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کمیته رالی فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی

کالس  و گروه بندی اتومبیل ها:
کالس و گروه بندی اتومبیل های مسابقات رالی قهرمانی مطابق جدول زیر انجام می گیرد:	

گروهکالس

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

R-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)

group	cars	Non-homologated گروه اتومبیل های بدون همولوگ

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

IR2All	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)

Amateu
rAll	2WD	non-homologated	cars	up	to	2000cc	(up	to	1333cc	turbo)
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کمیته رالی فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی

تعریف اتومبیل های مسابقات رالی قهرمانی بدون همولوگ:	1.

اتـومـبیل هـایـی تـولـید انـبوه کـه بـرای مـسابـقات رالـی آمـاده و مجهـز شـده انـد و کـلیه تـجهیزات ایـمنی یـک 
اتـومـبیل هـمولـوگ رالـی در آن نـصب شـده اسـت. ایـن اتـومـبیل هـا را در لیسـت هـای هـمولـوگFIA	 مـعرفـی 
نشـده اسـت. هـمچنین ظـرفـیت سـرنـشین اتـومـبیل مـندرج در مـشخصات فـنی کـارخـانـه سـازنـده 4 اسـت. 

اتومبیل های تولید انبوه کارخانجات داخلی از این گروه هستند.
"در مــفاد ایــن آئــین نــامــه بــند هــایــی از Ar(cle هــای FIA اقــتباس شــده و ســایــر بــندهــا 

بصورت لوکال (بومی) تعریف شده، این بند ها توسط ستاره مشخص شده اند." 
مــشخصات	فــنی ســایــر کــالس هــای دارای هــمولــوگ مــطابق J	Appendix و Ar(cle	 هــای 

انتشار یافته از طرف FIA است.

.2:Non-Homologated شرح کالس بندی اتومبیل های قهرمانی ملی رالی

IR1 – کلیه اتومبیل ها با حجم موتور تا 1390 سی سی و تک محور محرک (جلو یا عقب)

IR2 – کلیه اتومبیل ها با حجم موتور از 1391 تا 1600 سی سی و تک محور محرک (جلو یا 
عقب)	

IR3 – کلیه اتومبیل ها با حجم موتور از 1601 تا 2000 سی سی و تک محور محرک جلو	

IR4 – کلیه اتومبیل ها با حجم موتور از 1601 تا 2000 سی سی و تک محور محرک عقب	

IR5 – کلیه اتومبیل ها با حجم موتور بیشتر از 2001 سی سی و تک محور محرک (جلو یا عقب)	

Amateur	- کلیه اتومبیل ها با حجم موتور تا 2000 سی سی و تک محور محرک (جلو یا عقب)

اتــومــبیل هــای مجهــز بــه تــوربــو شــارژ مــجاز بــه شــرکــت در مــسابــقات رالــی قهــرمــانــی مــلی 
هســـتند. حجـــم مـــوتـــور ایـــن اتـــومـــبیل هـــا در عـــدد 1.5 ضـــرب شـــده و حجـــم مـــعادل مـــوتـــور 

اتمسفریک مشخص شده و در کالس مربوطه قرار می گیرند.
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حداقل وزن اتومبیل ها: *3.

وزن اتــومــبیل بــایــد شــامــل ایــن اجــزا و مــتعلقات بــاشــد: فــقط یــک الســتیک زاپــاس، تــمام مــخازن مــایــعات 
(شــیشه شــور، رادیــاتــور و مخــزن مــربــوطــه، روغــن مــوتــور، روغــن تــرمــز و مخــزن ســوخــت...) بــایــد مــطابــق 
اسـتانـدارد مـصرف در حـالـت نـرمـال بـاشـند. هـمچنین کـپسول و یـا سیسـتم آتـش خـامـوش کـن بـا مخـزن 

پر باید در جایگاه خودش نصب باشد.
تعریف اتومبیل تولید انبوه کارخانجات:4.

اتــومــبیلی کــه تــنها از آن مــدل، تــیپ و مــشخصه فــنی یــکسان حــداقــل بــه تــعداد ۲۵۰۰ عــدد در ۱۲ مــاه 
متوالی تولید شده باشد.

