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 .2آیین نامه ملی مسابقات دریفت:
 1 . 1فدراسیون این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمانی این آیین نامه را تغییر دهد .هرگونهه تغییهر ض یههیهه
توسط آیین نامه تجدید نظر شده منتشر خواهد شد .تغییرات از تاریخ انتشار آیین نامه قابل اجرا است.
 2 . 1سواالت در خصوص شفاف سازی ض تصریح این آیین نامه باید مستقیها به دفتر فدراسیون ارسال شوند.
 3 . 1این آیین نامه توسط فدراسیون برای کهک ض اداره کردن منظم مسابقات  Solo Driftبرای ایهنهی شهرکت کننهدگان ض
تهاشاچیان تصویب شده.
 4 . 1فدراسیون خودرضیی که بر اساس این آیین نامه آماده شده را مورد تایید قوانین کشوری برای راننهدگی در جهاده ض شه ر
نهی داند.
 5 . 1شرکت کننده/راننده مسئول کامل مطابقت خودرض با قوانین جاری کشوری در جاده های عهومی می باشد.
 6 . 1متن این آیین نامه به زبان انگلیسی ت یه شده ض امکان دارد به زبان های مختلفهی ترجههه شهده باشهد .در مواقه اقامهه
دعاضی رجوع به متن انگلیسی ض تفسیر آن یرضری است.
 7 . 1با شرکت در این مسابقات ،ههه شرکت کنندگان توافق دارند که توسط این آیین نامه محدضد شهوند .تفسهیر ایهن آیهین
نامه توسط مسئولین فدراسیون برای ههه اجباری ض الزام آضر است.
 8 . 1تهام شرکت کنندگان موافقت کردند که :تصهیهات مسئولین فدراسیون غیر قابل شکایت است.
 .1مرجع قوانین:





FIA
ASN CANADA
National Regulations of M.F.I.R.I.
 .9مقررات تکمیلی و آگهی مسابقه:

مقررات تکهیلی از طریق سایت رسهی فدراسیون موتور سواری ض اتومبیلرانی به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید.
 .4مستندات برگزار کننده:
برگزار کنندگان باید اطالعات زیر را قبل از مسابقه به اطالع شرکت کنندگان برسانند:


