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:یلیتکمنامهنییآیمعرف    

برگ اار   یآزاد یسرعت مجموعه ورزش   ستیدر پ 1401 بهمن ماه ۷صبح روز جمعه  یدوره مسابقات سرعت قهرمان چهارمین

  .گرددی م

و انتش ار   نیت دو  قیو کارآمد است که از طر قیدق یایر برنامه کیبه  ازین جانیو پره منیمسابقه منظم، ا کی یبرگاار جهت

مف اد اراه ه ش ده در     یتمام قیدق یاجرا نیمهم بدست خواهد آمد. همچن نیمسابقات ا یلیتکم نامه نییآ و اجرایی نامه نییآ

ن ویفدراس   تیس ا  قی  از طر یل  یتکم یه ا  نامه نییآ. ستیمسابقه ضرور برگاارکنندگان کنندگان و شرکت یبرا ها نامه نییآ

mafiri.ir   کنن دگان موف ب ب ه معا ع ه     ش رکت  یو تم ام  شوند ینشر داده م یعمومو یا کانال های رسمی کمیته سرعت 

 مفاد آن هستند. یتمام

.نداردارهانامهنییآمفادازیآگاهایواطالععدملیدلبهنظردیتجدایواعتراضحقکنندهشرکت:دیکنتوجه

 عم و  ش رکت   یو آگ اه  اط ع  ب ه   یل  یتکم یه ا  نامه نییآ قیطراز اجرای  ها نامه نییمفاد آ یبه روز رسان ای رییتغ هرگونه

  .شود یکنندگان رسانده م

نش ر داده   اطعع ات  نیاز آخ ر  و یا کانال های رسمی کمیته سرعت ونیفدراس تیبا مراجعه به سا ستیبا یم کنندگان شرکت

 کسب کنند. یشده آگاه

 

 :زمانومکانبرگزاریمسابقه

 یض ل  ررب    یخروج) یآزاد یسرعت مجموعه ورزش ستیپ صبح 10:00ساعت  1401 بهمن ماه ۷روز جمعه : کعس هاکلیه 

 (یآزاد یمجموعه ورزش

 

 :محلومهلتثبتنام

  1401 بهمن 4 سه شنبهحداکثر تا روز  mafiri.irپیش ثبت نا  از طریق سامانه ملی در سایت فدراسیون 

انجا  می  1401 بهمن 4ثبت نا ، تکمیل مدارک و دریافت مجوز مسابقه در دفتر ثبت نا  واق  در پیست آزادی حداکثر تا روز 

 گیرد.

 

 :مدارک مورد نیاز برای ثبت نام 

 ارائه گواهینامه مسابقه مطابق با کالس ثبت نام شده .1

 کنندهفرم ثبت نام تکمیل شده و فرم تعهد نامه امضاء شده توسط شرکت  .2

 فرستنده تایمیگری اجارهپرداخت هزینه  .3
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 ارکان برگزاری مسابقه سرعت: ورسمی مقامات  معرفی 

 عناوین مقامات و ارکان 

علیغفوریآشتیانی ASNنمایندهفدراسیون1

حسیننبوی Stewardاستیوارد۲

علیرضاطباطبایی Stewardاستیوارد۳

محمدمرعشی Stewardاستیوارد۴

علیغفوریآشتیانی Race Directorمدیرمسابقه۵

افشینکالنتری Clerk of the Courseکلرکمسابقه۶

شروینپوشین Deputy C.O.Cکلرکقائممقام۷

ژوبینقرائی Assistant C.O.Cکلرکدستیار۸

محمدروحانی Technical Delegateفنیناظر۹

حمیدکلهر  Chief Scrutineerبازرسفنی1۰

وحیدیوسفی Chief Scrutineer Assistantدستیاربازرسفنی11

شهرامقانعی Chief Safetyمسئولایمنیمسابقه1۲

مهردادگرجی Chief Safety Assistantدستیارایمنیمسابقه1۳

حمیدرضاعسکر Safety Car Driverرانندهاتومبیلایمنی1۴

شروینپوشین Chief Marshalمسئولمارشالها1۵

رضامظاهری Chief Marshal Assistantدستیارمارشالهای1۶

امیرحسامرحیمی Service Park Managerمسئولسرویسپارک1۷

آبتینکالنتری Service Park Assistant دستیارسرویسپارک1۸

رامتینکالنتری Parc Ferme مسئولپارکفرمه1۹

هانیپشنگ Chief Timekeeperتایمگیریمسئول۲۰

سپهرسعادت Timekeepet Assistantدستیارتایمگیری۲1

فریبرززینعلی C.R.Oرابطشرکتکنندگان۲۲

غزالپرخیده Marketingمسئولتبلیغات۲۳

مازیارمددی Live Reporterگزارشگر۲۴

ساجدمنعمی Registrationمسئولثبتنام۲۵

 

 مسابقه  ستیپ  در  نیتمر: 

الی  11:30از ساعت  04/11/1401 شنبه سهروز تا  1/11/1401 شنبهروز  از توانند یشرکت کنندگان در مسابقه سرعت م

مشابه حضور در  ناتیتمر نیشرکت در ا طیمسابقه حضور داشته باشند. شرا ناتیدر تمر 1۷:30الی  14:30 و از ساعت 13:30

 گردد. تیرعا مطابق آیین نامه های ابالغی می بایست لیاتومب یو فن یمنیا تجهیزات هیمسابقه است و کل
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 :بازرسی فنی و ایمنی و تایمیگیری 

مطابق ساعت جدول زیر انجام  0۵/11/1401بازرسی فنی و ایمنی کلیه اتومبیل های شرکت کننده در مسابقه روز چهارشنبه 

 می گیرد.

