه تــوربــو شــارژ مــجاز بــه شــرکــت در مــسابــقات رالــی قهــرمــانــی مــلی هســتند. حجــم مــوتــور ایــن 
اتـومـبیل هـا در عـدد 1.5 ضـرب شـده و حجـم مـعادل مـوتـور اتـمسفریـک مـشخص شـده و در کـالس مـربـوطـه قـرار مـی 

گیرند.
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شروط مسابقات و امتیازات	6.

کسب امتیاز6.1.

کسب امتیازات قهرمانی6.1.1.

برای هر عنوان قهرمانی، امتیازات رالی با لحاظ کالس بندی کلی و با توجه به جدول ذیل داده خواهد شد:	

امتیاز قهرمانی تشویقی *	6.1.2.

کاهش امتیاز6.1.3.

درصــورتــیکه هــر کــدام از مــسابــقات رالــی قهــرمــانــی بــه دلــیلی تــا انــتها اجــرا نــگردد، امــتیازات بــر اســاس رده بــندی ذیــل 
مشخص خواهند شد.

درصـورتـیکه بـیش از 50% مـسافـت بـرنـامـه ریـزی شـده  Stage	Special طـی شـده بـاشـد، کـل امـتیاز -
داده خواهد شد.	

درصـورتـیکه بـین 25 تـا 50% مـسافـت بـرنـامـه ریـزی شـده Stage	Special طـی شـده بـاشـد، نـیمی از -
امتیاز داده خواهد شد.	

درصــــورتــــیکه کــــمتر از 25% مــــسافــــت بــــرنــــامــــه ریــــزی شــــده Stage	Special طــــی شــــده بــــاشــــد، هــــیچ -
امتیازی داده نخواهد شد.	

این امر در مورد امتیازات قهرمانی و تشویقی نیز اجرا می شود.

1
st 25 points

2
nd 18 points

3
rd 15 points

4
th 12 points

5
th 10 points

6
th 8 points

7
th 6 points

8
th 4 points

9
th 2 points

10
th 1 point
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تعداد نتایج برای رده بندی قهرمان نهایی6.2.

قهــرمــان مــسابــقات رالــی ایــران بــرای تــیمها، رانــندگــان و کــمک رانــندگــان، بــه شــرکــت کــنندگــانــی بــا 6.2.1.
بــاالتــریــن امــتیاز از مجــموع امــتیازات کســب شــده در کــلیه مــسابــقات بــرگــزار شــده در طــول ســال 

اختصاص داده خواهد شد.	

بــه جهــت ایــنکه رانــنده و کــمک رانــنده در کــورس قهــرمــانــی طــبقه بــندی شــونــد، بــایــد حــداقــل در ۳ 6.2.2.
مسابقه رالی شرکت کنند.	

مـسابـقات قهـرمـانـی رالـی مـلی ایـران مـطابـق تـقویـم اعـالم شـده هـر سـال، در۴ الـی ۶ رانـد بـرگـزار 6.2.3.
می شود.

مسابقات قهرمانی رالی ایران: تیمها، رانندگان و کمک رانندگان	7.

شرکت در مسابقه7.1.
رانـنده و کـمک رانـنده بـایـد در سـایـت فـدراسـیون و دفـتر مـسابـقات قهـرمـانـی ثـبت نـام کـنند و کـالس خـود را اعـالم نـموده و 
هــزیــنه مــربــوطــه را بــپردازنــد. کــالس هــای دارای کــمتر از ۶ ثــبت نــامــی مــمکن اســت بــا کــالس بــاالتــر بــعدی ادغــام شــونــد. 

ثبت نام تاریخ های اعالم شده برای هر راند مسابقات قهرمانی بسته خواهد شد.

مسابقات قهرمانی رالی ایران، تیمها7.2.

تــنها تــیم هــایــی کــه در اتــومــبیل هــای کــالس هــای مــشخص		شــده و دارای کــاپ قهــرمــانــی مــلی ثــبت نــام کــرده انــد، امــکان 
شـرکـت در مـسابـقات را دارنـد. ضـمن آنـکه رانـندگـان و کـمک رانـندگـان آنـها بـایـد در مـسابـقات قهـرمـانـی ثـبت نـام کـنند تـا 

امکان کسب امتیاز در هر دور را داشته باشند.

یـک تـیم از حـداقـل ۲ و حـداکـثر ۳ اتـومـبیل ثـبت نـام شـده تـشکیل مـی گـردد. دو اتـومـبیل بـا رتـبه بـرتـر در یـک تـیم ثـبت نـام 
شده، امتیازات آن تیم را در مسابقات قهرمانی به دست میآورند.

هـزیـنه ثـبت نـام تـیم هـا در سـایـت اعـالم مـیگردد، هـر شـرکـت کـننده بـایـد گـواهـینامـه ورود بـه مـسابـقات رالـی قهـرمـانـی مـلی 
را از آکادمی یا کمیته آموزش داشته باشد.

مسابقات قهرمانی رالی ایران، رانندگان و کمک رانندگان7.3.

رانـندگـان و کـمک رانـندگـانـی کـه بـه کـالس هـای قهـرمـانـی مـلی وارد مـیشونـد، امـکان شـرکـت در ایـن مـسابـقات را دارنـد و 
هر دو باید برای اینکه قادر به کسب امتیاز در هر دور باشند، ثبت نام کنند.
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مسابقات رالی آماتور (مقدماتی) و 4X4 ایران7.4.

تــمامــی رانــندگــان و کــمک رانــندگــان آمــاتــور کــه فــاقــد تجــربــه مــسابــقات قهــرمــانــی بــاشــند و بــر اســاس آئــین نــامــه تــکمیلی،  
آمــاتــور شــناخــته مــی شــونــد و ثــبت نــام کــرده انــد، مــیتوانــند در ایــن مــسابــقات شــرکــت کــنند. رانــندگــان و کــمک رانــندگــان 

برای ثبت نام در این گروه باید گواهینامه مناسب برای شرکت در مسابقات آماتور را اخذ نمایند.	

تساوی امتیازات در مسابقات قهرمانی	8.

رانندگان و کمک رانندگان8.1.

جهـت تـعیین رده بـندی نـهایـی مـسابـقات قهـرمـانـی، قـواعـد تـصمیم گـیری بـین رانـندگـان و کـمک رانـندگـانـی کـه دقـیقاً امـتیاز 
کلی مساوی را کسب کردهاند به شرح زیر اعالم میگردد:

بــا تــوجــه بــه کســب بیشــتریــن مــقامــها بــه تــرتــیب اول، و ســپس دوم و بــعد ســوم و الــی آخــر در رده 8.1.1.
بــندی نــهایــی مــسابــقات قهــرمــانــی مــربــوطــه و تــنها رالــی هــایــی لــحاظ خــواهــند شــد کــه امــتیاز کــلی 

آنها را تشکیل دادهاند.

بـا تـوجـه بـه کسـب بیشـتریـن مـقامـها در رده بـندی نـهایـی مـسابـقات قهـرمـانـی مـربـوطـه ، تـنها رالـی 8.1.2.
هـایـی شـمرده خـواهـند شـد کـه در آنـها هـر کـدام از رانـندگـان و کـمک رانـندگـان شـرکـت داشـته انـد. 
یــــک جــــایــــگاه یــــازدهــــم از جــــایــــگاه دوازدهــــم، جــــایــــگاه دوازدهــــم از جــــایــــگاه ســــیزدهــــم و ... ارزش 

بیشتری خواهند داشت.	

درصــورتــیکه مــوارد بــاال بــرنــده را مــشخص نــکردنــد، کــمیته رالــی بــر اســاس آنــچه مــالحــظات حــکم 8.1.3.
میکنند، تصمیم خواهد گرفت.	

تیمها8.2.

قواعد تصمیم گیری تیمهای ثبت نام شده که دقیقاً امتیاز مشابهی را کسب نموده اند، به شرح زیر است:

بـا تـوجـه بـه کسـب بیشـتریـن مـقامـها در دور مـقدمـاتـی مـسابـقات قهـرمـانـی مـربـوطـه بـرای هـر تـیم، 8.2.1.
تنها برترین جایگاه هر رالی برای هر تیم منظور میگردد.

بــا تــوجــه بــه کســب مــقام هــای نــهم، دهــم و ...، جــایــگاه نــهم ارزشــی بــیش از جــایــگاه دهــم دارد و 8.2.2.
الی آخر.	

درصــورتــیکه هــمچنان بــرنــده مــشخص نــشود، کــمیته رالــی  فــدراســیون بــر اســاس آنــچه مــالحــظات 8.2.3.
حکم میکنند، برنده را از میان تیم ها انتخاب خواهد کرد.
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مشخصات رالی	9.

مدت زمان رالی 9.1.

مـدت زمـان رالـی در رالـی هـای قهـرمـانـی مـتفاوت اسـت. مـدت زمـان مـناسـب بـر اسـاس تـغییرات و مـقررات تـکمیلی بـرای 
مسابقات قهرمانی مشخص می گردد.

هـیچ محـدودیـتی بـرای حـداقـل و حـداکـثر طـول مـسافـت یـک اسـپشیال اسـتیج وجـود نـدارد. بـا ایـن حـال، -
در حـالـت ایـده آل نـبایـد بیشـتر از ۸۰ کـیلومـتر اسـپشیال اسـتیج بـین دو سـرویـس پـارک و یـا سـرویـس 

متحرک فاصله باشد.	

هـــیچ یـــک از اســـپشیال اســـتیج هـــا یـــا بـــخشی از آن، نـــبایـــد بیشـــتر از ۳ بـــار در طـــول یـــک رالـــی اجـــرا -
شود. این موضوع شامل سوپر اسپشیال استیج نمی شود.	

برنامه رالی ها	9.2.

بـــه غـــیر از مـــوارد گـــفته شـــده در زیـــر، بـــرگـــزار کـــننده مـــمکن اســـت مـــشخصات رالـــی خـــود را پـــیش 9.2.1.
ببرد و برنامه رالی خود را تهیه کند.

شناسایی مسیر (رکه)-

اداره کردن	-
بازرسی فنی	-
تمرین مجانی/استیج احراز صالحیت	-
استارت نمادین	-

رالی	-

جشن سکوی قهرمانی	-
رالی ها ممکن است در ۲ یا ۳ روز برگزار شود. همراه با بخش شروع و پایانی.9.2.2.
پایان یک رالی باید در یک روز جمعه انجام بگیرد.	9.2.3.
جــــشن ســــکوی قهــــرمــــانــــی بــــایــــد یــــک الــــی دو ســــاعــــت پــــس از رســــیدن آخــــریــــن اتــــومــــبیل بــــه آخــــریــــن 9.2.4.

سرویس مسابقه برگزار شود.	
برنامه شناسایی مسیر (رکه) باید یک روز و یا بیشتر اجرا گردد.	9.2.5.
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مدارک استاندارد مسابقه رالی	10.

کلیات	1.

آئین نامه تکمیلی	-

بولنت ها	-

راهنمای رالی ۱ و یا ۲	-

برنامه مسیر رالی	-

دفترچه مسیر	-

کارت زمان	-

فرم ورود (ثبت نام)	-

لیست ورود (ثبت نام)	-

لیست استارت و نتایج مسابقه رالی	-

دفترچه مسیر	2.

شـرکـت کـنندگـان یـک دفـترچـه مـسیر دریـافـت خـواهـند کـرد کـه حـاوی تـوضـیح کـامـلی از بـرنـامـه مـسیر اجـباری خـواهـد بـود. 
ایــن بــرنــامــه مــسیر و شــکل جهــت راه هــا بــایــد دنــبال شــود. هــرگــونــه انحــراف بــه نــاظــریــن گــزارش داده مــی شــود. هــمچنین 
مـمکن اسـت بـرگـزار کـننده در مـسیر از مـوانـع و یـا نـشان دهـنده هـایـی بـرای جـلوگـیری از انحـراف شـرکـت کـنندگـان از 

مسیر، استفاده کند.

 کارت زمان3.

تمام شرکت کنندگان مسئولیت های زیر را بر عهده دارند:3.1.

حفظ	و	نگهداری	از	کارت زمان (کارت کنترل)	-

ارائه کارت زمان به کنترل و صحت ثبت دقیق زمان بر روی آن	-

هرگونه ثبتی بر روی کارت زمان می شود.	-
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بـــنابـــرایـــن، ارائـــه کـــارت در زمـــان درســـت بـــه مـــارشـــال و بـــررســـی ثـــبت دقـــیق زمـــان بـــر روی کـــارت، بـــر عهـــده شـــرکـــت کـــننده 
است.