تعریف قطعات استاندارد کارخانه سازنده: *5.
قـطعاتـی کـه تـوسـط کـارخـانـه سـازنـده در خـط تـولـید بـرای یـک مـدل اتـومـبیل مـشخص اسـتفاده مـی شـود 
بــه عــنوان قــطعات اســتانــدارد شــناخــته مــی شــود. قــطعاتــی کــه از لــحاظ مــشخصات مــکانــیکی(جــنس و 
نـوع سـاخـت...) و مـشخصات فـیزیـکی( انـدازه و وزن ...) بـا قـطعات کـارخـانـه سـازنـده یـکسان بـاشـند بـه 
مـنزلـه قـطعات اسـتانـدارد در نـظر گـرفـته مـی شـود. قـطعاتـی کـه تـغییر در ابـعاد یـا مـشخصه یـک اتـومـبیل 

ایجاد کند به عنوان قطعه استاندارد شناخته نمی شود.

وزنکالس

IR1980	KG

IR21030	KG

IR31080	KG

IR41080	KG

IR51080	KG

AmateurProduc;on	Original	Weight
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شرایط یک اتومبیل مسابقه در کالس رالی قهرمانی ملی:6.
کلیات: *

یـــک اتـــومـــبیل اســـتانـــدارد کـــارخـــانـــه ســـازنـــده کـــه تـــوســـط تـــجهیزات ایـــمنی (رول کـــیج، صـــندلـــی مـــسابـــقه، 
کــمربــند مــسابــقه...) و نــصب ســایــر تــجهیزات مــطابــق راهــنمای ایــمنی بــرای شــرکــت در مــسابــقه رالــی 
آمــاده شــده اســت و مــشخصات ظــاهــری و فــنی ایــن اتــومــبیل بــه جــز مــوارد مــجاز در آئــین نــامــه بــا یــک 

اتومبیل استاندارد کارخانه مغایرت ندارد.
فـقط تـغییراتـی کـه در ایـن آئـین نـامـه عـنوان شـده مـجاز مـی بـاشـند و سـایـر مـواردی کـه ذکـر نشـده بـایـد 
بــدون تــغییر بــمانــد. جهــت شــفاف ســازی تــغییراتــی کــه بــه طــور مــشخص مــجاز نــبوده در ایــن آئــین نــامــه 

ذکر شده. 
هــرگــونــه ســوالــی در خــصوص مــسائــل فــنی و یــا شــفاف ســازی ایــن آئــین نــامــه بــایــد بــصورت مــکتوب از 

طریق کمیته رالی پرسیده شود.

تغییرات در اتومبیل مسابقه رالی قهرمانی ملی:7.

بدنه و شاسی: *1.
تــقویــت و مــقاوم ســازی بــدنــه و شــاســی اتــومــبیل رالــی فــقط از طــریــق جــوش کــاری  نــقطه ای در اتــصال 

قطعات اتاق و یا شاسی به هم مجاز است.
افــزودن قــطعات محــدود تــقویــت کــننده (از جــنس مــواد مــشابــه بــکار رفــته در هــمان نــقطه) فــقط بــه محــل 

اتصاالت زیر بندی و سیستم تعلیق مجاز است.
تقویت محل اتصال رول کیج به اتاق و یا شاسی مطابق راهنمای ایمنی نصب رول کیج مجاز 

است.
تقویت اتصاالت سپر ها و ضربه گیر های جانبی به بدنه با قطعات و پیچ های محدود مجاز است.

جـایـگزیـنی سـینی مـحافـظ مـوتـور و مـحفظه روغـن بـا یـک سـینی تـقویـت شـده مـجاز اسـت. افـزودن سـینی 
مـحافـظ بـه اتـومـبیل هـایـی کـه فـاقـد ایـن سـینی هسـتند مـجاز اسـت. تـراز نـصب سـینی نـبایـد پـایـین تـر از 

تراز پایینی سپر باشد.
افــزودن ســینی مــحافــظ بــه زیــر مخــزن ســوخــت مــجاز اســت. تــراز نــصب ســینی نــبایــد پــایــین تــر از تــراز 

پایینی سپر باشد.
افزودن سینی محافظ فقط برای محل عبور لوله های سوخت و ترمز مجاز است.

