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در ایران شده و سعی شده تا اساس و تجربه  سوپربایکبا هدف رشد و توسعه رشته  تکمیلیآیین نامه هدف از تدوین 

 مسابقات برگزار شده در گذشته را در کوتاه مدت به آیین نامه هاي به روز فدراسیون اسیایی و جهانی موتور سواري

FIM  پیوند بزند. جهت رسیدن به این هدف سعی شد تا آیین نامه محلی براي برگزاري مسابقات تدوین شود که از
ه هاي اسیایی و جهانی اقتباس شده تا راه رسیدن به استاندارد هاي جهانی در برگزاري مسابقات را اساس آیین نام

براي فصل هاي آینده استفاده از مفاد آیین نامه هاي فنی و ایمنی به روز شده  کمیته سوپربایک هموار کند. هدف گروه 
 .است

کمیته  ,ات آن ها و مواردي در ارتباط اعتراضات  در مسابقشدن چند کالس مسابقه و همچنین قوانین  اضافهبا توجه به 
 شرکت نماینده دهد تا دوستان با اشراف کامل بر قوانین در مسابقات یدانست این متمم را ارا   سوپربایک بر خودالزم

یل کالس موارد شامل قوانین کالس هاي اسکوتر و مواردي در ارتباط اعتراضات و همچنین قوانین کوالیفاي و تشکاین 
 گروه مقدماتی می باشد . 

 

  باشد  شرکت نکردن در هیچگونه مسابقه موتورسواري سوپربایک می اسکوترشرط شرکت در کالس هاي 

  تمامی موتورسیکلت هاي متفاضیان شرکت در این کالس ها کامال بصورت استاندارد بوده و هرگونه تغییرات
 .تایید کمیته فنی برسدباشد و موتورسیکلت ها حتما باید به  ممنوع می

  انجام نخواهد شد و جایگاه خط شروع مسابقه بصورت قرعه کشی مشخص می ي اسکوترکالس هاتایمگیري در  
 .باشد

 ورزشکاران  گرید کلتیموتورس یمسائل فن يشرکت کنندگان کالس اسکوتر مجاز به گذاشتن اعتراض بر رو
 باشد یم تهیها تماما به عهده کم کلتیموتورس یفن ید و بررسنباش ینم

  د و به نفرات برتر احکام مرحله اي و کاپ باش هشت نفر میهاي اسکوتر کالس حدنصاب شرکت کنندگان در
 .اهدا خواهد شد

  گروه حذف,  % 7مسابقه در صورت باالبودن تعداد شرکت کنندگان واجرا قانون حذف هاي کالس تمامی در 
یا مقدماتی   Bرت به حدنصاب رسیدن در کالس مجزا تحت عنوان کالس گروه شده ازکالس حرفه اي در صو

 .گردد برگزار می

  ممکن است کالس گروهB   مقدماتی همراه با مسابقه کالس حرفه اي برگزار گردد و به برگزیدان هر دو کالس
 . جواز اهدا گرددبصورت جداگانه 

  از بررسی هاي انجام شده و محاسبه استیواردها نتیجه گذشتن از خط پایان به منزله کسب مقام نبوده و پس
اعالم خواهد شد و هرگونه اعتراض و برهم زدن نظم عمومی عواقبی نظیر معرفی به کمیته انظباطی و محرومیت 

 . هاي بلند مدت در برخواهد داشت

 

 



 

                                                                                                                                                             

 اضافه شده استدر مرحله چهارم و پنجم کالس هایی که 
 برگزار می گردد.   Bداماتی یا گروه % کالس مق7احتساب قانون  در تمامی کالس ها با وجود-1

 کالس موتورهاي اسکوتر آقایان و بانوان-2

  اسکوتر مجزا موتورهاي واجد شرایط در کالس هاي 

 CLICKهوندا کیلیک -1

 PCX هوندا پی سی ایکس-2
 ADVهوندا اي دي وي -3

 AEROXیاماها ایروکس -4

 N-MAX یاماها ان مکس-5
 X-MAX یاماها ایکس مکس-6
 GTS وسپا جی تی اس-7
 PRIMAVERA وسپا پریماورا-8

