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 ایمنی

 

 

 1401در سال رد، الزم به ذکر است گروه فنی امو این سهل انگاری در هرگونه امکان عدم با توجه به اهمیت قوانین ایمنی و

 مربوط به این ادوات واستاندارد های  از شرکت کنندگان تقاضا میگردد که از لذا و خواهد داشتتوجهی ویژه نسبت به این قوانین 

دستکش  کمربند، صندلی، ،ایمنی کاله )مواردی مانند: لباس، .حاصل نمایندالزم را اطمینان  آنها عملکرد و نحوه نصبهمچنین 

با  Firewall نصب باک و ،نصب وزنه با اتصال مناسب،کالسها ایمنی قوانینبق با اطا حریق مفل اطوسپکمخصوص مسابقه،

 غیره( واتصال مناسب 

خودرو های فاقد استاندارد های ایمنی الزم به بدیهی است گروه فنی می تواند بر حسب صالحدید از ورود 

 یا تمرین جلوگیری نماید. مسابقه و

، جهت بکسل کردن سیم بکسل در مسابقات سرعت، باید دارای حداقل یک نقطه اتصال عالوه بر این، خودروهای شرکت کننده

یا نقص فنی به خارج از پیست باشند. )توصیه گروه فنی یک نقطه اتصال در جلو و  یک نقطه  ثه وخودرو در صورت بروز حاد

 اتصال در عقب خودرو میباشد(

 

 

 

 

 فنی

 

 

 1398الی  1396سالهای  اعالمی بر اساس آخرین ویرایش قوانین 1401سال فنی بر اساس توافق انجام و اعالم شده، قوانین 

 زیر صورت پذیرفت:  هایدر کالس اتمی باشد و تنها تغییر که در پیوست آمده کالس هر مربوط به

 

 :2کالس توربو  -

 

 د.نقابل استفاده میباش 200تا  100بین  Treadwearتنها الستیک های غیر اسلیک با  -1

 سیلندر دیفرانسیل عقب مجاز به شرکت در این کالس میباشند. 6تنها خودروهای  -2
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 اختصاصی: BPپراید کالس  -

 

 میباشد. مختص سرسیلندر تنها )در مورد میل سوپاپ متغییر(  نامه فنیین یآ 2بند  -1

 با هر پهنایی( 7الستیک های ایرانی مطابق بند  با) .دنقابل استفاده می باش در این کالس  13سایز  هایتنها رینگ -2

 (16جاز نیست )اصالحیه بند م در این کالس استفاده از رادیاتور روغن -3

. )غیر جهت خنک کاری رادیاتور  مجاز نیست (CO2)بطور مثال استفاده از گاز  استفاده از هر نوع سیال/سیستم اضافه -4

 خودرو( مدار خنک کننده در شده نصب از رادیاتور

 

 اختصاصی:  405کالس پژو  -

 

 ( میباشد.1397مقدماتی )ویرایش 405کلیه موارد "فنی" این کالس مطابق قوانین "فنی" کالس پژو  -1

 ( میباشد.1398اختصاصی )ویرایش  206کلیه موارد "ایمنی" این کالس مطابق قوانین "ایمنی" کالس پژو  -2

( 1398اختصاصی )ویرایش  206کلیه موارد "نصب رول کیج" این کالس مطابق قوانین "نصب رول کیج" کالس پژو  -3

 .میباشد

 

 اختصاصی:  GT پرایدکالس  -

  

کالس جی تی  قوانین مندرج در GT پراید کالس "نصب رول کیج" و "ایمنی" "فنی"، موارد اساس بر این کالس -1

 ل میگردد. یپراید تشک یخودروجهت  اختصاصیولی به طور  (،98/1397 )ویرایش

به عنوان ) د.نمیباش  B سرئزدا و فورد موتورهای ماین کالس تنها مجاز به استفاده از  درکننده  شرکت های خودرو -2

   (BPوB3 ، B5، B6 ، B8:مثال

 کالسهای قوانینمطابق  (قهرمانی و غیره امتیاز ،اعم از تشکیل)مربوط به تشکیل این کالس موارد کلیه الزم به ذکر است  -3

 میباشد.اختصاصی 

تیبا و غیره  ،)استفاده از اطاق پی کی .دنمیباشپراید  بدنهاین کالس تنها مجاز به استفاده از  درکننده  شرکت های خودرو -4

 (این کالس مجاز نیستدر 

 

  : BP GTسکال -

  

کالس جی تی  قوانین مندرج در GT پرایدکالس  کالس "نصب رول کیج" و "ایمنی" "فنی"، موارد اساس براین کالس  -1