تـنها مـارشـال هـا مـجاز هسـتند تـا اطـالعـاتـی بـر روی کـارت زمـان ثـبت کـنند، بجـز قـسمتی کـه بـر روی 3.2.
کارت زمان نوشته شده: "جهت شرکت کننده".

در شـرایـطی کـه بـر روی کـارت، در کـنترل زمـانـی ثـبت نشـده بـاشـد و یـا عـدم ارائـه کـارت بـه هـر کـنترلـی، 3.3.
شـرکـت کـننده مـورد نـظر از دور رقـابـت خـارج مـی گـردد. تـوسـط کـلرک مـسابـقه ایـن مـوضـوع در پـایـان 

هر بخش رالی اعالم می گردد. 	

هــرگــونــه اخــتالف بــین زمــان ثــبت شــده بــر روی کــارت بــا اطــالعــات لیســت هــای رســمی مــسابــقه، تــوســط 3.4.
کلرک استعالم و بررسی می گردد.	

	شماره های مسابقه و تبلیغات	11.

	شماره درب های جلو	11.1.

دو عـدد شـماره درب هـای جـلو بـا ابـعاد ۶۷ سـانـتیمتر طـول و ۱۷ سـانـتیمتر ارتـفاع بـا حـاشـیه سـفید ۱ 11.1.1.
ســـانـــتیمتری اســـت. هـــر کـــدام از پـــالک هـــا بـــایـــد دارای یـــک شـــماره در مـــربـــع ســـیاه مـــات بـــاشـــد کـــه در 
جــــلوی پــــالک قــــرار دارد. شــــماره هــــا بــــایــــد بــــا رنــــگ زرد فــــلورســــنت بــــا ابــــعاد ۱۴ ســــانــــتیمتر ارتــــفاع و 

ضخامت ۲ سانتیمتر باشد. باقی فضای پالک برای استفاده برگزار کننده مسابقه است.

هـر پـالک بـایـد بـصورت افـقی در لـبه جـلوی درب هـا و بـا فـاصـله ۷ تـا ۱۰ سـانـتیمتر از حـاشـیه شـیشه 11.1.2.
درب نصب شود.	

هــیچ عــالمــت و نــشانــی غــیر از رنــگ اتــومــبیل نــبایــد در فــاصــله کــمتر از ۱۰ ســانــتیمتری ایــن پــالک قــرار 11.1.3.
داشته باشد.	

شیشه عقب	11.2.

یـک شـماره مـسابـقه بـا ابـعاد حـداکـثر ۳۰ سـانـتیمتر عـرض و ۱۰ سـانـتیمتر ارتـفاع، در بـاالی شـیشه عـقب و سـمت راسـت 
نصب شود. رنگ این برچسب باید نارنجی فلورسنت بر روی زمینه شفاف باشد.

پنجره های کناری11.3.

دو عــدد شــماره مــسابــقه بــرای پنجــره هــای کــناری (عــقب) بــا ابــعاد ۲۰ ســانــتیمتر ارتــفاع و ضــخامــت ۲،۵ ســانــتیمتر بــا 
رنگ نارنجی فلورسنت در مجاورت اسامی شرکت کنندگان، باید نصب شود.

شماره سقف	11.4.
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یـک شـماره بـرای سـقف اتـومـبیل بـا ابـعاد ۵۰ سـانـتیمتر عـرض و ۵۲ سـانـتیمتر ارتـفاع، کـه جهـت بـاالی 11.4.1.
آن بـــه ســـمت جـــلوی اتـــومـــبیل بـــاشـــد، نـــصب شـــود. شـــماره مـــسابـــقه ســـیاه مـــات بـــا ابـــعاد ۵ ســـانـــتیمتر 
عــــــرض و ۲۸ ســــــانــــــتیمتر ارتــــــفاع، بــــــر روی زمــــــینه ســــــفید مــــــات بــــــا ابــــــعاد ۵۰ ســــــانــــــتیمتر عــــــرض و ۳۸ 

سانتیمتر ارتفاع قرار بگیرد. (شماره سقف اجباری نیست)

هــرگــونــه تــبلیغات بــرگــزار کــننده مــی بــایســت بــر روی فــضای بــاالی بــرچســب (عــرض ۵۰ ســانــتیمتر و 11.4.2.
ارتفاع ۱۴ سانتیمتر) جا بگیرد.	

توزیع شماره های سقف در اختیار برگزار کننده است.	11.4.3.

پالک جلو	11.5.

نـصب یـک پـالک مسـتطیل بـرای جـلوی اتـومـبیل بـا ابـعاد ۴۳ سـانـتیمتر عـرض و ۲۱.۵ سـانـتیمتر ارتـفاع کـه شـامـل حـداقـل 
شماره شرکت کننده و نام (عنوان) رالی باشد.

محدودیت های تبلیغاتی	11.6.

شــرکــت کــنندگــان اجــازه دارنــد تــا هــرگــونــه تــبلیغی را بــروی اتــومــبیل خــود، بــه شــرط رعــایــت مــوارد زیــر، 11.6.1.
نصب کنند:

تبلیغات بر طبق قوانین کشور و ضوابط فدراسیون باشد.	-

محتوای مجرمانه نداشته باشد.	-

قواعد مربوط به درج شماره شرکت کنندگان را نقض نکند.	-

دید سرنشینان اتومبیل را محدود نکند.	-

مــنت هــرگــونــه تــبلیغ اجــباری هــماهــنگ شــده مــسابــقات بــایــد بــوضــوح در آئــین نــامــه تــکمیلی و یــا بــولــنت 11.6.2.
رسمی پیش از پایان ثبت نام برای رالی، درج شود.	

 اسامی شرکت کنندگان12.

حـروف اول اسـم و فـامـیل هـر دو فـرد رانـنده و کـمک رانـنده و بـه دنـبال آن پـرچـم مـلی آنـها بـایـد بـروی هـر دو پنجـره عـقب 
اتومبیل و در مجاورت شماره مسابقه درج شوند. اسامی باید به شکل زیر باشند:

با فونت Helvetica سفید باشند.	-

حروف اول و حرف اول هر نام با حرف بزرگ و باقی با حروف کوچک نوشته شوند.	-
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ارتـفاع ۶ سـانـتیمتری (حـروف بـزرگ) و ضـخامـت حـروف ۱ سـانـتیمتری بـاشـد. نـام رانـنده بـایـد در هـر -
دو سمت اتومبیل در باال درج شود.	

پالک درب های / شماره مسابقه / اسامی شرکت کنندگان12.1.

�
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نحوه رانندگی	13.

قوانین کلی	13.1.

اعضای تیم باید همواره ادب و اخالقی ورزشی را رعایت کنند.13.1.1.

وقـــتی اتـــومـــبیل هـــا تـــحت قـــانـــون مـــربـــوط بـــه محـــل پـــارک فـــرمـــه (بـــند31.1) قـــرار مـــیگیرنـــد، تـــنها مـــیتوانـــد 13.1.2.
تــوســط رانــنده و کــمک رانــنده و مــسئولــین رســمی مــسابــقات حــرکــت داده شــونــد؛ در دیــگر مــواقــع، هــر 
کــسی مــیتوانــد اتــومــبیل را هــل بــدهــد. اســتفاده از هــرگــونــه وســیله دیــگری بــه جــز هــل دادن بــا دســت و 

نیروی موتور خود اتومبیل، ممنوع است.	

اجــرای حــرکــات نــمایــشی تــنها زمــانــی مــجاز اســت کــه در آئــین نــامــه تــکمیلی رالــی بــه آن اشــاره شــده 13.1.3.
باشد.	

رانـــنده هـــمواره بـــایـــد در جهـــت حـــرکـــت stage	special رانـــندگـــی کـــنند (بـــه جـــز در مـــورد چـــرخـــش در 13.1.4.
مسیر).	

در بـخش جـاده ای مـسابـقه کـه عـمومـی اسـت، یـک اتـومـبیل شـرکـت کـننده تـنها مـیتوانـد بـا چـهار چـرخ و 13.1.5.
تـایـر هـای اضـافـی خـود رانـده شـود. هـرگـونـه تخـلف بـه نـاظـریـن مـسابـقه گـزارش خـواهـد شـد و جـریـمه 

ای تا حذف از مسابقات را در پی خواهد داشت.	

در مرحله شناسایی مسیر(رکه)	13.2.

 تـأکـید مـیشود کـه مـرحـله شـناسـایـی تـمریـن نیسـت. تـمامـی قـوانـین تـرافـیک جـاده ای کـشور کـه رالـی بـر 13.2.1.
طـبق آنـها اجـرا مـیشود بـایـد مـو بـه مـو اجـرا شـده و بـر ایـمنی و حـقوق دیـگر کـاربـران جـاده ای احـترام 

گذاشته شود.

سرعت غیر مجاز در طی مرحله شناسایی با اعمال جریمه توسط کلرک همراه خواهد شد.13.2.2.

دیـــگر تخـــلفات در طـــی مـــرحـــله شـــناســـایـــی بـــا جـــریـــمه اعـــمالـــی تـــوســـط کـــلرک بـــا تـــوجـــه بـــه	 بـــند 13.4.4 13.2.3.
همراه خواهد بود.	

میزان این جریمه بدون توجه به جریمه پلیس، تغییری نخواهد داشت.	13.2.4.

جریمه در صورت تکرار تخلف در طی مرحله شناسایی در یک رالی، بیشتر خواهد شد.	13.2.5.

سرعت غیر مجاز در طی رالی	13.3.
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سرعت غیر مجاز در طی رالی با جریمه توسط کلرک همراه خواهد بود.13.3.1.

میزان این جریمه بدون توجه به جریمه پلیس، تغییری نخواهد داشت.13.3.2.

قوانین ترافیکی	13.4.

در طـــی رالـــی، اعـــضای تـــیم بـــایـــد گـــواهـــینامـــه مـــعتبر رانـــندگـــی را هـــمراه داشـــته و  از قـــوانـــین تـــرافـــیک 13.4.1.
کشوری پیروی کنند. هرگونه تخلف به کلرک مسابقه گزارش خواهد شد.

پـلیس در مـورد تخـلف هـر یـک از اعـضای تـیم شـرکـت کـننده در رالـی از قـوانـین تـرافـیکی بـهمان شـکل 13.4.2.
رانندگان عادی جاده ها اعمال قانون خواهد کرد.	

پـلیس یـا مـسئولـین رسـمی مـسابـقه مـیتوانـند رانـنده را مـتوقـف نـکنند، بـا ایـن حـال آنـها مـیتوانـد تـقاضـای 13.4.3.
اعـمال هـرگـونـه جـریـمه را بـر طـبق آئـین نـامـه و آئـین نـامـه تـکمیلی رالـی نـموده و بـا تـوجـه بـه مـوارد زیـر 

بیان نمایند:	

اعــالم تخــلف انــجام شــده از طــریــق کــانــالــهای رســمی و بــه صــورت کــتبی پــیش از ارســال اعــالم نــتایــج -
نهایی.	

اعــالم جــزئــیات کــامــل تخــلف بــرای شــناســایــی رانــنده متخــلف بــرای ایــنکه هــیچ شــکی بــاقــی نــمانــده و -
مکان و زمان جرم به صورت دقیق ذکر شود.	

امکان اعمال تفاسیر گوناگون بر حقایق نباشد.	-

تخلف اول (به جز سرعت بیش از حد): جریمه میتواند توسط ناظرین اعمال شود.13.4.4.

تخلف دوم: حداقل یک جریمه ۵ دقیقه ای بر اساس تصمیم ناظرین اعمال خواهد شد.	13.4.5.

تخلف سوم: حذف از دور مسابقه توسط ناظرین.	13.4.6.

	ورود به مسابقه	14.

تکمیل فرمهای ورود به مسابقه (درخواست ورود به مسابقات)14.1.

دارنـدگـان گـواهـینامـه شـرکـت در مـسابـقات رالـی کـه تـمایـل بـه شـرکـت در یـک رالـی را دارنـد بـایـد هـزیـنه ثـبت نـام را پـرداخـت 
کــرده و فــرم ثــبت نــام را در ســایــت و دفــتر مــسابــقه رالــی پــیش از تــاریــخ نــهایــی ارســال کــند. (هــمانــطوری کــه آئــین نــامــه 
تـکمیلی درج شـده اسـت). اگـر درخـواسـت بـا فـاکـس یـا ایـمیل ارسـال شـود، فـرم ثـبت نـام اصـلی بـایـد در طـی ۳ روز پـس 

از پایان تاریخ ثبت نام به دست مسئوالن برگزارکننده مسابقه برسد.

اصالحات فرم ثبت نام14.2.
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شـــرکـــت کـــننده مـــیتوانـــد بـــه صـــورت آزادانـــه اتـــومـــبیل اعـــالم شـــده در فـــرم ثـــبت نـــام را بـــا اتـــومـــبیل دیـــگری از هـــمان گـــروه و 
همان کالس تا زمان بازرسی فنی تعویض کند.