تقویت محل نصب صندلی و کمربند به بدنه، مطابق راهنمای نصب صندلی و کمربند مجاز است.
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نصب میله تقویت کننده (استرس بار) برای محل اتصال سیستم تعلیق جلو و عقب به بدنه مجاز 
است

حذف تزئینات و ضربه گیر های جانبی که با چسب به بدنه متصل شده اند مجاز است. 
تغییر در مدل و نوع تیغه های برف پاک کن مجاز است.

تغییر نوع و مدل آینه های جانبی و درب باک مجاز است. محل نصب آینه ها نباید تغییر کند.
ســقف بــاز شــیشه ای (ســانــروف...) اتــومــبیل مــسابــقه بــایــد حــذف شــود و بــجای آن ورق آهــنی مــشابــه 
جــنس ســقف و بــزرگــتر از محــل خــالــی نــصب شــود. حــداقــل بــا 10 پــیچ و مهــره بــایــد بــه ســقف مــتصل 

شود.
استفاده از Duct	Air یا کانال هوای سرنشینان بر روی سقف مجاز نیست.

نـصب فـیلم هـای مـحافـظ (UV) بـر روی شـیشه هـا جـانـبی مـجاز اسـت. مـیزان تـیرگـی ایـن فـیلم مـحافـظ 
نباید مانع دیدن راننده و کمک راننده از بیرون شود.

شـیشه هـای اسـتانـدارد جـانـبی بـایـد در محـل خـودشـان نـصب و بـدون تـغییر بـاشـند. اتـومـبیل بـا سـقف 
شیشه ای مجاز نیست.

داخل کابین:2.
نصب صندلی های مخصوص مسابقه رالی (مطابق راهنمای ایمنی) برای راننده و کمک راننده 

اجباری است.
نصب کمربند های مخصوص مسابقه (مطابق راهنمای ایمنی) برای راننده و کمک راننده اجباری 

است.
نصب رول کیج مخصوص مسابقه (مطابق راهنمای ایمنی) در داخل کابین  اجباری است.

حـذف صـندلـی و کـمربـند هـای عـقب اتـومـبیل مـجاز اسـت. نـصب جـدا کـننده (نـسوز) مـحفظه سـوخـت بـا 
داخل کابین الزامی است.

داشبورد و کنسول میانی باید در جای اصلی خود باقی بماند. *
حذف پوشش صدا گیر داخل درها مجاز است. تغییر در پوشش تزئینی داخل درها مجاز نیست.	

تـغییر محـل السـتیک و یـا السـتیک هـای زاپـاس بـه داخـل کـابـین مـجاز اسـت. محـل نـصب نـبایـد دیـد عـقب 
رانـــنده را تـــحت تـــاثـــیر قـــرار دهـــد. هـــمچنین نـــوع اتـــصال بـــه کـــابـــین و یـــا رول کـــیج بـــایـــد تحـــمل ضـــربـــات 

بسیار شدید را داشته باشد.
حذف شیشه باالبر برقی و جایگزینی با باالبر دستی مجاز است. (و برعکس)

حذف  کف پوش کابین مجاز است.
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ســـایـــر پـــوشـــش هـــای صـــدا گـــیر و تـــزئـــینات داخـــل کـــابـــین نـــبایـــد تـــغییر کـــنند جـــز بـــرای نـــصب رول کـــیج و 
سایر ملزومات ایمنی. *

حــذف تــجهیزات صــوتــی و یــا تــصویــری کــه کــارکــردی در رابــطه بــا کــنترل اتــومــبیل نــداشــته بــاشــند مــجاز 
است. محل خالی باقی مانده باید با صفحه ای متصل به داشبورد پر شود.

تـــغییر مـــدل آیـــنه نـــصب شـــده بـــر روی شـــیشه جـــلو مـــجاز اســـت و فـــقط محـــل نـــصب آن مـــی تـــوانـــد بـــرای 
نصب رول کیج تغییر جزئی داشته باشد. *

سیستم تهویه:2.
سیستم گرمایش اتومبیل باید بدون تغییر باقی بماند و عملکرد واقعی داشته باشد.

حـذف سـایـر اجـزاء سیسـتم خـنک کـننده مـانـند: کـمپرسـور، فـن، فـن رادیـاتـور، رادیـاتـور کـولـر، اتـصاالت، 
مخزن گاز، لوله ها، سوئیچ و شیرها، سنسور ها و مبدل مجاز است.