شرایط ض مراج بیهه ضرزش معتبر



مقررات تکهیلی ض جدضل زمان بندی مسابقه



اسامی ض مسئولیت های برگزار کنندگان مسابقه

 .5بیمه:
بیهه ضرزشی معتبر صادر شده توسط مرج مورد تایید فدراسیون.
 .6ثبت نام و تعهد نامه:
 1 . 6زمانبندی ثبت نام ض هزینه شرکت در مسابقه ،قبل از هر مسابقه توسط کهیته برگزاری اعالم می گردد.
 2 . 6ثبت نام در مسابقه به معنای اطالع کامل از آیین نامه اعالم شده توسط کهیته برگزاری ض شرکت کننده ملزم به
رعایت آن ا می باشد.
 3 . 6ارائه گواهینامه معتبر رانندگی الزامی است.
 4 . 6ارائه بیهه ضرزشی معتبر الزامی است.
 5 . 6پرداخت هزینه های شرکت در مسابقه .
 6 . 6ارائه گواهینامه معتبر شرکت در مسابقات سولو دریفت صادر شده توسط فدراسیون.
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 7 . 6امضاء فرم تع د نامه ارائه شده توسط فدراسیون.
 8 . 6ارائه معرفی نامه از هیات استان شرکت کننده.
 9 . 6ارائه گواهی سالمت جسهانی معتبر.
 .7گزارش تصادف :ضروری نیست.
 .8راهنمای اجرا مسابقه:
 - 1 . 8شرایط هوا نامناسب :مسابقه مطابق تقویم ارائه شده برگزار خواهد شد مگر زمانی که شرایط هوا با نظر مسئولین بهرای
ادامه مسابقه بسیار سخت ض باعث خسارت به شرکت کنندگان شود.
 – 2 . 8قوانین مصرف الکل ض مخدر :شرکت کنندگان ض افراد تیم شان ض تهام مسئولین مسابقه در حهین ض یها قبهل از مسهابقه
باید از مصرف دارضهای مخدر ض یا مشرضبات حاضی الکل پرهیز کنند .دارضهای مخدر که میزان هوشیاری فرد را کاهش می دهد
نیز قدغن می باشد.
 – 3 . 8سرپرست مسیر مسابقه ) (Clerk of the courseکسی است که کنترل تههام مسهابقه را بهر ع هده دارد ض جایگهاه
مارشال ها در تهاس مستقیم است( از طریق بیسیم).
 - 4 . 8جلسه توجی ی باید قبل از شرضع مسابقه برگزار گردد – عنوان های این جلسه باید شامل:
معرفی مسئولین برگزاری مسابقه ض آگاهی رانندگان برای جا نهایی مارشال ها ،پرچهداران ،رضیه برگهزاری مسهابقه ،دسهتورات
اجرائی ،مرحله استارت ض پایان مسابقه ،اطهینان از امضاء برگه تع د نامه شرکت کنندگان ض کلیه اطالعات مربهو بهه مسهابقه
ازجهله اطالعات مربو به سطح فیزیکی ،مناطق داضری ض جزئیات دقیق در خصوص رضش هدایت مسهابقه بهه راننهدگان ارائهه
شود .توجه کردن به مطالب گفته شده در جلسه توجی ی یرضری است .اگر راننده ای در جلسه تهوجی ی حایهر نشهود اجهازه
شرکت در مسابقه را نخواهد داشت ض هزینه های ثبت نام برگشت داده نهی شود .استثنایی در این زمینه ضجهود نهدارد .برگهزار
کنندگان باید ساز ض کاری در محل جلسه توجی ی داشته باشند تا از آگاه شدن تهام رانندگان اطهینان حاصل کنند تا شهرکت
کننده ای بدضن آگاهی ضارد مسابقه نشود .مثال با حضور غیاب رانندگان ،امضاء کردن لیست توسط ایشان ض یا برچسب بهر رضی
لباس ض یا دست بند.
 – 5 . 8جایگاه کارکنان :برای برگزاری یک مسابقه ایهن باید مارشال ها مناسب ض فعال انتخاب شوند .جایگاه مارشال هها بایهد
در محل مناسب ض با دید باز نسبت به مسیر انتخاب شود.
 – 6 . 8مسئولیت کارکنان :مارشال ها تن ا افرادی هستند که می توانند در صهورت خهالی بهودن مسهیر ضارد آن ض نسهبت بهه
جابجایی ض یا اصالح مخرض ها ) (Conesاقدام کنند.
 – 7 . 8حداکثر سرعت :مسیر مسابقه باید به گونه ای طراحی شود کهه حهداکثر سهرعت در تههام مسهیرهای مسهتقیم بهرای
خودرضهای تقویت نشده ) (None Modifyبیشهتر از  111کیلهومتر بهر سهاعت نباشهد .سهریعترین قسههت مسهیر بایهد از
تهاشاچیان بیشترین فاصله مهکن را داشته باشد.
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 – 8 . 8محل پارکینگ برای پارک ض سرضیس خودرضی شرکت کنندگان استفاده می شود .حداکثر سرعت در این محهدضده 11
کیلومتر بر ساعت است.
 – 9 . 8ضجود تج یزات امدادی از قبیل آمبوالنس ،خودروی آتشنشانی ،کپسول آتشنشانی و خودروی یدک کش