تغییر شرکت کننده و / یا اعضای تیم14.3.

تغییر شرکت کننده تا زمان پایان ثبت نام مجاز است.

 پـس از پـایـان مهـلت ثـبت نـام، یـکی از اعـضای تـیم مـیتوانـد بـا تـوافـق بـرگـزار کـننده مـسابـقه تـعویـض شـود. تـنها نـاظـریـن 
مسابقه مجاز به جابجایی هر دو عضو هستند.

 تعهدات اعضاء تیم14.4.

بـا امـضاء فـرم هـای ثـبت نـام، رانـنده و کـمک رانـنده متعهـد مـی شـونـد کـه تـحت کـنترل قـضایـی کـمیته رالـی بـر اسـاس تـمام 
آئین نامه ها، تصمیمات مسئوالن مسابقه، آئین نامه های تکمیلی و ضمائم و نظر ناظرین قرار دارند.

تاریخ پایان ثبت نام	15.

تـاریـخ پـایـان ثـبت نـام حـداکـثر بـایـد ۳ روز پـیش از آغـاز روز بـازدیـد مـسیر (رکـه) بـاشـد. اسـتثنائـا، کـمیته رالـی فـدراسـیون 
امکان ثبت نام دیر هنگام را دارد. 

هزینه ثبت نام	16.

هــزیــنه ثــبت نــام بــرای هــر اتــومــبیل انــفرادی شــرکــت کــننده در کــورس رقــابــت هــای قهــرمــانــی  در ســایــت فــدراســیون اعــالم  
میگردد.

پذیرفنت فرم ثبت نام16.1.

تـنها فـرمـهای ثـبت نـامـی پـذیـرفـته مـی شـونـد کـه تـمام مـدارک مـعتبر داشـته بـاشـد و هـزیـنه ثـبت نـام مـندرج در بـند 16. را 
پرداخت کرده باشند.

برگشت هزینه ثبت نام16.2.

هزینه ثبت نام تنها در صورتی برگشت داده می شود که:

ثبت نام کننده در رالی پذیرفته نشود.	-

مسابقه رالی برگزار نگردد.-

تغییر کالس ثبت نام شده	17.
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در زمـان بـازرسـی فـنی، اگـر اتـومـبیل ارائـه شـده مـربـوط بـه گـروه و یـا کـالسـی کـه ثـبت نـام شـده، نـباشـد، نـاظـریـن مـسابـقه 
آن را به گروه و یا کالس مناسب که توسط بازرسان فنی توصیه میشود، انتقال میدهد.

شناسایی مسیر (رکه)	18.

 اتومبیل شناسایی مسیر (رکه)18.1.

الزامات عمومی:	18.1.1.

اتومبیل باید بدون هرگونه تبلیغ، برچسب و ... باشد. (مگر با اجازه کلرک در آئین نامه تکمیلی)	-

استفاده از سینی محافظ زیر بدنه (مطابق آئین نامه گروه N) مجاز است.	-

دو چراغ جلو همسان جاده ای اضافی مجاز است.	-

تیم ممکن است از یک سیستم ارتباطی سبک استفاده کنند. (بدون کاله ایمنی)	-

امکان استفاده از تجهیزات ردیابی ماهواره ای GPS وجود دارد.	-

از اتومبیل هایی که مشخصات ذیل را دارا هستند میتوان استفاده نمود:

یک اتومبیل استاندارد که برای مصارف عمومی فروخته می شود.	-

اگــزوز بــایــد از ســری تــولــید انــبوه بــا حــداکــثر ســطح صــدا در بــازه قــانــونــی مــجاز کــشور بــرگــزارکــننده -
مسابقات باشد.	

فنر بندی باید منطبق بر ضوابط گروه N باشد.	-

مـحافـظ ایـمنی سـقف بـا آخـریـن آئـین نـامـه ایـمنی رالـی منتشـر شـده تـوسـط فـدراسـیون مـطابـقت داشـته -
باشد.	

صندلیهای مسابقه مشابه تجهیزات داخل اتومبیل، مجاز هستند.	-

 تایر های مورد استفاده برای اتومبیل های شناسایی18.2.

تایر های مورد استفاده برای شناسایی مسیر باید شرایط زیر را داشته باشند:

تایر های تولید سری مناسب جاده های آسفالته.	-

نوع تایر ها برای جاده سنگریزه ها آزاد است، مگر اینکه در آئین نامه تکمیلی درج شده باشد.	-

� 30صــــــــــــــــــفــــحــــه	|	



کمیته رالی فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی

 محدودیت های شناسایی مسیر18.3.

هــمانــطوری کــه از آئــین نــامــه تــکمیلی رالــی مــشخص اســت، هــر رانــنده، کــمک رانــنده یــا هــر کــدام از اعــضای تــیمی کــه 
وارد مــسابــقات قهــرمــانــی رالــی شــده و یــا قــصد ثــبت نــام دارد و تــمایــل بــه رانــندگــی بــروی جــاده هــایــی دارنــد کــه مــمکن 
اســت بــه عــنوان stage	special در آن رالــی مــورد اســتفاده قــرار گــیرد، تــنها مــیتوانــد ایــن کــار را پــس از دریــافــت اجــازه 
کـتبی بـرگـزارکـننده انـجام دهـد. ایـن امـر زمـانـی کـه شـخص مـشخصاً در آن نـاحـیه زنـدگـی مـیکند، مـصداق نـدارد. عـدم 

احترام به این قانون منجر به گزارش تخلف راننده به ناظرین میشود.

اجرای شناسایی مسیر (رکه)18.4.

جدول زمانی18.4.1.

تــهیه بــرنــامــه زمــانــی شــناســایــی مــسیر بــه ابــتکار بــرگــزارکــننده مــسابــقه اســت ولــی بــایــد بــه صــورت کــامــل در آئــین نــامــه 
تکمیلی آن مسابقه درج شود. شرکت در برنامه شناسایی مسیر اجباری نیست.

احترام به برنامه زمانی شناسایی مسیر18.4.2.

تـنها بـا اجـازه کـلرک مـسابـقه مـیتوان بـا یـکی از اعـضای تـیم کـه بـه 	stage	special	وارد شـده یـا در حـال طـی مـسیر آن 
اســــت (بــــه	جــــز پــــای پــــیاده) در محــــدوده زمــــانــــی مــــشخص وارد اســــپشیال اســــتیج شــــد، ورود در خــــارج از بــــازه زمــــانــــی 

مشخص شده به ناظرین گزارش میگردد.

محدودیت عبور18.4.3.

هـر تـیم تـنها مـی تـوانـد دو بـار وارد یـک stage	special	 شـود(stage	special کـه دو بـار یـا بیشـتر اجـرا مـی شـود، بـه 
مـــــنزلـــــه یـــــک stage	special در نـــــظر گـــــرفـــــته مـــــیشونـــــد).	اعـــــضای تـــــیم مـــــجاز هســـــتند تـــــا از محـــــل کـــــنترل ورود و خـــــروج 

stage	special تردد نمایند. بررسیهای بیشتر نیز میتواند در stage	special	 انجام شود.

سرعت در طی شناسایی مسیر18.4.4.

بــرگــزارکــننده مــیتوانــد حــد ســرعــتی را در	stage	special	بــرای شــناســایــی مــسیر تــعیین کــند. چــنین محــدودیــتهایــی بــایــد 
در آئین نامه تکمیلی درج شده و در هر زمانی در طی شناسایی مسیر کنترل شود. (۷۰ کیلومتر)

تعداد افراد18.4.5.

در طی هر مسیرstage	special	 ، تنها راننده و کمک راننده اجازه حضور در اتومبیل را دارند.

بازرسی و چک فنی (قبل از شروع عناصر رقابتی رالی)	19.

 کلیات	19.1.
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اتــومــبیل بــایــد هــمراه اعــضاء تــیم در بــازرســی فــنی حــضور پــیدا کــند. مــمکن اســت بــرگــزار کــننده بــرای 19.1.1.
حـضور اتـومـبیل هـا بـرنـامـه ریـزی زمـانـی انـجام دهـد. در ایـن صـورت شـرکـت کـنندگـان مـی بـایسـت بـر 
اسـاس جـدول زمـانـی منتشـر شـده در آئـین نـامـه تـکمیلی و یـا بـولـنت هـا در محـل بـازرسـی فـنی حـضور 

پیدا کند.	

در محــل بــازرســی فــنی، شــرکــت کــنندگــان بــایــد تــمامــی لــباس هــا، هــمراه کــاله ایــمنی و مــحافــظ ســر و 19.1.2.
گردن را به همراه خود داشته باشند.	

بازرسان فنی موتور و شاسی اتومبیل را پلمپ خواهند کرد.	19.1.3.

پــس از بــازرســی فــنی، اگــر مــشخص گــردد اتــومــبیلی بــا شــرایــط آئــین نــامــه فــنی و یــا ایــمنی مــطابــقت 19.1.4.
نـدارد، نـاظـریـن بـرای آن اتـومـبیل فـرصـتی را در نـظر گـرفـته تـا بـا شـرایـط آئـین نـامـه تـطبیق داده شـود و 

یا ممکن است از استارت آن امتناع گردد.	

جدول زمان بندی	19.2.

برای پلمپ کردن قطعات و چک کردن وزن اتومبیل یک جدول زمانبندی در آئین نامه تکمیلی و یا بولنت درج می گردد.	

	در حین برگزاری رالی	20.

بررسی اضافی20.1.

بررسی موارد ایمنی شامل لباس ها و اتومبیل در حین برگزاری رالی و در هر زمانی انجام می گیرد.

مسئولیت های شرکت کننده20.2.

شرکت کننده مسئول مطابقت فنی اتومبیل با شرایط اعالم شده در سراسر برگزاری رالی است.20.2.1.

مـی بـایسـت پـلمپ هـا (بـرچسـب هـایـی) چسـبانـده شـونـد،  شـرکـت کـننده مـسئول اسـت از بـازرسـی قـبل 20.2.2.
از رالـی تـا بـازرسـی پـایـان رالـی ایـن پـلمپ هـا دسـت نـخورده بـاقـی بـمانـند، تـا زمـانـی کـه اجـازه بـریـدن 
ایـن پـلمپ هـا در آئـین نـامـه صـادر شـده بـاشـد. در صـورت گـم شـدن آنـها بـایـد بـه نـاظـریـن گـزارش داده 

شود.	

هـمچنین مـسئولـیت بـررسـی نـصب صـحیح دوبـاره قـطعات پـس از بـازرسـی فـنی بـر عهـده شـرکـت کـننده 20.2.3.
است.	

در صـورت کـشف هـرگـونـه تـقلب و یـا دسـتکاری عـالمـت هـای شـناسـایـی بـایـد بـه نـاظـریـن گـزارش داده 20.2.4.
شود.	

بررسی نهایی	21.
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محل پارک فرمه نهایی21.1.

پــس از پــایــان رســمی مــسابــقه (تشــریــفات مــسابــقه) ، اتــومــبیل هــا بــایــد تــا زمــان اخــذ مــجوز از نــاظــریــن، در مــنطقه پــارک 
فرمه نگهداری شوند.

انتخاب اتومبیل ها21.2.

بــازرســی پــس از رالــی شــامــل بــازرســی کــامــل اتــومــبیل مــیتوانــد در زمــان اعــالم نــاظــریــن یــا بــه دنــبال اعــتراض یــا تــوصــیه 
کلرک به ناظرین انجام شود.

کنترل  - نیاز های عمومی	22.

 عالئم کنترل	22.1.

تـمام کـنترل هـا، مـانـند کـنترل عـبور، زمـان، شـروع و پـایـان اسـپشیال اسـتیج هـا، بـاز چـینی بـایـد بـا عـالئـم (تـابـلوهـا) ارائـه 
شده توسط FIA ،مشخص شود، این عالئم در I	Appendix نشان داده شده.

موانع محافظ	22.2.

دو طـرف کـنترل هـا مـی بـایسـت حـداقـل بـه طـول ۵ مـتر بـا مـوانـعی مـحافـظت شـونـد تـا مـارشـال هـا وظـایـف شـان را بـراحـتی 
انجام دهند.	

 توقف زمان درون محوطه کنترل	22.3.

توقف زمان درون محوطه کنترل، محدود است به زمان مورد نیاز برای عملیات کنترل محدود شده است.	

	آمادگی به کار	22.4.

کــــنترل هــــا مــــی بــــایســــت حــــداقــــل ۳۰ دقــــیقه قــــبل از زمــــان هــــدف Time	Target عــــبور اولــــین اتــــومــــبیل 22.4.1.
مسابقه از کنترل آماده بکار باشند.	