محفظه موتور:3.
حـذف مـحافـظ پـالسـتیکی مـوتـور کـه مـتعلقات مـکانـیکی مـوتـور را مـی پـوشـانـد مـجاز اسـت. حـذف مـحافـظ 
صــوتــی و تــزئــینات داخــل مــحفظه مــوتــور (قــطعاتــی کــه کــارایــی مــکانــیکی نــدارنــد) و از بــیرون دیــده نــمی 

شوند مجاز است. *
تعویض پیچ ها و مهره های داخل محفظه موتور با آلیاژ آهنی و سایز مشابه مجاز است.

تــغییر نــوع بســت لــولــه هــای داخــل مــحفظه مــوتــور (سیســتم خــنک کــننده، ورودی هــوا، بــخاری، کــولــر...) 
مجاز است.

سیستم برق:4.
تغییر در نوع و مدل شمع ها، وایرها، و محافظ شمع های موتور مجاز است.

تـغییر در نـرم افـزار کـنترل الـکترونـیک مـوتـور مـجاز اسـت. سیسـتم سـیم کـشی و اتـصاالت آن بـایـد بـدون 
تغییر بماند.

فقط جابجایی محل عبور سیم ها در گلگیر ها مجاز است. *
سـنسور هـای ورودی هـوای مـوتـور بـایـد مـطابـق اسـتانـدارد کـارخـانـه سـازنـده کـار کـنند. هـیچ سـنسوری 

نباید اضافه گردد. افزودن سوئیچ به سیم کشی سنسور ها مجاز نیست.
نصب هرگونه ذخیره کننده اطالعات که بصورت استاندارد تعبیه نشده مجاز نیست.
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اتـــصال ســـنسور هـــای درجـــه حـــرارت آب، درجـــه حـــرارت روغـــن، درجـــه فـــشار روغـــن و دور مـــوتـــور بـــه یـــک 
نــــــشان دهــــــنده دیــــــجیتال اضــــــافــــــی مــــــجاز اســــــت. ایــــــن اتــــــصال بــــــایــــــد بــــــصورت مســــــتقل از ســــــیم کــــــشی 

استاندارد باشد.

موتور: *5.
حداکثر تعداد سیلندر های مجاز برای یک اتومبیل مسابقه رالی قهرمانی ملی ۴ است.

کـلیه اجـزاء مـکانـیکی داخـل مـوتـور بـایـد بـا قـطعات اسـتانـدارد کـارخـانـه سـازنـده یـکسان بـاشـد. مـشخصه 
فــیزیــکی (ابــعاد، وزن...) و مــشخصه مــکانــیکی(جــنس و نــوع ســاخــت...) بــایــد بــا قــطعات مــصرف شــده 

در خط تولید یکسان باشند.
اصــالح و تــعمیر کــف ســر ســیلندر تــا مــیزان 0،5 مــیلی مــتر مــجاز اســت. هــرگــونــه تــغییر ســایــز بــایــد از 
طــریــق تــغییر ضــخامــت واشــر ســر ســیلندر جــبران گــردد و حجــم مــحفظه احــتراق و کــمپرس مــوتــور نــبایــد 

تغییری کند.
فقط تغییر و یا جایگزینی مواد االستیک اتصال موتور به بدنه و شاسی مجاز است.

فالیویل و فولی های موتور به همراه تسمه ها و متعلقات باید بصورت استاندارد کارخانه سازنده 
باشد.

شماره سریال حک شده بر روی بلوک سیلندر باید با شناسنامه و مدارک اتومبیل یکسان باشد.
استفاده از تیپ موتور متفاوت از مدل اتومبیل مجاز نیست. تیپ موتور باید مطابق سال ساخت آن 

اتومبیل باشد.

سیستم خنک کننده:6.
تـغییر در مـشخصه تـرمـوسـتات و سیسـتم فـرمـان فـن خـنک کـننده مـجاز اسـت. اسـتفاده از درب رادیـاتـور 

سوپاپ دار مجاز است.