 بندیکالس  برنامه ساعت

 مقدماتی 206 بازرسی فنی و ایمنی 10:00الی  ۹:30

 مقدماتی 206 تایمگیری 10:30الی  10:00

 پراید اختصاصی بازرسی فنی و ایمنی 10:30الی  10:00

 پراید اختصاصی تایمگیری 11:00الی   10:30

 اختصاصی 206 بازرسی فنی و ایمنی 11:00الی  10:30 

 اختصاصی 206 تایمگیری 11:30الی  11:00

 اختصاصی BP بازرسی فنی و ایمنی 11:30الی  11:00

 اختصاصی BP تایمگیری 12:00الی  11:30

 GT 1600 بازرسی فنی و ایمنی 12:00الی  11:30

 GT 1600 تایمگیری 12:30الی  12:00

 BP - GT بازرسی فنی و ایمنی 13:00الی  12:30

 BP - GT تایمگیری 13:30الی  13:00

 GT 2000 بازرسی فنی و ایمنی 13:30الی  13:00

 GT 2000 تایمگیری 14:00الی  13:30

 سیلندر اختصاصی 6توربو  بازرسی فنی و ایمنی 14:00الی  13:30

 سیلندر اختصاصی 6توربو  تایمگیری 14:30الی  14:00

 Overall GT بازرسی فنی و ایمنی 14:30الی  14:00

 Overall GT تایمگیری 1۵:00الی  14:30

یهیهستند.بددیریمگیتاشرکتدرکنندگانتنهادرصورتنصببرچسبشمارهمسابقهمجازبهشرکتتوجه:

.ثبتنخواهدشدیریمگیتامرحلهقلمدادشدهوزمانآنهادرتیبدونشماره،فاقدهویلهایاتومباست

منزلهانصرافازشرکتدرمسابقهتلقیتوجه:عدمحضوردرساعتمقرردربازرسیفنیوایمنیوتایمگیریبه

شدهوامکانتمدیدوقتبرایشرکتکنندهامکانپذیرنمیباشد.همچنینتاخیردرورودبهمراحلنیدزشدامل

دریافتپنالتی)مطابقجدولآییننامهاجرایی(است.

باشد،الزامیستدرتایمگیدریتوجه:درصورتیکهشرکتکنندهایدرکالسهایمختلفمسابقهثبتنامکرده

 جداگانهآنکالسهایشرکتکند.

 راننده برتر تایمگیری در خط استارت مسابقه حضور خواهند داشت. 12 تنها مقدماتی 206توجه: در کالس 
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 :برنامه مسابقه 

صبح ورود اتومبیل های مسابقه و تیم های امددادی مجداز اسدت و پد  از      8:30الی ۷:30 از ساعت  0۷/11/1401روز جمعه 

 پایان این زمان درب های ورود بسته می شود.

ها موظف هستند پ  از حمدل اتومبیدل مسدابقه در پارکیندب غربدی پیسدت پدارک کنندد و         ها و یا یدک کش کلیه خودور بر

 ورودشان به سروی  پارک مجاز نیست.

می بایست همراه اتومبیل به مسئول کنترل ورود درب پیست ارائه شود تا اجازه ورود پیددا  توجه: مدارک مسابقه 

 ند. نک

 :جلسه توجیهی مسابقه 

 محل پایان می پذیرد.۹:30ساعتو  گردیدهشروع  ۹:00ساعت  راس 0۷/11/1401، روز جمعه هاکلیه کالس  جلسه توجیهی

 .یست استجنب دفتر اداری پآموزش آکادمی سالن  برگزاری جلسه توجیهی در

در این جلسه الزامیست. عدم حضور یا تاخیر در این جلسه منجر به دریافت پندالتی  حضور کلیه شرکت کنندگان 

 می گردد.

  مسابقه:ن و پایااستارت 

صبح اولین کالس مسابقه سرعت قهرمدانی اسدتارت    10:00ساعت  ، راسپخش سرود ملی پ  از قرائت آیاتی از قرآن مجید و

 برگزار می گردد. همزمان برگزار و مراسم اعالم نتایج و اهدا کاپآخرین کالس مسابقه  1۵:00ساعت  تا و زده می شود

 :هزینه های اعتراض و درخواست 

میلیدون تومدان و    ۷/ درخواست در جریان مسابقه جهت کالس های استاندارد و اختصاصی مبلغ دریافت اعتراضهزینه ثبت و 

 میلیون تومان می باشد. 10در کالس های جی تی، توربو و آزاد مبلغ 

 :اصالحیه آیین نامه اجرایی 

در  سدت یمختلف مسابقه ثبت نام کرده باشد، الزام یدر کالس ها یشرکت کننده ا کهیدر صورت 12.8.3بند: 

 شرکت کند. یجداگانه آن کالس ها یریگ میتا

 یبرا نامهیگواه قیتعل"عبارت:  36 – 35 – 34 – 26 – 25 – 24 – 23 – 6جدول ضمیمه پنالتی های ردیف های: 

 تغییر یافت. "راند مسابقه 3 تا 1ی برا نامهیگواه قیتعل"به عبارت:   "راند مسابقه 3
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 یممتشکر  ها نامه نییآ  مفاد  تیرعا  و  یهمکار  یبرا  شما  از  یگرام ورزشکار  شما  یبرا  یروزیپ  و  تیموفق  یآرزو  با
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