بـه غـیر از مـواردی کـه کـلرک تـصمیم مـی گـیرد، در سـایـر مـوارد فـعالـیت کـنترل هـا پـس از ۱۵ دقـیقه بـه 22.4.2.
عالوه حداکثر تاخیر مجاز برای آخرین اتومبیل برای رسیدن به آن کنترل، متوقف می شود.	

ترتیب کنترل و جهت آن	22.5.

شــرکــت کــنندگــان مــی بــایســت بــررســی کــنند تــا بــه تــرتــیب صــحیح و در جهــت درســت مــسیر رالــی وارد 22.5.1.
کنترل شوند.

ورود دوباره به محوطه یک کنترل مجاز نیست.	22.5.2.

	دستورات مارشال ها	22.6.
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 شـرکـت کـنندگـان مـی بـایسـت از دسـتورات مـارشـال هـای هـر کـنترل اطـاعـت کـنند. هـرگـونـه سـرپـیچی 22.6.1.
به ناظرین مسابقه گزارش می شود.

مـقامـات ارشـد هـر کـنترل مـی بـایسـت مـشخص بـاشـند. در هـر کـنترل، رئـیس آن بـایـد تـوسـط یـک جـلیقه 22.6.2.
متمایز مشخص گردد.	

کنترل عبور	23.

در ایـن کـنترل هـا، کـه بـا تـابـلوی یـک مهـر مـشخص شـده، مـارشـال هـای مـی بـایسـت کـارت شـرکـت کـننده را بـالفـاصـله پـس 
از دریافت، مهر و یا امضاء کنند و زمانی بر روی کارت ثبت نمی شود.

کنترل زمان	24.

نحوه اجرا24.1.

در کـنترل هـا، مـارشـال هـا بـایـد سـاعـتی کـه کـارت را دریـافـت مـیکنند بـروی آن ثـبت نـمایـند. زمـان بـایـد بـه صـورت سـاعـت و 
دقیقه ثبت شود.

 فرآیند ورود به کنترل24.2.

 فرآیند ورود به کنترل از لحظه عبور اتومبیل از کنار	تابلوی محل کنترل آغاز می گردد.24.2.1.

 بین تابلوی ورودی و کنترل، راننده نباید توقف کند و یا با سرعت آهسته غیر معمول حرکت کند.	24.2.2.

 ثــبت زمــان حــقیقی و زمــان ورود بــه کــنترل تــنها در زمــانــی انــجام مــی گــیرد کــه رانــنده بــه هــمراه کــمک 24.2.3.
راننده همراه اتومبیل در مجاورت محل کنترل حضور داشته باشند.	

ثــــبت زمــــان دقــــیقا زمــــانــــی واقــــع مــــیشود کــــه یــــکی از اعــــضای گــــروه کــــارت زمــــان خــــود را بــــا دســــت بــــه 24.2.4.
مارشال ارایه میدهد.	

بـدیـن تـرتـیب، هـنگامـی کـه کـارت بـه مـارشـال مـربـوطـه تـحویـل داده مـی شـود تـوسـط دسـت یـا پـریـنتر زمـان 24.2.5.
حقیقی برروی آن ثبت می شود و غیر از این انجام نمی گیرد.	

.24.2.6 special	stage بــه زمــان آغــاز Target	time زمــان ورود، زمــان بــدســت آمــده بــا افــزودن زمــان هــدف
یا زمان TC قبلی است. این زمان ها بر حسب دقیقه بیان میشوند.	

مــسئولــیت زمــان ورود تــنها بــر عهــده رانــنده و کــمک رانــنده بــوده و آنــها مــیتوانــند ســاعــت رســمی مــوجــود 24.2.7.
بـروی مـیز کـنترل را مـد نـظر قـرار دهـند. مـارشـال هـا نـبایـد هـیچ اطـالعـاتـی در مـورد زمـان ورود بـه آن 

ها ارائه کنند.	
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رانــــنده و کــــمک رانــــنده در صــــورت ورود بــــه محــــدوده کــــنترل در راس دقــــیقه و یــــا یــــک دقــــیقه قــــبل از آن 24.2.8.
هیچگونه پنالتی ای دریافت نمی کنند.	

شــرکــت کــننده در صــورت تــحویــل کــارت دقــیقا در زمــان هــدف بــه مــارشــال مــربــوطــه، پــنالــتی ای بــرای 24.2.9.
تاخیر دریافت نخواهند کرد.	

.24.2.10	target	و زمــــــان ورود هــــــدف  actual	check-in	time هــــــرگــــــونــــــه تــــــفاوت بــــــین زمــــــان ورود حــــــقیقی
time	check-in	 به شکل زیر پنالتی دریافت می کنند.:	

الف) برای تأخیر ورود: 10 ثانیه به ازای هر دقیقه یا کسری از یک دقیقه

ب) برای رسیدن زود هنگام: 1 دقیقه به ازای هر دقیقه یا کسری از یک دقیقه

 بـه شـرطـی کـه در آئـین نـامـه تـکمیلی رالـی بـیان شـده بـاشـد و یـا در بـولـنت بـعدی اعـالم شـود، بـرگـزار 24.2.11.
کـنندگـان مـسابـقات امـکان ورود پـیش از مـوعـد را بـه شـرکـت کـنندگـان بـدون اعـمال هـرگـونـه جـریـمه ای 

میدهند.

اگــر مــشخص شــود کــه تــیمی قــواعــد فــرآیــند ورود را رعــایــت نــکرده اســت، مــارشــال ارشــد در مــنطقه 24.2.12.
کنترل باید این واقعه را به صورت گزارش کتبی سریعاً به کلرک مسابقه اعالم نماید.

بـنا بـر اخـتیارات کـلرک، شـرکـت کـننده ای کـه بـه عـلت رسـید زودتـر از مـوعـد پـنالـتی دریـافـت کـرده انـد، 24.2.13.
مــــمکن اســــت تــــا مــــدت زمــــان الزم بــــرای تــــرک کــــنترل مــــتوقــــف شــــونــــد تــــا بــــه زمــــان اصــــلی مــــورد انــــتظار 

برسند.

.24.3	special	stage کنترل زمان قبل از

هـنگامـی کـه در ادامـه یـک کـنترل زمـان یـک کـنترل اسـتارت بـرای stage	special قـرار دارد، فـرآیـند هـای زیـر انـجام مـی 
گیرد:

در کـنترل زمـانـی کـه در پـایـان قـسمت جـاده ای قـرار دارد، مـارشـال مـربـوطـه هـر دو زمـان ورودی تـیم و 24.3.1.
زمــان	 مشــروط اســتارت stage را بــروی کــارت ثــبت خــواهــد کــرد. بــایــد فــاصــله ای  ســه دقــیقه ای بــین 
ایــن دو زمــان وجــود داشــته بــاشــد تــا اعــضای تــیم بــتوانــند بــرای اســتارت stage آمــاده شــده و بــه خــط 

شروع مسابقه بیایند.

اگـــــر دو یـــــا چـــــند تـــــیم در زمـــــان مـــــشابـــــه وارد شـــــونـــــد، زمـــــان اســـــتارت پـــــیش بـــــینی شـــــده آنـــــها بـــــرای آن 24.3.2.
stage	special بـایـد بـر اسـاس زمـان پـیشنهادی رسـیدن در کـنترل زمـان قـبلی، قـرار داده شـود. اگـر 
زمــان رســیدن در کــنترل زمــان قــبلی نــیز مــشابــه بــود، زمــان درج شــده در کــنترل مــرتــبه قــبل از آن مــد 

نظر قرار میگیرد و ...
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.24.3.3 special	stage پـس از پـایـان مـراحـل در کـنترل زمـان، اتـومـبیل مـسابـقه بـایـد بـه طـرف کـنترل اسـتارت
حرکت کرده و اعضای گروه از جایی که بر اساس این آئین نامه مشخص شده استارت می کند.

اگـر تـفاوتـی بـین زمـان اسـتارت حـقیقی و پـیش بـینی شـده وجـود داشـته بـاشـد، زمـان وارد شـده تـوسـط 24.3.4.
مــــارشــــال مــــربــــوطــــه در	اســــتارت stage	special بــــایــــد مــــد نــــظر قــــرار گــــیرد (مــــگر ایــــن کــــه کــــلرک و یــــا  

stewards تصمیم دیگری بگیرند.)

زمان استارت stage به عنوان زمان استارت برای کنترل زمان بعدی محاسبه خواهد شد.24.3.5.

کارت زمان باید یک دقیقه پیش از استارت به تیم برگردانده شود.24.3.6.

حداکثر تأخیر مجاز 	24.4.

هــرگــونــه تــأخــیری کــه از 15 دقــیقه در هــر زمــان هــدف time	Target تــجاوز کــند	 و یــا مجــموع تــاخــیر هــا بــیش از 30 
دقـیقه در انـتهای هـر بـخش Section یـا یـک مـرحـله Leg بـاشـد، مـوجـب حـذف مـسابـقه دهـنده تـوسـط کـلرک از رده بـندی 
مــیشود. بــا ایــن حــال تــیم مــیتوانــند مــطابــق بــند 34 ایــن آئــین نــامــه دوبــاره رالــی را در صــورت نــیاز اســتارت نــمایــند. در 
صــورت بــروز چــنین تــأخــیری، زمــان حــقیقی Time	Actual و نــه زمــان پــنالــتی (10 ثــانــیه بــه ازای هــر دقــیقه) مــحاســبه 

می شود.

رسیدن زودتر از موعد24.5.

ورود زودتر از موعد تحت هیچ شرایطی به تیم اجازه کاهش تأخیر ها را نمیدهد.

اطالع رسانی در مورد تأخیر24.6.

رسیدن به میزان حداکثر تأخیر مجاز تنها ممکن است در پایان یک بخش اعالن شود.

تعریف یک بخش Section: هر بخشی از رالی که با یک گروه بندی مجدد Regrouping از هم جدا شده اند.

.25	Regrouping	Control کنترل باز چینی

فرآیند کنترل باز چینی	25.1.

در هــنگام رســیدن بــه کــنترل بــاز چــینی، شــرکــت کــننده تــوســط مــارشــال هــا بــرای زمــان اســتارت شــان 25.1.1.
راهـنمایـی مـی شـونـد. آنـها بـایـد اتـومـبیل شـان را در جهـتی کـه مـارشـال هـای نـشان مـی دهـند، حـرکـت 

داده و به دستورات مارشال ها عمل کنند.

تـــمامـــی شـــرکـــت کـــنندگـــان مـــی تـــوانـــند حـــداکـــثر ۵ دقـــیقه در محـــل عـــکس بـــرداری کـــه در جـــوار کـــنترل 25.1.2.
احداث شده حضور داشته باشند.	
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هـنگامـی کـه زمـان بـاز چـینی کـمتر از ۱۵ دقـیقه بـاشـد رانـنده و کـمک رانـنده مـی تـوانـند در مـنطقه بـاز 25.1.3.
چینی باقی بمانند.

خروج از یک باز چینی	25.2.

پس از باز چینی در طی یک مرحله LEG، اتومبیل ها باید به همان ترتیب رسیدن به باز چینی، استارت مجدد کنند.

.26	Special	Stage کلیات اسپشیال استیج

.26.1	Special	Stage زمانبندی اسپشیال استیج

برای Stage	Special، زمانبندی بر اساس ثانیه یا دهم ثانیه بستگی به تجهیزات مورد استفاده خواهد بود.

شروع اسپشیال استیج	27.

نقطه شروع	27.1.

اسپشیال استیج از حالت توقف یک اتومبیل در خط استارت شروع می گردد.

فرآیند استارت	27.2.

شــروع فــرآیــند الــکترونــیک اســتارت، بــایــد تــوســط ســرنــشینان از خــط اســتارت بــه وضــوح دیــده شــود، و 27.2.1.
مــمکن اســت از یــک ســاعــت مــعکوس و یــا چــراغ مــتوالــی اســتفاده شــود. در ایــن صــورت، بــایــد سیســتم 

آن در آئین نامه تکمیلی توضیح داده شود.

سیســتم اســتارت الــکترونــیک مــمکن اســت مجهــز بــه ســنسور خــطا در اســتارت بــاشــد، تــا شــروع زودتــر 27.2.2.
از مــوعــد ســیگنال اســتارت را نــشان دهــد. ایــن ســنسور بــایــد 40 ســانــتیمتر بــعد از خــط اســتارت قــرار 

بگیرد.	

	فرآیند استارت دستی	27.3.