در

محل برگزاری مسابقه یرضری است .ههچنین ههاهنگی با نزدیکترین بیهارستان برای مواق اضرژانسی قبل از برگزاری مسهابقه
باید انجام گیرد.
 .3طراحی و ایمنی مسیر مسابقه:
 – 1 . 9حداقل استاندارد :این موارد حداقل استاندارد برای طراحی ض ایهنی مسابقه هستند ض شاید برگهزاری کننهدگان مهوارد
سخت گیرانه تری لحاظ کنند.
 – 2 . 9برگزاری یک مسابقه ههاهنگ با این آیین نامه نیاز دارد به :تهرین احتیا  ،قضاضت خوب ض صحیح ،حفاظت از زنهدگی
ض اموال باید عامل اصلی ض بر تهام تصهیهات در خصوص طراحی ض ایهنی مسابقه حاکم باشد.
 – 3 . 9حفاظت از مسیر مسابقه یک اضلویت است .محل حضور تهاشاچیان ض پهارک خودرضههای شهان بایهد از مسهیر مسهابقه
فاصله مناسب داشته باشد .بخصوص در محل استارت ض پایان.
 – 4 . 9رفتار شرکت کنندگان در مسیر مسابقه :در طول مسیر مسابقه هیچ یک از اعضاء بدن رانندگان نباید از خودرض بیهرضن
باشد .درها نباید باز باشند .عدم رعایت موارد فوق باعث حذف شرکت کننهده از ادامهه مسهابقه خواههد شهد .سرپرسهت مسهیر
مسابقه تعیین کننده نحوه برخورد با رفتارهای خط رناک رانندگان است .سرپرست مسیر مسابقه مهکن است با صالحدید خهود
متخلفین را محرضم ض یا برای ایشان جریهه در نظر بگیرد.
 – 5 . 9باید انتظار تهاشاچیان زیادی داشت ض باید به تعداد کافی نیرض برای نظم ض امنیهت در محهل برگهزاری مسهابقه حضهور
داشته باشد .مگر اینکه جایگاه تهاشاچیان با حفاظ محکم از مسیر مسابقه جدا شده باشد .تهاشاچیان نا آگاه ض یا گم شده بایهد
توسط انتظامات به جایگاه مخصوص تهاشاچیان هدایت شوند ض به مسیر مسابقه نزدیک نشوند .فاصله ایهنی جایگاه تهاشاچیان
از خط استارت ض پایان مسابقه ض بیرضن پیچ ا باید رعایت شود.
 – 6 . 9مسیر حرکت مسابقه باید به صورت مشخص ض ضایح عالمت گذاری شهود ض تههام راننهدگان ج هت حرکهت را از خهط
استارت تا پایان متوجه بشوند.
 – 7 . 9نسبت به موان موجود در نزدیکی مسیر مسابقه توجه ض دقت کافی شود تا اگر خودرض در مسابقه از کنترل خارج شد با
آن ا برخورد نکند  .ساختهان ،فنس ض حفاظ ،دیوار جدا کننده ،شیر آتشنشانی ض مهوارد مشهابه .مسهیر مسهتقیم کهه بهه طهرف
ساختهان می رضد باید منحرف شود .فاصله ایهنی حداقل 21متر باید تا موان ض یا جایگاه تهاشاچیان باشد.
 - 8 . 9مسیر مسابقه باید آسفالته ض در شرایط خوبی باشد .مسیر های شن ریزه ض غیر پایهدار (غیهر چسهبنده) نبایهد اسهتفاده
شود .رسیدن به سرعت مطلوب در مسیر مسابقه باید در نظر گرفته شود .از مسیر هایی با شیب که باعث بلند شدن خودرض می
شود پرهیز شود.
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 – 9 . 9باید توسط مخرض نقا نا امن مسیر عالمت گذاری شود .مانند نقا خیس ،راس زاضیه پیچ ) ،(APEXنقا گلی ض یها
شیارها ض ترک های مسیر.
 – 11 . 9محل ضرضد ض خرضج برگزاری کننده ها باید عالمت گذاری شهود ض در ایهن منهاطق نبایهد دریفهت شهود(No Drift .
)Zone
 – 11 . 9در هنگام انتخاب مسیر مسابقه باید به ایهنی شرکت کنندگان توجه جدی نشان داد .از مکان هایی کهه دارای دیهوار