 ل میگردد.یتشک BP GTکالس به  نامر ییتغ باو  (98/1397)ویرایش 

به عنوان ) د.نمیباش  B سرئزدا و فورد موتورهای ماین کالس تنها مجاز به استفاده از  درکننده  شرکت های خودرو -2

   (BPوB3 ، B5، B6 ، B8:مثال

 کالسهای قوانینمطابق  (قهرمانی و غیره امتیاز ،اعم از تشکیل)مربوط به تشکیل این کالس موارد کلیه الزم به ذکر است  -3

GT .میباشد 

ه ای که اینگونه سری از موتورها در تولید دهم خانوابدنه این کالس تنها مجاز به استفاده از  درکننده  شرکت های خودرو -4

 و پراید( ریو ،مزدا ،تیبا ،پی کیبدنه  مثال)به عنوان  .دنمیباش ن نصب گردیدهآانبوه در 
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  GT: ی اه سکال -

  

  .  مییابد جدول زیر تغییر ( به1398کالس جی تی ویرایش  فنی قوانین )مندرج در ها این کالسجدول مربوط به وزن   -1

)و یا لیفت سوپاپ( میبایست به وزن خودرو  اپمتغیر سوپدر صورت استفاده از موتورهای مجهز به هر گونه زمانبندی  -2

 (غیره و  VVT، VTEC،i-VTEC ،VVT-iموتورهای مجهز به سیستم  مثالاضافه گردد. )به عنوان  KG  50مقدار

و در  1401از راند دوم مسابقات سال  GT 2000و GT 1400باال در مورد کالسهای مواردکلیه الزم به ذکر است  -3

 د.نمیباشالزم به اجرا  1402از ابتدای سال  GT 1600مورد کالسهای

 ممنوع میباشد. BP GTیا لیفت سوپاپ( در کالس  )و استفاده از موتورهای مجهز به هر گونه زمانبندی متغیر سوپاپ -4

 GTدر کالس BP GTمیتوانند در صورت تمایل با رعایت وزن کالس  BP GTکالس  درکننده  شرکت های خودرو -5

 خودرو بروزن  ،GT 1600و GT 1400در کالسهایشرکت به در صورت تمایل  استبدیهی شرکت کنند.  2000

 ن کالس محاسبه میگردد.آ قوانین حاکم در اساس

 مندرج دروزن  رعایت باو  تمایل صورت در میتوانند GT 1600و GT 1400کالسهای درکننده  شرکت های خودرو -6

 شرکت کنند. GTدر کالس  جدول زیر

 GT 1400کالسبرای  (1398کالس جی تی ویرایش  قوانین 1 جدول مندرج درسایز پولکی هر سیلندر ) حداکثر -7

 .ارتقا مییابد  mm 45به

 د.نمیباش (98/1397 کالس جی تی )ویرایش قوانین بر اساس قوانین مندرج در  GTمابقی قوانین کالسهای -8

 

 

 حجم موتور )سی سی(حداکثر  حداقل وزن )کیلوگرم(

700 1400 

780 1600 

850 2000 

 

 

 :Overall (GT)کالس  -

 

با شرح قوانین زیر به  Overall (GT)بنام  بر اساس جلسات برگزار شده و پیشنهادات ارائه شده در این جلسات، کالس جدیدی

 کالس های موجود اضافه میگردد:

 میباشد. (98/1397)ویرایش جی تی  کالس "فنی"این کالس مطابق قوانین  "فنی"کلیه موارد  -1

 12، بجز مورد ذکر شده در بند (98/1397ویرایش ) جی تی کالس "ایمنی"این کالس مطابق قوانین  "ایمنی"کلیه موارد  -2

 مربوط به آج الستیک، میباشد.

کالس بالمانع  در این 100  کثرحدا Treadwearالستیک های با یا اسلیک و سمی , اسلیک های استفاده از الستیکتنها  -3

 میباشد.

 ( میباشد.98/1397کلیه موارد "نصب رول کیج" این کالس مطابق قوانین "نصب رول کیج" کالس جی تی )ویرایش  -4
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 استفاده از واتر/متانل اینجکشن در این کالس ممنوع میباشد. -5

به  )منجر .می باشد زادآکالس  در این)و یا لیفت سوپاپ(  استفاده از موتورهای مجهز به هر گونه زمانبندی متغیر سوپاپ -6

 نمیگردد( افزودن وزن به جدول زیر

 د:نجدول زیر تعیین میگرد و وزن خودرو های این کالس بر اساس حجم موتور آنها  -7

 

 

 

 حجم موتور )سی سی(حداکثر  حداقل وزن )کیلوگرم(

650 1500 

800 2000 

900 2500 

1000 3000 

1100 3500 

1200 4000 

1300 5000 

1400 +5000 

 

                                                                                                         

  

 

 

 

 

 گروه فنی کمیته ریس