سیستم سوخت رسانی:7.
مجـموعـه سیسـتم سـوخـت رسـانـی بـایـد بـدون تـغییر بـمانـد. تـغییر در اجـزاء سیسـتم سـوخـت رسـانـی (بـه 
جهـت پـاشـش سـوخـت بیشـتر) مـجاز اسـت ولـی نـبایـد جـایـگزیـن شـونـد. ایـن تـغییر نـبایـد حجـم ورود هـوا 

به محفظه احتراق را بیشتر کنند. 
تغییر و یا جایگزینی سوزن های انژکتور مجاز است. محل و اتصال آنها نباید تغییر کند.

جـایـگزیـنی ریـل سـوخـت بـا یـک مـدل مـتفاوت هـمراه رگـوالتـور سـوخـت کـه بـه پـایـه هـای اسـتانـدارد سـوزن 
های انژکتور نصب می شوند مجاز است. 
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استفاده از  فیلتر هوای اسپرت که در محفظه استاندارد Box	Air نصب می شود، مجاز است. *

سیستم روغن رسانی: *8.
استفاده از  فیلتر روغن اسپرت که در محل فیلتر استاندارد نصب می شود، مجاز است.

اتــصال مــوتــور و گــیربــکس بــایــد اســتانــدارد بــاشــد. تــغییر در جــنس االســتیک اتــصال مــوتــور و گــیربــکس 
مجاز است.

سیستم آتش خاموش کن:9.
کپسول و سیستم آتش خاموش کن باید مطابق راهنمای ایمنی نصب شده باشد.

سیستم اگزوز: *10.
جــــایــــگزیــــنی مــــانــــیفولــــد اگــــزوز اســــتانــــدارد بــــا مــــانــــیفولــــد هــــای چــــند راهــــی (هــــدرز) مــــجاز اســــت. حــــذف 
کـاتـالیسـت اگـزوز مـجاز اسـت. سـنسور اگـزوز بـایـد در محـل مـشابـه تـوسـط اتـصال اسـتانـدارد بـه سـیم 
کـشی وصـل شـده بـاشـد. قـطر و محـل عـبور لـولـه هـای اگـزوز نـبایـد تـغییر کـند. در صـورت وجـود دو مـنبع 
صـدا گـیر حـذف یـکی از مـنبع هـا مـجاز اسـت. در صـورت جـایـگزیـنی کـل سیسـتم اگـزوز، فـقط یـک لـولـه 

از مانیفولد تا خروجی باید استفاده شود.

واشر سر سیلندر: *11.
تغییر جنس واشر سر سیلندر مجاز است و ضخامت آن نباید باعث تغییر حجم محفظه احتراق و 

کمپرس شود.

سیستم کروز کنترل:12.
مدار سیستم کروز کنترل باید قطع شود.

سیستم انتقال قدرت:	13.

دیسک و صفحه کالچ:13.1.
غیر از تعداد، هرگونه تغییر و یا جایگزین در دیسک و وزن آن مجاز است. 

افزایش قطر صفحه کالچ مجاز است.

گیربکس: *13.2.
فقط گیربکس با ضریب دنده و اجزاء استاندارد مشابه نصب شده در کارخانه سازنده مجاز است.
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استفاده از شیفتر (کوتاه کردن کورس دسته دنده) مجاز است. 
فقط تغییر و یا جایگزینی مواد االستیک اتصال گیربکس به شاسی مجاز است.

دیفرانسیل: *13.3.
فقط دیفرانسیل و اجزاء داخلی استاندارد مشابه نصب شده در کارخانه سازنده مجاز است.

پلوس ها:13.4.
فقط پلوس های استاندارد مشابه نصب شده در کارخانه سازنده مجاز است.

سیستم تعلیق:14.
نصب سیستم تنظیم کننده سیستم تعلیق از داخل اتاق مجاز نیست.

تغییر و یا تقویت سیستم تعلیق و اتصاالت چرخ ها مجاز نیست.

21. فنر ها:
در صورتیکه فنر و اتصاالت آن از سیستم تعلیق و بدنه جدا باشد، پایه فنرهای قابل تنظیم مجاز 

است.

فنر های مارپیچ:1.
تغییر در تعداد دور، ارتفاع، قطر بیرونی، ضخامت و جنس فنر مجاز است.

فنر های برگی:2.
تغییر در طول، عرض، ضخامت و انحنای فنر مجاز است.

تورشن بار (فنر های پیچشی):3.
تغییر در ضخامت میله ها مجاز است.