حائل ،مخزن ،جوی آب ،درخت ،تیر برق ،دیوار یربه گیر ،ریل ض موانعی که باعث آسیب جدی به خودرض می شهوند خهودداری
شود .حداقل فاصله بین کناره مسیر با موان ثابت مثل پایه چراغ ،درخت کاری ،دیوار حائل باید  8متر باشد.
 – 12 . 9حداقل ابعاد :عرض درضازه ها نباید کهتر از  5متر باشد .این اندازه گیری باید از پایین پایه های نشهان دهنهده مسهیر
(مخرض ها) انجام شود.
 – 13 . 9در مسابقه سولو دریفت ) (Solo Driftتن ا یک خودرض می تواند در مسیر مسابقه باشد.
 .21محدودیت صدای خودروی مسابقه :ضروری نیست.
 .22رانندگان واجد شرایط:
 – 1 . 11راننده ضاجد شرایط برای شرکت در مسابقه باید دارای موارد زیر باشد:
الف) راننده باید دارای گواهینامه معتبر پایه  2صادر شده توسط مرج رسهی در کشور باشد.
ب) راننده باید دارای گواهینامه مسابقه دریفت صادر شده توسط فدراسیون موتور سواری ض اتومبیلرانی باشد.
ج) تع د نامه ض برگه ثبت نام ارائه شده توسط فدراسیون را امضاء کرده باشد.
 – 2 . 11راننده مسئول رفتار ض عهلکرد ههراهان ،اعضاء تیم ض می هانانش است.
 – 3 . 11خودرضیی که راننده با آن مسابقه می دهد باید به نام اض ثبت شده باشد ض یا از صاحب اصلی آن ریهایت نامهه کتبهی
ارائه دهد.
 – 4 . 11مصرف هرگونه مشرضبات الکلی در زمان برگزاری مسابقه ض تا پایان رضز مهنوع می باشد.
 – 5 . 11کفش :تهام شرکت کنندگان ،کارکنان ض ههراهان باید کفش مناسب که تهام پا را پوشش دهد بپوشند .این کفش ها
باید تا پایان حضور در محل برگزاری مسابقه پوشیده شوند .کفش مناسب شامل صندل ،دمپایی ض کفش رضباز نهی شود.
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 .21سرنشین (همراه):
 – 1 . 12در زمان مسابقه ههراه داشتن سرنشین مجاز نهی باشد .فقط مربی ض یا یک سرنشین مطابق قانون  2 . 12در زمان
غیر از مسابقه می تواند در صندلی جلوی خودرض حضور داشته باشد.
 – 2 . 12سرنشین (ههراه) ضاجد شرایط باید:
 )aاجازه برگزار کننده مسابقه را داشته باشد.
 )bفرم تع دنامه فدراسیون را امضاء کرده باشد.
 )cتج یزات ایهنی مشابه تج یزات ایهنی مورد نیاز راننده را استفاده کند.
 )dدست ای خود را در تهام طول مدت زمان حضور در خودرض نگه دارد.
 )eهیچگونه غذا ،نوشیدنی ،دضربین عکاسی ،دضربین فیلم برداری ض یا کیف ض موارد مشابه حهل نکند.
 – 3 . 12شرکت کنندگان (راننده ض سرنشین) زیر سن قانونی باید ریایت نامه از ضالدین ض فرم تع د نامه برای افراد زیهر سهن
قانونی فدراسیون را ارائه کنند .ههچنین شرکت کنندگان زیر سن قانونی باید:
 )aحداقل  14سال سن داشته باشند.
 )bدر خودرضیی که توسط ضالدین ض یا سرپرست شان رانده می شود حضور داشته باشند.
 .29کاله ایمنی:
 – 1 . 13راننده ض ههراه باید در تهام طول مسیر کاله ایهنی به سر داشته باشند.
 – 2 . 13مشخصات کاله ایهنی مورد قبول عبارتند از:
FIA 8860-2004
Snell 2010 SA, 2010 SAH, or 2010 M
Snell 2005 SA, or 2005 M
)Snell 2000 SA, or 2000 M (both expire Dec 31, 2014
SFI Foundation 31.1A or 31.2A or 31.1/2005
)British Standards Institution BS 6658-85 type A/FR (expires Dec 31, 2013