در یـــک مـــسابـــقه کـــه فـــرآیـــند اســـتارت دســـتی بـــاالجـــبار اســـتفاده مـــی شـــود، بـــعد از تـــحویـــل کـــارت زمـــان بـــه ســـرنـــشینان، 
مـارشـال خـط اسـتارت، شـروع بـه شـمارش مـعکوس بـا صـدای بـلند و بـه ایـن تـرتـیب مـی کـند: 30 ثـانـیه – 15 ثـانـیه – 10 
ثـانـیه و 5 ثـانـیه آخـر بـصورت یـک بـه یـک اعـالم مـی شـود. هـنگامـی کـه 5 ثـانـیه آخـر شـمارش شـده، سـیگنال بـرای اسـتارت 

نشان داده می شود.	

استارت همراه با تاخیر به علت خطای شرکت کننده	27.4.

در یــک اســتارت مــسابــقه کــه بــه عــلت خــطای شــرکــت کــننده تــاخــیر ایــجاد شــده، مــارشــال هــا یــک زمــان 27.4.1.
جـدیـد بـرای اسـتارت مجـدد در کـارت ثـبت مـی کـنند، شـرکـت کـنندگـان بـه ازاء هـر دقـیقه و یـا کسـری از 

دقیقه تاخیر، ۱ دقیقه پنالتی دریافت می کنند.
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هــــر شــــرکــــت کــــننده ای کــــه از اســــتارت یــــک اســــپشیال اســــتیج در زمــــان مــــقرر شــــده، امــــتناع کــــند، بــــه 27.4.2.
ناظرین مسابقه گزارش داده می شود، حتی اگر آن اسپشیال استیج اجرا بشود و یا نشود.	

هـر اتـومـبیل کـه نـتوانـد در مـدت زمـان ۲۰ ثـانـیه پـس از سـیگنال اسـتارت از خـط اسـتارت حـرکـت کـند، 27.4.3.
بــه عــنوان کــناره گــیری از مــسابــقه 	retired	در نــظر گــرفــته شــده و ســریــعا بــه محــلی امــن مــنتقل مــی 
شـود. ایـن اتـومـبیل مـی تـوانـد مـطابـق شـرایـط مـشخص شـده در آئـین نـامـه بـند 34، از روز بـعد دوبـاره 

استارت کند اما در رالی های یک روزه این امکان وجود ندارد.	

تاخیر در یک اسپشیال استیج	27.5.

وقــتی در یــک اجــرای یــک اســتیج بیشــتر از ۲۰ دقــیقه تــاخــیر بــاشــد، بــه تــماشــاگــران بــایــد تــوصــیه شــود کــه اســتیج درحــال 
اجــرای مجــدد اســت و مــتوقــف نشــده. بــه صــورت مــتوالــی مــی بــایســت اســتیج مــتوقــف شــود. (بــه جهــت جــلوگــیری از عــبور 

تماشا گران از مسیر مسابقه)	

استارت نادرست (خطا در استارت)	27.6.

جهــت خــطا در اســتارت، بــخصوص شــروع حــرکــت قــبل از ایــنکه ســیگنال اســتارت داده شــود، بــصورت زیــر پــنالــتی داده 
می شود:

خطای اول ۱۰ ثانیه	-

خطای دوم ۱ دقیقه	-

خطای سوم ۳ دقیقه	-

برای خطاهای بیشتر ناظرین تصمیم می گیرند.

ایــن پــنالــتی هــا بــاعــث نــمی شــود تــا نــاظــریــن در صــورتــیکه تــشخیص دهــد نــیاز اســت، پــنالــتی هــای ســنگین تــری اعــمال 
نکنند. برای محاسبه زمان، زمان واقعی استارت time	Start	Actual استفاده می گردد.

پایان اسپشیال استیج	28.

خط پایان	28.1.

اســپشیال اســتیج مــی بــایســت در کــنار یــک عــالمــت پــرچــم بــاز، پــایــان داده شــود کــه در محــلی واقــع شــده کــه انــتظار مــی 
رود اتـومـبیل هـا بـتوانـند حـداقـل ۲۰۰ مـتر قـبل از خـط پـایـان بـطور آهسـته حـرکـت کـنند. محـدوده بـین عـالمـت پـرچـم بـاز و 
نـقطه تـوقـف نـبایـد شـامـل هـیچگونـه انحـراف، پـیچ گـمراه کـننده و تـیز، و یـا مـناطـق خـطرنـاک مـشابـه دروازه هـا و یـا هـرگـونـه 
مـــانـــع خـــطرنـــاکـــی بـــاشـــد. تـــوقـــف در محـــدوده پـــرچـــم هشـــدار زرد و  تـــابـــلوی تـــوقـــف، مـــمنوع اســـت و در صـــورت تـــوقـــف بـــه 
نــاظــریــن گــزارش مــی شــود. زمــان تــوســط ســنسور هــای الــکترونــیک در خــط پــایــان ضــبط مــی شــود و بــا زمــان کــورنــومــتر 
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پشـتیبانـی مـی شـود. مـارشـال هـا بـایـد دقـیقا هـم راسـتا بـا خـط پـایـان قـرار بـگیرنـد، کـه تـوسـط یـک عـالمـت پـرچـم شـطرنـجی  
بر روی زمینه قرمز مشخص شده.

نقطه توقف	28.2.

شــرکــت کــننده بــایــد بــه محــل نــقطه تــوقــف کــه تــوســط یــک عــالمــت STOP قــرمــز رنــگ مــشخص شــده مــراجــعه کــند تــا زمــان 
پـایـان شـان (سـاعـت: دقـیقه: ثـانـیه: دهـم ثـانـیه) بـر روی کـارت ثـبت شـود. اگـر مـارشـال هـای وقـت نگهـدار نـتوانـند بـالفـاصـله 
زمــان دقــیق پــایــان را مــشخص کــنند، تــنها کــارت شــرکــت کــننده را مهــر زده و زمــان در کــنترل بــاز چــینی بــعدی بــر روی 

کارت ثبت می شود.

وقفه در یک اسپشیال استیج	29.

هـنگامـی کـه یـک اسـپشیال اسـتیج بـه هـر دلـیلی وقـفه داشـته بـاشـد و یـا مـتوقـف شـود، بـرای هـر شـرکـت کـننده ای کـه تـحت 
تـــاثـــیر ایـــن مـــوضـــوع قـــرار بـــگیرد، کـــلرک یـــک زمـــانـــی کـــه تـــشخیص دهـــد مـــنصفانـــه اســـت، بـــه آنـــها اخـــتصاص مـــی دهـــد. 

شرکت کننده ای که بصورت انفرادی و یا مشترک مسئول توقف در استیج است از این موضوع بهرمند نمی گردد.

.30	Super	Special	Stage سوپر اسپشیال استیج

.30.1Super	special	stage شاخصهای یک

وقــتی بــیش از یــک اتــومــبیل هــمزمــان اســتارت مــیکنند، طــرح مــسیر در هــر نــقطه اســتارت بــایــد مــشابــه 30.1.1.
بـاشـد. فـرآیـند مـشابـه اسـتارت بـایـد بـرای هـر اتـومـبیل بـه کـار رود. خـط چـین کـردن خـط اسـتارت بـرای 

اتومبیل ها برای برابر ساخنت طول stage از جایگاه های متفاوت استارت، مجاز است.	

گنجاندن یک stage	special	super در برنامه رالی، اختیاری است.	30.1.2.

.30.2	Super	Special	Stage اجرای یک

مــــــقررات خــــــاص جهــــــت نــــــحوه اجــــــرا، تــــــرتــــــیب اســــــتارت و فــــــواصــــــل زمــــــانــــــی stage	special	super کــــــامــــــالً در اخــــــتیار 
برگزارکننده است. با این حال، این اطالعات باید در آئین نامه تکمیلی رالی لحاظ شوند.

.30.3Safety	Plan	طرح ایمنی

یک طرح مجزا ایمنی باید جهت تأیید به فدراسیون ارسال شود.30.3.1.

بـرای اطـمینان از ایـمنی، اتـومـبیل شـرکـت کـننده ای کـه نـمی تـوانـد stage	 را بـه پـایـان بـرسـانـد، بـایـد 30.3.2.
تـوسـط بـرگـزار کـنند بـه پـایـان	stage	مـنتقل شـود. مـسئولـیت انـتقال خـودرو از پـایـان اسـتیج بـه سـرویـس 

پارک به عهده تیم و شرکت کننده میباشد.	
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قوانین پارک فرمه	31.

 برنامه و کاربری	31.1.

این اتومبیل ها تحت قوانین منطقه پارک فرمه قرار میگیرند:

از لحظه ای که وارد محل پارک برای گروه بندی مجدد میشوند تا لحظه ترک آن.31.1.1.

از لحظه ای که وارد منطقه کنترل شده و یا در آنجا چک میشوند تا زمان ترک آن.	31.1.2.

از لحــظه ای کــه بــه انــتهای خــط پــایــان مــسابــقه رالــی مــیرســند تــا زمــانــی کــه نــاظــریــن اجــازه بــاز کــردن 31.1.3.
پارک فرمه را میدهد.	

	پرسنل مجاز در پارک فرمه	31.2.

بــــه مــــحض ایــــنکه اعــــضای تــــیم (رانــــنده و کــــمک رانــــنده) اتــــومــــبیل خــــود را پــــارک فــــرمــــه پــــارک کــــردنــــد، 31.2.1.
رانـندگـان بـایـد مـوتـور را خـامـوش کـرده و اعـضای تـیم بـایـد پـارک فـرمـه را تـرک کـنند. هـیچکس، بـه جـز 
مــقامــات مــجاز رالــی کــه در حــال انــجام کــار خــاصــی هســتند، نــمیتوانــد در پــارک فــرمــه حــضور داشــته 

باشد.	

راننده و کمک راننده می توانند حداکثر ۱۰ دقیقه قبل از زمان استارت وارد پارک فرمه شوند.31.2.2.

	هل دادن اتومبیل در پارک فرمه	31.3.

تنها مقامات مسئول و یا اعضای تیم (راننده یا کمک راننده) قادر به هل دادن اتومبیل در درون پارک فرمه میباشند.

 روکش  اتومبیل31.4.

امکان استفاده از روکش اتومبیل وجود ندارد.

بازرسی فنی31.5.

بازرسی فنی میتواند توسط بازرسان در پارک فرمه انجام شود. (قفل درب های اتومبیل باید باز گذاشته شوند)

تعمیرات در پارک فرمه31.6.

اگـر بـازرسـان فـنی مـتوجـه شـونـد کـه وضـعیت یـک اتـومـبیل بـه حـدی دچـار مـشکل اسـت کـه مـمکن اسـت 31.6.1.
ایـــمنی آن تـــأثـــیر بـــپذیـــرد، بـــا اجـــازه کـــتبی کـــلرک / مـــسئول فـــنی فـــدراســـیون / بـــازرس فـــنی ارشـــد و در 
حــضور یــک بــازرس فــنی، اتــومــبیل مــیتوانــد در پــارک فــرمــه تــعمیر شــود. یــکی از اعــضای تــیم (پــرســنل 
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مـجاز تـیم) اجـازه تـعمیر و یـا تـعویـض مـوارد ایـمنی نـصب شـده بـروی اتـومـبیل (مـشابـه کـمربـند ایـمنی، 
کپسول آتشنشانی و ...) را دارد.

بـا اجـازه قـبلی کـلرک و تـحت نـظارت یـک مـارشـال و یـا بـازرس فـنی مـجاز، پـرسـنل تـیم و حـداکـثر ۳ نـفر 31.6.2.
از پرسنل تیم میتوانند شیشه های اتومبیل را عوض کنند.	

اگـــر زمـــانـــی کـــه بـــرای تـــکمیل تـــعمیرات بـــاال نـــیاز اســـت مـــوجـــب تـــأخـــیر بـــیش از حـــد در زمـــان اســـتارت 31.6.3.
بـــرنـــامـــه ریـــزی شـــده شـــود، تـــیم زمـــان اســـتارت جـــدیـــدی را از زمـــان پـــایـــان تـــعمیر کـــامـــل اتـــومـــبیل خـــود 

دریافت کرده که پنالتی برای آن ۱ دقیقه به ازای هر دقیقه یا کسری از دقیقه است.	

پارک فرمه پس از پایان رالی	31.7.

دســتگاه هــای سیســتم ردیــابــی و دوربــین هــای هــمراه مــیتوانــند تــنها بــا تــوافــق مــسئول فــنی فــدراســیون  و تــحت نــظارت 
مارشال ها برداشته شوند.

استارت رالی	32.