مجموعه فنر و کمک فنر های مخصوص مسابقه: *4.
استفاده از مجموعه فنر و کمک فنرهای مخصوص مسابقه (قابل تنظیم) مجاز است.

کمک فنر ها: *5.
استفاده از کمک فنرهای مخصوص مسابقه که در محل اتصاالت استاندارد نصب می شوند، مجاز 

است.
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تـــعویـــض سیســـتم تـــعلیق مـــک فـــرســـون و کـــلیه مـــتعلقات تـــلسکوپـــی فـــنر و کـــمک فـــنر بـــا مـــدل مـــخصوص 
مسابقه مجاز است. محل اتصال این مجموعه با سیستم زیر بندی و بدنه نباید تغییر کند.

رینگ و الستیک: *22.
استفاده از رینگ و الستیک مخصوص مسابقات رالی مجاز است.

سایز و مشخصه رینگ باید مشابه نصب شده در کارخانه سازنده باشد.
استفاده از رینگ های منیزیم فورج شده مجاز نمی باشد.

تغییر در محل و تعداد پیچ های اتصال رینگ مجاز نمی باشد.	 تمامی پیچ ها باید محکم و 
کاربردی باشند.

سیستم ترمز:23.
هـیچگونـه تـغییری در اجـزاء مـکانـیکی سیسـتم تـرمـز، سیسـتم کـنترل الـکترونـیک تـرمـز، دیـسک  و سـیلندر 

و بوستر ترمز مجاز نیست.
اســتفاده از لــولــه هــای تــرمــز و بســت هــای تــقویــت شــده مــجاز اســت. اســتفاده از روغــن تــرمــز مــخصوص 
مـسابـقه مـجاز اسـت. اسـتفاده از لـنت تـرمـز مـخصوص مـسابـقه مـجاز اسـت. قـطع کـردن سیسـتم کـنترل 

مدار ترمز ضد قفل (ABS) مجاز است.

ترمز دستی:24.
اســتفاده از تــرمــز دســتی هــیدرولــیک مــجاز اســت. مجــموعــه تــرمــز دســتی هــیدرولــیک بــایــد بــرروی کــانــال 

وسط اتاق نصب شود و جایگزین ترمز دستی مکانیکی گردد. 

سیستم فرمان:25.
هـــیچگونـــه تـــغییری در سیســـتم فـــرمـــان، اتـــصاالت و اجـــزاء جـــعبه فـــرمـــان مـــجاز نیســـت. نـــصب غـــربـــیلک 

فرمان مخصوص مسابقه مجاز است. حذف قفل کن فرمان مجاز است.

نصب محل بکسل بند: 	26.
تمامی اتومبیل های رالی می بایست مجهز به بکسل بند جلو و عقب بوده، جایگاه این بکسل بند با 

مثلث قرمز، نارنجی و یا زرد مشخص شده و باید کلمه “TOW” در داخل آن نوشته شود. قطر 
داخل این بکسل بند نباید کمتر از 	40mm باشد.
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پین های درب پوش موتور و صندوق: قفل های داخلی درب پوش موتور و 27.
صندوق، می بایست از بیرون کابین قابل باز کردن باشند و قفل پین دار خارجی بر 
روی آنها نصب گردد. جهت نصب پین ها باید به نحوی باشد تا با کشش به بیرون، 

پوشش باز گردد.

29. شرایط	یک	اتومبیل	مسابقه	در	کالس	رالی	مقدماتی:	
کلیات: 

یـک اتـومـبیل اسـتانـدارد کـارخـانـه سـازنـده کـه مـشخصات ظـاهـری و فـنی ایـن اتـومـبیل بـه جـز مـوارد مـجاز 
در آئین نامه تکمیلی با یک اتومبیل استاندارد کارخانه مغایرت ندارد.

اسـتفاده از لـباس و کـاسـکت اسـتانـدارد مـسابـقه ای بـرای گـروه مـقدمـاتـی اجـباریسـت، سیسـتم کـمربـند 
استاندارد خودرو میبایست کامال سالم باشد.

هــرگــونــه ســوالــی در خــصوص مــسائــل فــنی و یــا شــفاف ســازی ایــن آئــین نــامــه بــایــد بــصورت مــکتوب از 
کمیته رالی فدراسیون پرسیده شود.

با آرزوی سالمتی و موفقیت
کمیته رالی فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی

اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
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