                                                                                                                                         

 در هفته مسابقه کلتیموتور س و نحوه بررسی اعتراضات  

 
 نیو ا باشد یرا دارا م يا لهیبازکردن هر وس یو حت یبررس مجوز ازیو مسابقه در صورت ن يریمگیدر روز تا یفن میت-۱

 یم هم به عهده خود شرکت کننده کلتیموتورس راه اندازي مجددو گردد یانجام م نهیهز نیامر بدون اخذ کوچکتر
 .باشد

 افتیدر CRO آر او و یتوسط س یپس از اخذ اعتراض کتب يو شرکت کننده ا لهیوس يدر صورت وجود اعتراض بر رو-۲
،  شود یاعالم م تهیتوسط کم یبوده و زمان و مکان بررس کیسوپربا تهیکم یاعتراض با گروه فن یوجه اعتراض ، بررس

اعالم خواهد  کیسوپربا تهیتوسط کم جهیشد و نت دها انجام خواه میامر بدون حضور ورزشکاران و سرپرستان ت نیا
 نمی باشد .موتورسیکلت زله ي الزام بر بازکردن انجین نسی به مرو بر شد

 



                                                                                                                                                           
 

 

 گردد یاعالم م لیو اعتراض در هر کالس به شرح ذ یبررس يها نهیهز -۳

 الری   ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰                                                یج ینیم کالس

 الری  ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰                             یس یس ۲۰۰تا  ۱۵۰ کالس

 الری  ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰                                        یس یس  ۲۵۰ کالس

  الری  ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰      یس یس ۱۴۰۰و  ۱۰۰۰و ۶۰۰ يها کالس

در صورت وجود تخلف فرد  تهیتوسط کم یوپس از بررس گردد یم زیارو ونیمبالغ به حساب فدراس نیذکر است ا انیشا
 . خواهد شد عودت با نظر فدراسیون  یاعتراض فرد شاک نهیهز يپس از انجام امور ادار

در طول مسابقه رقابت  ایرسانده و  انیرقابت را به پا يکه در رتبه باالتر یورزشکاران يهر ورزشکار تنها بر رو-۴
 یبرگه اعتراض احتمال بررس افتیپس از در یصورت حت نیا ریازه اعتراض دارد و در غداشته اج شانیبا ا یتنگاتنگ
  .وجود دارد زیاعتراض ن ننشد

  .اعتراض انجام دهددیگر دو ورزشکار  يبر رو تواند یم اتایهر ورزشکار نها-۵

و اعتراض از سمت  شود یم رفتهیپذ یبصورت کتب میسرپرست هر ت يفقط و فقط از سو یاعتراض تحت هر عنوان -۶
 .دگرد یقرار نم یمورد بررس رانورزشکا

از پارک فرمه به منظور جلوگیري از بازبینی و بررسی   کلتیورزشکاران و خارج کردن موتورس يهمکار هرگونه عدم  -۷
مد نظر کمیته از سوي  به منزله پذیرفتن تخلفبوده و  عدم رعایت قوانین،  کلتیموتورس بازکردن انجینو  یجهت بررس

 . باشد یتبعات ان به عهده خود ورزشکار مگردد و  ی میورزشکار تلق

به زمان کسب شده  يا هیثان ۱ مهیجر يفایدر روز کوال کلتیمخدوش بودن شماره موتورس ایدر صورت خوانا نبودن  -۸
  .باشد یسابقه ممبه زمان کسب شده در طول  هیثان ۵و در روز مسابقه 

نفر به سکو )چهار  کیبا مثبت  يگروه برگزار دید و صالحموجود  طیتعداد شرکت کننده در هر کالس باتوجه به شرا -۹
 .ان کالس ممکن است برگزار گردد  طیشرکت کننده( نسبت به شرا

 

 