محدوده استارت	32.1.
قـــبل از شـــروع عـــناصـــر رقـــابـــتی یـــک رالـــی، مـــمکن اســـت بـــرگـــزار کـــننده، تـــمام اتـــومـــبیل هـــای مـــسابـــقه را در محـــدوده خـــط 
اسـتارت جـمع و در آئـین نـامـه تـکمیلی بـرنـامـه حـرکـت هـر اتـومـبیل را قـبل از زمـان اسـتارت مـشخص کـند. بـرای تـاخـیر در 
ورود بـــه مـــحوطـــه اســـتارت در آئـــین نـــامـــه تـــکمیلی، جـــریـــمه در نـــظر گـــرفـــته مـــی شـــود. هـــیچگونـــه ســـرویـــس و تـــعمیراتـــی در 

محدوده استارت مجاز نیست.

حداکثر تاخیر در استارت	32.2.

هـر شـرکـت کـننده ای کـه بیشـتر از ۱۵ دقـیقه تـاخـیر در اسـتارت یـک بـخش Section داشـته بـاشـد، نـبایـد اجـازه داشـته 
باشد تا آن بخش را استارت کند.

ترتیب و فواصل استارت	33.

شرایط بازبینی ترتیب استارت مسابقه33.1.

تــرتــیب اســتارت مــسابــقه تــا زمــانــی کــه حــداقــل ۱۰% از مــسافــت کــل stage	special مــندرج در بــرنــامــه نــهایــی مــسابــقه 
طی نشده باشد، بدون تغییر باقی خواهد ماند.

تعویض جایگاه رانندگان33.2.
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کــلرک مــیتوانــد بــه دالیــل ایــمنی، اجــازه تــعویــض جــایــگاه (اســتارت) رانــندگــان یــا تــغییر فــاصــله زمــانــی بــین اتــومــبیل هــا را 
بدهد.

.33.3Leg 1 ترتیب استارت مرحله

ترتیب استارت مرحله یک بدین شرح است:

شـــرکـــت کـــنندگـــان از تـــرتـــیب اســـتارت مـــسابـــقه ای کـــه تـــوســـط بـــرگـــزار کـــنندگـــان مـــسابـــقه اعـــالم شـــده، -
استفاده میکنند.	

ترتیب استارت مراحل بعدی33.4.

	super	special مـرحـله قـبلی، بـه اسـتثنای special	stage تـرتـیب اسـتارت مـراحـل بـعدی بـر اسـاس رده بـندی پـایـانـی
stage کـــه در انـــتهای آن مـــرحـــله بـــرگـــزار شـــده اســـت، مـــیباشـــد. اســـتارت مجـــدد رالـــی ۲ تـــیم در مـــوقـــعیتی مـــتناســـب بـــا 

عملکرد پیش بینی شده آنها خواهد بود.

فواصل استارت	33.5.

تـمامـی اتـومـبیل هـا در فـواصـل دو دقـیقه ای مـسابـقه را شـروع خـواهـند کـرد. (مـگر ایـنکه در آئـین نـامـه تـکمیل رالـی، حـالـت 
دیگری قید شده باشد)

اجرای کالسهای کاپ قهرمان ملی رالی33.6.

شــرکــت کــنندگــان در کــاپ قهــرمــان مــلی رالــی مــطابــق بــرنــامــه مــسیر مــسابــقه بــه رقــابــت پــرداخــته و بــه عــنوان یــکی از فــیلد 
های موردنظر در ترتیب اجرایی پیش بینی شده قرار دارند.

استارت مجدد پس از کناره گیری retirement	/ رالی 2	34.

کلیات34.1.

هــر کــدام از شــرکــت کــنندگــان کــه قــادر بــه تــکمیل یــک بــخش/مــرحــله نــباشــند، مــیتوانــند تــنها درصــورتــیکه قــصد خــود را بــه 
کــلرک در یــک ســاعــت پــیش از انــتشار لیســت شــروع بــخش/مــرحــله بــعد اعــالم کــنند، مــی تــوانــند دوبــاره رالــی را از نــقطه 
اسـتارت مـرحـله بـعد شـروع کـنند. شـرکـت کـننده بـایـد بـرگـزارکـننده را در رابـطه بـا دلـیل کـناره گـیری خـود (مـثالً تـصادف، 
مــشکالت فــنی و ...) بــه مــنظور بــازرســی فــنی مجــدد اتــومــبیل تــوجــیه کــند و فــرم مــربــوطــه را ارائــه دهــد، در ایــن امــر بــرای 
هــر اتــومــبیلی کــه در گــروه تــاخــیر بــیش از حــد نــداشــته بــاشــد یــا کــارت بــه کــنترل ارائــه نــداده بــاشــد مــصداق داشــته ولــی 
بــرای اتــومــبیلی کــه بــخاطــر نــقض شــرایــط پــذیــرش اخــراج گــردیــده یــا، تخــلفات تــرافــیکی یــا تــصمیم نــاظــریــن اعــمال نــمی 

گردد.
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 پنالتی ها	 34.2.

رانـنده و کـمک رانـنده کـه قـصد شـروع مجـدد رالـی را داشـته بـاشـند تـحت پـنالـتی زمـانـی قـرار مـیگیرنـد. ایـن پـنالـتی زمـانـی 
در رالی های یک روزه به شرح زیر است:

 برای هر کدام از اسپشیال استیج یا سوپر اسپشیال استیج از دست رفته: ۵ دقیقه34.2.1.

	در صـــــــورتـــــــیکه اولـــــــین اســـــــپشیال اســـــــتیج یـــــــا ســـــــوپـــــــر اســـــــپشیال اســـــــتیج از دســـــــت رفـــــــته در بـــــــخش ۱ 34.2.2.
section1 اجرا بوده و پس از آن گروه بندی 	(Regroup) برای بخش ۲ صورت گیرد:	

ایــــن پــــنالــــتی زمــــانــــی بــــه ســــریــــعتریــــن زمــــان گــــروه رانــــنده بــــرای  هــــر اســــتیج از دســــت رفــــته، کــــه شــــامــــل 34.2.3.
اســپشیال اســتیج یــا ســوپــر اســپشیال اســتیج کــه در آن اعــضای تــیم کــناره مــیگیرنــد، اضــافــه خــواهــد 
شـد. بـرای رانـندگـان کـاپ مـلی رالـی، ایـن پـنالـتی زمـانـی، بـه سـریـعتریـن زمـان حـاصـله در کـالس خـود 

توسط یک راننده کاپ قهرمانی ملی رالی افزوده خواهد شد.	

بـا کـناره گـیری پـس از گـروه بـندی 	(Regroup) ، اعـضای تـیم، بـخش/مـرحـله آخـر اسـپشیال اسـتیج 34.2.4.
منتهی به گروه بندی آخر روز را از دست میدهند. 	

	تعمیرات و بازرسی فنی	34.3.

 مکان و زمان مجاز سرویس 34.3.1.

هـر اتـومـبیلی کـه قـادر بـه اتـمام یـک مـرحـله بـا تـوجـه بـه شـرایـط فـوق الـذکـر نـباشـد مـیتوانـد بـا تـصمیم مـسابـقه دهـنده تـعمیر 
شـود. بـا ایـن حـال، وضـعیت اتـومـبیل بـایـد در بـاز چـینش شـبانـه پـیش از مـرحـله بـعدی گـزارش شـود، حـداکـثر تـا ۱ سـاعـت 

پیش از آغاز استارت برنامه ریزی شده توسط اولین اتومبیل.

بازرسی فنی اتومبیل تعمیر شده	34.3.2.

تـنها زمـانـی کـه اتـومـبیل تـعمیر شـده تـوسـط بـازرسـان فـنی مـورد تـایـید قـرار گـیرد مـیتوانـد بـا تـوجـه بـه شـرایـط فـوق 
مـسابـقه را ادامـه دهـد. اتـومـبیل بـایـد بـدنـه اصـلی و مـوتـور خـود را هـمانـطور کـه در بـازرسـی فـنی پـیش از رالـی 
مــــشخص شــــده اســــت، حــــفظ نــــمایــــد. شــــرکــــت کــــننده بــــایــــد در زمــــان اعــــالم شــــده تــــوســــط بــــرگــــزار کــــننده، جهــــت 

بازرسی فنی مجدد اتومبیل خود حاضر باشد.
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سرویس - شرایط عمومی	35.

 سرویس35.1.

از اولــین TC بــه بــعد، ســرویــس یــک اتــومــبیل در حــال مــسابــقه تــنها مــیتوانــد در محــل ســرویــس پــارک و 35.1.1.
مـــناطـــق ســـرویـــس متحـــرک صـــورت پـــذیـــرد  بـــه اســـتثنای تـــعمیرات اتـــومـــبیل هـــای کـــناره گـــیری کـــرده کـــه 

میخواهند از مرحله بعد شروع کنند .

رانــنده و کــمک رانــنده، تــنها بــا اســتفاده از تــجهیزات هــمراه و بــدون کــمک فــیزیــکی خــارجــی، مــیتوانــند 35.1.2.
در هـر زمـانـی اتـومـبیل خـود را سـرویـس کـنند، بـه جـز در مـکان هـایـی کـه مـشخصاً مـمنوع اعـالم شـده 

اند.

پرسنل تیم و محدودیتهای سرویس	35.2.

حــضور پــرســنل تــیم یــا هــرگــونــه وســیله نــقلیه تــیمی در ۱ کــیلومــتری  از محــل اتــومــبیل مــسابــقه در حــال 35.2.1.
رقابت ممنوع است، به جز در موارد زیر:

-	(RSZ) سرویس پارک و در مناطق سرویس متحرک

در مناطق سوخت گیری	-

در مناطق نصب تایر ها	-

یک نفر از اعضاء تیم  به ازای هر اتومبیل در ناحیه کارواش رسمی	-

درحالی که اتومبیل در منطقه پوشش رسانه ای هستند.	-

در جـایـی کـه اتـومـبیل در حـال مـسابـقه از مـسیر تـعیین شـده در کـتابـچه مـسیر پـیروی مـیکنند و پـرسـنل -
تــیم نــیازمــند اســتفاده از هــمان مــسیر(هــا) در زمــانــی مــشابــه هســتند (بــه شــرط ایــنکه در هــیچ جــایــی 

توقف همزمان نداشته باشند.)	
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انـتقال غـذا، نـوشـیدنـی، لـباس و اطـالعـات (کـارت حـافـظه، کـتابـچه مـسیر و ...) بـه و یـا از سـرنـشینان 35.2.2.
در محــل ســرویــس پــارک، مــناطــق ســرویــس متحــرک، بــاز چــینش و یــا درحــالــی کــه اتــومــبیل در مــنطقه 

پوشش رسانه ها هستند منعی ندارد.	

در صـورتـی کـه یـک اتـومـبیل قـبل از سـرویـس نـتوانـد اسـتارت مجـدد کـند و بـا نـیرو محـرکـه خـود از 
پـارک فـرمـه بـه پـارک سـرویـس حـرکـت نـمایـد مـارشـال هـا و یـا اعـضای تـیم مـیتوانـند اجـازه داشـته 

باشند که اتومبیل را هل داده و یا بکشند تا به محل مورد نظر سرویس وارد شود .

سرویس پارک ها 	36.

کلیات36.1.

تعداد و مکان سرویس پارک ها در آئین نامه تکمیلی و کتابچه مسیر ذکر شده اند.

برنامه زمانبندی پارک سرویس36.2.

برنامه زمانبندی هر اتومبیل در سرویس پارک با توجه به برنامه مسیر رالی به شرح زیر پیشنهاد میگردد :

 ۱۵ پیش از اولین اسپشیال استیج یا سوپر اسپشیال استیج در ادامه یک باز چینش شبانه.36.2.1.

برای بخش ۱ ضروری نیست، به جز پس از قسمت مسابقه ای از رالی و پارک فرمه شبانه.	-

بازرسی فنی میتواند در منطقه پارک فرمه انجام شود.	-

 ۳۰ یا ۴۵ دقیقه بین دو گروه از استیج ها.36.2.2.

اگر منطقه سرویس متحرک استفاده شده، اختیاری است.	-

ممکن است یک منطقه تکنیکال ۳ دقیقه ای که در یک باز چینش قرار گرفته باشد.	-

۴۵ دقیقه در انتهای هر بخش پیش از باز چینش شبانه، به جز، بعد از بخش نهایی رالی.	36.2.3.

۱۰ دقیقه بررسی تکنیکال در پارک فرمه می تواند انجام گیرد.	-

۱۰ دقیقه سرویس قبل از پایان مسابقه.	36.2.4.

ممکن است یک منطقه تکنیکال ۳ دقیقه ای که در یک باز چینش قرار گرفته باشد.	-

 شناسایی سرویس پارک36.3.

سرویس پارک ها در برنامه مسیر رالی با کنترل زمان در ورود و خروج نشان داده شده اند.

 سرعت در داخل سرویس پارک36.4.
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سـرعـت اتـومـبیل هـای مـسابـقه ای و وسـایـل نـقلیه امـدادی در سـرویـس پـارک هـا  نـبایـد از ۳۰ کـیلومـتر بـر سـاعـت (و کـمتر 
از ایـن، کـه در آئـین نـامـه تـکمیلی درج شـده بـاشـد) تـجاوز کـند. عـدم رعـایـت ایـن محـدودیـت منجـر بـه اعـمال پـنالـتی تـوسـط 

ناظرین خواهد شد.

 طرح سرویس پارک36.5.

بـرگـزارکـننده بـایـد یـک (مـنطقه سـرویـس پـارک) (کـه بـر اسـاس طـول، عـرض و مـکان تـعریـف مـیشود) را 36.5.1.
بــرای هــر کــدام از تــیمهای رقــابــت کــننده در پــارکــینگ ســرویــس تــخصیص دهــد. هــرگــونــه وســیله نــقلیه 
تـیمی بـایـد در مـنطقه خـود پـارک شـود. ایـن وسـایـل نـقلیه بـایـد پـالک سـرویـس یـا امـدادی داشـته بـاشـند. 
شـــرکـــت کـــنندگـــان ثـــبت نـــام شـــده در کـــالس RC ، مـــنطقه ای 10*10 مـــتری خـــواهـــند داشـــت. شـــرکـــت 

کنندگان کاپ ملی قهرمانی رالی، منطقهای 8*8 متری خواهند داشت.

هـرگـونـه وسـیله نـقلیه ای کـه در محـل تـخصیص یـافـته پـارک نشـده بـاشـد، بـایـد در پـارکـینگ مـجاور بـا 36.5.2.
دســترســی پــیاده بــه پــارکــینگ ســرویــس، پــارک شــود. ایــن وســایــل نــقلیه دارای پــالک امــدادی خــواهــند 

بود.	

	تخلیه و یا پر کردن مخزن سوخت در سرویس پارک	37.

در زمـان انـجام سـرویـس ضـروری ،تـعویـض مخـزن سـوخـت، تـعویـض پـمپ سـوخـت، تـعویـض فـیلتر سـوخـت و تـعویـض 
هـر آنـچه بـه چـرخـه سـوخـت مـربـوط بـاشـد تخـلیه مخـزن و سـوخـت گـیری مجـدد بـا تـوجـه بـه رعـایـت بـندهـای زیـر مـجاز 

می باشد:	

-این عمل باید با اطالع گروه برگزاری انجام شود .

- یــک کــاربــر بــه هــمراه کــپسول آتــشنشانــی تــهیه شــده تــوســط شــرکــت کــننده در حــالــت آمــاده بــاش 
باشد .

- هـیچ گـونـه عـملیات دیـگری بـر روی اتـومـبیل در حـالـی کـه سیسـتم سـوخـت رسـانـی بـاز اسـت و یـا 
در حین تخلیه و پر کردن مخزن سوخت، مجاز نیست .

- یک محیط ایمنی مناسب در اطراف اتومبیل ایجاد شود.

- تــنها بــه مــیزان کــافــی جهــت رســیدن بــه محــل مــجاز ســوخــت گــیری بــعدی، ســوخــت داخــل مخــزن 
ریخته شود .
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.38	(RSZ) مناطق سرویس متحرک	

 کلیات38.1.

مناطق سرویس متحرک با شروط زیر میتوانند ساخته شوند:

با کنترل زمانی در زمان ورود و خروج تعریف شوند.	-

زمان سرویس از ۱۵ دقیقه برای هر اتومبیل تجاوز نکند.	-

اجـازه تـغییر تـایـر هـای تـهیه شـده از یـک اتـومـبیل امـداد و هـرگـونـه سـرویـسی تـحت قـوانـین RSZ داده -
شود.	

ممکن است یک منطقه تکنیکال ۳ دقیقه ای قبل از ورود به کنترل زمان داشته باشد.	-

تعریف یک منطقه نشان گذاری تایر پس از کنترل زمان خروج.	-

صـرفـاً پـذیـرش پـرسـنل مـجاز تـیم (بـر طـبق قـوانـین RSZ)، مـقامـات رالـی و اصـحاب رسـانـه بـا مـجوزهـای -
مربوطه.	

بـرای افـزایـش ارزش تـبلیغات، بـرگـزار کـنندگـان تـرجـیح دهـند تـا  RSZ هـا را در شهـرهـای و یـا مـراکـز -
تجمع مردم قرار دهند.	

تعداد پرسنل تیم38.2.

در منطقه سرویس متحرک، نفرات زیر ممکن است بروی اتومبیل کار کنند:38.2.1.

بــرای یــک اتــومــبیل، رانــنده و کــمک رانــنده بــه هــمراه ۴ نــفر از پــرســنل تــیم. تــعداد ایــن پــرســنل بــایــد تــا -
زمــانــیکه اتــومــبیل در ایــن مــنطقه اســت ثــابــت بــمانــند. بــازو بــندهــای شــماره داری در مــیان آنــها تــوزیــع 

میشود.	

بـرای شـرکـت کـنندگـانـی تـیمی کـه چـندیـن اتـومـبیل ثـبت نـام کـردهـانـد، رانـنده و کـمک رانـنده بـه هـمراه ۴ -
نــفر از پــرســنل تــیم بــه ازای هــر اتــومــبیل مــجاز هســتند. ایــن پــرســنل مــیتوانــند در مــنطقه ســرویــس در 

میان اتومبیل ها رفت و آمد کنند.	

ایـــن مـــناطـــق بـــایـــد بـــه نـــحوه ای بـــرنـــامـــه ریـــزی زمـــانـــی شـــونـــد کـــه پـــرســـنل تـــیم بـــتوانـــند بـــه ایـــن مـــناطـــق و 38.2.2.
پـارکـینگ سـرویـس در زمـان مـناسـب، از مـسیر تـوصـیه شـده بـرونـد. پـرکـردن ظـرف نـوشـیدنـی رانـنده بـه 

عنوان کار بروی اتومبیل محسوب نمی شود.

هـــیچ پـــرســـنل تـــیمی بـــه غـــیر مـــوارد مـــندرج در بـــند 38.2 نـــمیتوانـــد در مـــنطقه ســـرویـــس حـــضور داشـــته 38.2.3.
باشد.	
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	تجهیزات و ابزار آالت مجاز	38.3.

 در یک منطقه سرویس متحرک، موارد زیر مجاز هستند:38.3.1.

استفاده از جک، پایه شاسی، رمپ، آچار چرخ، آچار ترک، ابزارهای دستی و آب .	-

استفاده از تجهیزات و یا قطعات و ابزار آالت همراه اتومبیل مسابقه.	-

استفاده از ابزارهای کمکی که با باطری کار می کند ازجمله چراغ قوه.	-

آب ریخنت در سیستم اتومبیل که میتوان با استفاده از یک وسیله این کار را انجام داد.	-

استفاده از تجهیزات/مواد شوینده اتومبیل و ترمز.	-

 باید از زیر انداز مخصوص استفاده کرد.38.3.2.

اتـــصال اتـــومـــبیل مـــسابـــقه بـــه کـــامـــپیوتـــری کـــه در درون مـــنطقه ســـرویـــس متحـــرک قـــرار داشـــته و تـــوســـط 38.3.3.
شـــخصی دیـــگر (بجـــز ۴ نـــفر پـــرســـنل تـــیم) تـــحت کـــنترل اســـت، مـــجاز مـــیباشـــد. ایـــن شـــخص نـــبایـــد بـــه 

اتومبیل و یا هر بخشی از اتومبیل رالی دست بزند.	

نـــصب چـــراغ هـــای اضـــافـــی درون و بـــروی اتـــومـــبیل در مـــناطـــق ســـرویـــس دهـــی متحـــرک مـــجاز اســـت. 38.3.4.
چـــراغ هـــا، تـــایـــر هـــا و ابـــزارهـــای ضـــروری مـــیتوانـــند در یـــک وســـیله نـــقلیه امـــدادی بـــرای نـــصب بـــروی 
اتـومـبیل مـسابـقه بـه RSZ مـنتقل شـونـد. ضـمناً بـرداشـت چـراغ هـای اضـافـی از اتـومـبیل در ایـن نـاحـیه 

مجاز است.	

هـرگـونـه تـجهیزات یـا قـطعات اتـومـبیل مـیتوانـند در RSZ رهـا شـود و پـس از رفـنت اتـومـبیل از ایـن مـنطقه 38.3.5.
برداشته شوند.	

.38.4	RSZ مجوز وسیله نقلیه

تـوسـط بـرگـزار کـننده مـسابـقه، بـه ازای یـک اتـومـبیل مـسابـقه، یـک وسـیله نـقلیه بـرای انـتقال پـرسـنل تـیم و تـجهیزات و ابـزار 
آالت مجاز به RSZ، مجوز صادر میشود.

نتایج رالی	39.

اعالم نتایج 39.1.

نـتایـج بـا جـمع تـمامـی زمـانـهای مـربـوط بـه اسـپشیال اسـتیج هـا و پـنالـتی هـای زمـانـی حـاصـله در بـخشهای مـختلف جـاده 
به همراه دیگر پنالتی های زمانی مشخص میشوند.

انتشار نتایج39.2.
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در طی رالی، رتبه بندی هایی به شکل زیر منتشر خواهند شد:

رتبه بندیهای غیررسمی: رتبه بندی های توزیع شده توسط برگزارکننده در طی رالی39.2.1.

رتبه بندی های غیررسمی نسبی: رتبه بندی منتشره در انتهای یک دور	39.2.2.

رتبه بندی نهایی موقتی: رتبه  بندی منتشره توسط برگزارکننده در انتهای رالی	39.2.3.

رتبه بندی نهایی رسمی: رتبه بندی مورد تأیید ناظرین	39.2.4.

در زمان بروز تأخیر در دسته بندی نهایی موقتی، زمان جدیدی باید توسط کمیته رالی اعالم شود.	39.2.5.

 تساوی در مسابقات قهرمانی رالی39.3.

در ایـن حـالـت، مـسابـقه دهـنده ای کـه بهـتریـن زمـان را در اسـپشیال اسـتیج اول (کـه یـک سـوپـر اسـپشیال اسـتیج نیسـت) 
بــه دســت آورده اســت، بــرنــده اعــالم مــیشود. اگــر ایــن کــافــی نــبود، زمــان اســپشیال اســتیج هــای دوم، ســوم و چــهارم مــد 

نظر قرار خواهند گرفت.

اعتراض و درخواست ها	40.

اعالن اعتراض یا درخواست40.1.

تــمامــی اعــتراض هــا و یــا درخــواســت هــا بــایــد بــا تــوجــه بــه فــرآیــند قــضاوتــی فــدراســیون و کــمیته رالــی و در صــورت لــزوم 
کمیته انظباطی فدراسیون تحت بررسی قرار بگیرند.

هزینه اعتراض40.2.

هزینه هرگونه اعتراض، ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب مشخص شده از طرف کمیته رالی میباشد.

 ودیعه40.3.

اگـر یـک اعـتراض نـیازمـند بـاز کـردن و نـصب مجـدد بـخش مـشخصی از اتـومـبیل بـاشـد، ودیـعه اضـافـی بـایـد در آئـین نـامـه 
تکمیلی رالی درج شده باشد. در شرایط عادی مبلغ ودیعه ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد.

هزینه ها40.4.

 هـــزیـــنه هـــایـــی کـــه در کـــار و انـــتقال اتـــومـــبیل شـــده اســـت، در صـــورتـــی کـــه اعـــتراض اســـاســـی نـــداشـــته 40.4.1.
باشد به عهده شاکی بوده و چنانچه اثبات شود، بر عهده مسابقه دهنده است.

اگـر اعـتراض اسـاسـی نـداشـته بـاشـد و اگـر هـزیـنه هـای اعـتراض (بـازرسـی، حـمل و نـقل و ...) بـاالتـر 40.4.2.
از مــیزان ودیــعه بــاشــند، تــفاوت آنــها بــایــد تــوســط شــاکــی پــرداخــت شــود. و بــرعــکس آن اگــر هــزیــنه هــا 

کمتر باشند، تفاوت به شاکی باز خواهد گشت.	
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اهدای جوایز رالی	41.

جشن بروی سکو41.1.

بحث رقابتی رالی در کنترل زمان نهایی یاControl	Time	 Final	in پایان خواهد یافت.

 اهدای جوایز41.2.

جـوایـز تـمامـی مـسابـقه دهـندگـان/اعـضای تـیم بـروی سـکویـی هـمانـند سـکو هـای املـپیک بـرای رتـبه هـای اول، دوم و سـوم 
در دســته بــندی کــلی اهــدا خــواهــد شــد. اگــر بــرگــزارکــننده مــایــل بــاشــد، جــشنی عــمومــی/ بــا اســپانســر و یــا شهــرونــدی در 
هــمان عــصر بــرگــزار خــواهــد شــد. اگــر احــتمال پــیوســنت اعــضای تــیم بــه ایــن مــراســم قهــرمــانــی مــیرود، بــایــد در پــایــان بــند 

آئین نامه تکمیل درج گردد.

اهدای جوایز ساالنه قهرمان رالی	42.

هـــر رانـــنده و کـــمک رانـــنده ای کـــه در مـــسابـــقات قهـــرمـــانـــی رالـــی بـــرنـــده شـــده اســـت، بـــایـــد در صـــورت دعـــوت MaHiri، در 
جـشن اهـدای جـوایـز سـاالنـه حـضور داشـته بـاشـد. حـضور در جـشن شـب قهـرمـانـی آخـر سـال بـرای بـرنـدگـان مـسابـقات 

قهرمانی رالی ایران اجباری است.

.43	RZ سوخت گیری و فرآیندهای مربوطه

مکان43.1.

بـه جـز مـوارد درج شـده بـرای تـعویـض مخـزن سـوخـت ، اعـضای تـیم مـی تـوانـند تـنها در مـناطـق مـجاز 43.1.1.
ســــوخــــت گــــیری (RZ) اقــــدام بــــه ایــــن کــــار نــــمایــــد و یــــا در جــــایــــگاه هــــای عــــمومــــی کــــه در مــــسیر رالــــی 

مشخص شده اند و گروه برگزاری در آئین نامه تکمیلی و کتابچه مسیر ذکر کرده باشد . 

مناطق سوخت گیری در مکانهای زیر قرار داند:

خروجی پارک سرویس	-

خروجی مناطق سرویس متحرک	-

مناطق سوخت گیری در مسیر رالی	-

هرگونه منطقه سوخت گیری باید در برنامه مسیر رالی و کتابچه مسیر قید شود.	43.1.2.
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محـل ورود و خـروج مـنطقه سـوخـت گـیری بـایـد تـوسـط یـک تـابـلو بـا عـالمـت بـشکه و یـا پـمپ بـه رنـگ آبـی 43.1.3.
مشخص شود .	

تــوســط بــرگــزارکــننده مــسابــقات، وجــود فــاکــتورهــای امــنیتی مــناســب بــرای ســازمــان دهــی در هــر مــنطقه 43.1.4.
سوخت گیری الزامی  است (در مورد ایستگاههای سوخت گیری همگانی  مصداق ندارد).	

مـــسابـــقه دهـــندگـــانـــی کـــه در مـــسابـــقات قهـــرمـــانـــی ثـــبت نـــام کـــرده انـــد مـــیتوانـــند از ســـوخـــت مـــخصوص 43.1.5.
مــسابــقات کــه تــوســط تــأمــین کــننده آن تــهیه شــده، اســتفاده کــنند. اتــومــبیل مــیتوانــد بــا هــل دادن تــوســط 
اعضای تیم، مسئوالن و/یا دو تن از اعضای تیم بدون اعمال پنالتی از منطقه RZ خارج شود.	

.43.2		(RZ)عملیات در محدوده سوخت گیری

تنها سوخت گیری اتومبیل های مسابقه در این منطقه مجاز میباشد .43.2.1.

در تمامی RZ ها، حداکثر سرعت 5 کیلومتر در ساعت اعمال خواهد شد.	43.2.2.

پرسنل مربوطه باید لباسی بپوشند که از آنها به میزان کافی در برابر آتش محافظت نماید.	43.2.3.

مسئولیت سوخت گیری مجدد تنها بر عهده مسابقه دهنده است.	43.2.4.

موتور ها باید در کل فرآیند سوخت گیری خاموش باشند.	43.2.5.

تـــــوصـــــیه مـــــیشود کـــــه ســـــرنـــــشینان در طـــــی ســـــوخـــــت گـــــیری خـــــارج از اتـــــومـــــبیل بـــــاشـــــند؛ بـــــا ایـــــن حـــــال، 43.2.6.
درصورتیکه تمایل به ماندن در اتومبیل دارند، باید کمربندهای ایمنی خود را باز کنند.	

دو تــن از اعــضای تــیم تــنها بــرای کــمک بــه فــرآیــند ســوخــت گــیری اتــومــبیل خــود مــی تــوانــند وارد مــنطقه 43.2.7.

RZ شوند.	

تایر ها و چرخ ها	44.

برای تمامی انواع اتومبیل و شرکت کنندگان44.1.

تایر های مورد استفاده در آئین نامه فنی مسابقات رالی درج گردیده44.1.1.

ســاخــت تــایــر تــنها مــیتوانــد تــوســط تــولــیدکــننده ای انــجام شــود کــه بــرگــزارکــننده مــسابــقات قهــرمــانــی بــه عــنوان یــک شــرکــت 
مورد تأیید فدراسیون آن را بشناسد.

کنترل44.2.

در هـر زمـانـی در طـی رالـی، مـوارد کـنترلـی بـایـد بـرای بـررسـی تـطابـق تـایـر هـا مـورد بـررسـی قـرار بـگیرنـد. هـر تـایـری کـه 
مطابقت ندارد با یک بر چسب مخصوص نشان گذاری و از استفاده از آن اجتناب شود.
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نشان گذاری تایر/ مناطق کنترلی44.3.

یـک مـنطقه عـالمـت گـذاری تـایـر/ چـرخ مـیتوانـد در خـروجـی پـارک سـرویـس یـا مـناطـق سـرویـس متحـرک قـرار داشـته بـاشـد. 
تنها به هدف کمک به فرآیند نشان گذاری تایر، یکی از اعضای تیم می تواند به این منطقه دسترسی یابد.

اعـضای تـیم بـایـد اتـومـبیل خـود را مـتوقـف کـرده و مـنتظر دسـتورالـعمل بـازرسـان و یـا مـارشـال هـا بـمانـند. در صـورت عـدم 
وجــود بــازرســان یــا مــارشــال هــا، اعــضای تــیم مــیتوانــند مــنطقه را بــدون تــوقــف تــرک کــنند. مــنطقه بــررســی عــالمــت گــذاری 

تایر میتوانند در ورودی پارک سرویس ها و مناطق سرویس متحرک قرار داشته باشد.

چرخهای زاپاس	44.4.

اتومبیل میتوانند حداکثر دو چرخ زاپاس حمل کنند.

هـــرگـــونـــه چـــرخ کـــامـــلی کـــه در اتـــومـــبیل بـــوده و در طـــی ســـرویـــس در درون اتـــومـــبیل قـــرار داده مـــیشود بـــایـــد  در جـــایـــی کـــه 
تــعویــض چــرخ مــجاز اســت و در پــارک ســرویــس بــعدی، تــعویــض انــجام شــود.  تــعویــض چــرخ در هــر جــای دیــگری بــه جــز 

پارک سرویس یا مناطق مجاز تعویض چرخ، ممنوع است.

تعداد تایر44.5.

تـعداد کـل تـایـرهـایـی کـه مـیتوانـند بـرای هـر دور از مـسابـقات قهـرمـانـی اسـتفاده شـونـد بـایـد در آئـین نـامـه تـکمیل رالـی درج 
شـونـد. در مـورد رالـی هـای بـروی خـیابـانـهای سـنگ ریـزه (دورهـای 1، 3 و 4)، حـداکـثر تـعداد تـایـر هـای مـجاز ۱۴ اسـت. 

حداکثر تعداد تایر های  مجاز برای جاده های سنگ ریزه ای برای دور ۵، ۸ است.

اجزای مکانیکی	45.

تعویض موتور45.1.

در مــورد نــقص فــنی مــوتــوری بــین بــازرســی فــنی و اولــین کــنترل، تــعویــض مــوتــور مــجاز اســت. بــا ایــن 45.1.1.
حال، پنالتی ای ۵ دقیقه ای توسط کلرک مسابقه اعمال خواهد شد.

به جز موارد فوق الذکر، همان موتور باید از بازرسی فنی تا پایان رالی استفاده شود.	45.1.2.

نیازهای جانبی اتومبیل	46.

 دوربین های همراه46.1.

در صـورت نـیاز بـرگـزارکـننده یـا مجـری مـسابـقات قهـرمـانـی (در صـورت اقـتضا)، اتـومـبیل مـسابـقه ای 46.1.1.
بـایـد دارای یـک دوربـین هـمراه و یـا دیـگر دسـتگاه ثـبت تـصاویـر بـاشـد. ایـن امـر تـوسـط بـرگـزارکـننده یـا 

مجری مسابقات تنظیم شده و توسط بازرس تأیید میشود.
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مـسابـقه دهـنده بـا هـر اتـومـبیلی کـه دارای دوربـین هـمراه اسـت، بـایـد تـوافـق مجـری مـسابـقات قهـرمـانـی 46.1.2.
را کسـب کـند. دوربـین هـای مـجاز بـا یـک بـرچسـب شـناسـایـی شـده و در زمـان بـازرسـی بـروی اتـومـبیل 

نصب میشوند.	

مـــسابـــقه دهـــندگـــانـــی کـــه تـــمایـــل بـــه اســـتفاده از دوربـــین دارنـــد بـــایـــد اطـــالعـــات زیـــر را بـــه بـــرگـــزارکـــننده 46.1.3.
مــسابــقات (حــداقــل ۳ روز پــیش از آغــاز اســتارت) ارائــه نــمایــند: نــام مــسابــقه دهــنده، شــماره اتــومــبیل، 

آدرس مسابقه دهنده و استفاده از فیلمبرداری.	

.46.1.4 (OBC) بـرگـزار کـنندگـان مـسابـقات مـیتوانـند نـکاتـی را بـرای تـبادل اطـالعـات حـاصـله از دوربـین هـمراه
در راهـنمای خـود درج کـنند. چـنین نـکاتـی  بـایـد در بـولـنت هـا (کـه تـوسـط کـلرک) بـه اطـالع عـموم رسـیده 

و به تنهایی برای تبادل اطالعات ویدئویی و تنظیم/نگهداری دوربین ها استفاده شود.	

اطـــالعـــات ویـــدئـــویـــی نـــیز مـــیتوانـــند در زمـــان تـــعویـــض تـــیمها و یـــا مـــناطـــق ســـرویـــس پـــارک و در خـــروجـــی مـــناطـــق ســـوخـــت 
رسانی کنترلی با توافق کلرک، مبادله شده و دوربین ها سرویس شوند.

تمامی این موارد تحت نظارت یک مارشال و یا مسئول مسابقات رالی صورت خواهد پذیرفت.

 مقررات کلی47.

فـدراســیون و کـمیته رالـی ایــن حــق را بــرای خــود مـحفـوظ مــی دارد کــه در هــر زمــانـی ایــن آیــین نـامــه را تـغییـر دهــد. 
هــرگــونـــه تــغییـر  و ضـــمیمه تــوســـط آیـــین نــامـــه تــکمیلــی منتشـــر و بـــه اطـــالع عــموم خــواهــد رســید. تــغییرات از هــمان  
تـــاریـــخ و ســـاعـــت انـــتشار آیـــین نـــامـــه تـــکمیلی قـــابـــل اجـــرا اســـت. ســــواالت در خـــصـوص شــــفاف ســــازی و تـــصـریـــح ایــــن 

آیـین نامـه بایـد مسـتقیما بـه دفتـر فدراسیون ارسال شوند.

بــا شــرکـت در مـسـابـقات رالـی، تـمـامـی شــرکـت کـننـدگـان تـوافــق دارنــد کــه از مـفـاد ایــن آیـین نـامـه و ضــمائـم مـربــوط 
اطــالع کـامـل داشــته و تـوســط ایــن آئــین نـامــه محــدود مــی شــونـد. اجـرای تـمامـی بـند هـا و مـفاد ایـن آیـین نـامـه، آئـین 
نـــامــــه هــــای تـــکمیلــی و ضــــمائـــم مـــربـــوطــــه بـــرای هـــمگان اجـــباری و الـــزام آور اســـت. تـــمام شــــرکـــت کـــننـدگـــان مـــوافـــقـت 

کردنـد کـه: تصـمیمات مسـئولین و مقامـات فدراسـیون غیر قابل شکایت است. 

مـرجـع رسـمی اطـالع رسـانـی و اخـبار فـدراسـیون، مـرکـز نشـر آئـین نـامــه هــا، آیــین نـامــه هــای  تـکمیلی، اعـالمـیه هـا و 
نتـایج مسـابقات سـایت رسـمی فدراسیون و پیج رسمی کمیته رالی میباشد.

instagram: mafiri.rally

   

 با تقدیم احترام، آرزوی سالمتی و موفقیت

کمیته رالی فدراسیون اتومبیلرانی

   اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱
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