 – 3 . 13کاله ایهنی مورد تایید با استاندارد  M or K Snellبرای خودرضهای مج ز به رضل کیج (قفس ایهنی) مجاز نیست.
 – 4 . 13کاله ایهنی باید در شرایط خوب باشد .کاله ایهنی آسیب دیده ض فرسوده قابل قبول نیست.
 .24صندلی و کمربند ایمنی:
 - 1 . 14صندلی اصلی ض صندلی مسابقه باید مطابق استاندارد کارخانه سازنده نصب شده باشد.
 – 2 . 14تهام شرکت کنندگان باید کهربند ایهنی را در تهام مسیرها بسته نگه دارند.
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 – 3 . 14در صورت تعویض کهربند اصلی با کهربند مسابقه ای ،تسهه آن باید حداقل عهرض  51میلیهتهر ض دارای اسهتاندارد
 FIAض  SFIباشد.
 – 4 . 14جنس تهام تسهه های کهربند ایهنی باید الیاف مصنوعی (داکرضن) ض با نایلون باشد.
 – 5 . 14تهام تسهه ها باید به صورت کامال ایهن به بدنه ض یا شاسی ض یا معادل سازه محکم داخلی خودرض نصب شهده باشهد.
برای خودرض هایی که امکان این اتصال ضجود ندارد باید تسهه ها بهه کفهت فلهزی اتهاق بها ضاشهر اسهتیل قطهر  51میلیهتهر ض
یخامت  4میلیهتر نصب شود.
 – 6 . 14کهربند ایهنی اصلی ض کهربند مسابقه ای باید مطابق مشخصات کارخانه سازنده نصب شوند.
 – 7 . 14تج یزات اصلی کهربند ایهنی با اتصال  3نقطه فقط برای خودرضهای اسهتاندارد ) (None Modifiedهههراه ض یها
بدضن رضل بار قابل استفاده می باشد.
 – 8 . 14قسهتی از کهربند ایهنی مسابقه ای که دضر کهر بسته می شود ههراه با کهربندی اصلی خودرض قابهل اسهتفاده مهی
باشد.
 CG Lock – 9 . 14یا دستگاه مشابه کهربند اصلی خودرض که بر رضی کهر قفل می شوند مجاز به استفاده می باشند.
 – 11 . 14کهربند ایهنی مسابقه ای با اتصال  5یا  6نقطه ای برای خودرضهای تقویت شده ) (Modifiedمج ز به رضل کهیج
یرضری می باشد.
 .25رول بار ،رول کیج (محافظ واژگون شدن):
 – 1 . 15راهنهای رضل بار ض رضل کیج در یهیهه  Cض  Dدر سایت  ASN Canadaقابل رضیت است.
 – 2 . 15نحوه نصب رضل بار ض رضل کیج باید توسط رئیس بازرسان فنی مسابقه مورد ارزیابی قرار گیرد.
 – 3 . 15برای خودرضهای تقویت شده ) (Modifiedنصب رضل بار یا رضل کیج یرضری است.
 – 4 . 15برای خودرضهای رضباز نصب رضل کیج شدیدا توصیه می گردد .آیین نامهه مکههل مسهابقه نصهب رضل کهیج را بهرای
خودرضهای سقف باز (کانورتیبل) یرضری می داند.
 .26خودروی واجد شرایط:
 1 . 16خودرض باید حداقل امکانات زیر را دارا باشد:
 2 . 16فاصله بین چرخ جلو ض عقب باید  183سانتیهتر ض یا بیشتر باشد .دهانه چرخ عقب ض جلو باید  117سانتیهتر ض بها پ هن
تر باشد .حداکثر ارتفاع خودرض نباید بیشتر از  161سانتیهتر باشد.
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 3 . 16خودرض باید چ ار چرخ داشته باشد ض قطر چرخ ها  254میلیهتر ض یا بیشتر باشد .الستیک ها باید با بهاد پهر شهده ض در
شرایط خوبی باشند ض دارای زدگی ض آسیب دیدگی نباشند .ض ههچنین سیستم ترمز هیدرضلیک برای هر چ ار چرخ باید توسط
یک مرکز کنترل شود.
 4 . 16خودرض باید به صورت انبوه تولید شده باشد ض بدنه اصلی آن حفظ شده باشد.
 5 . 16نوع سوخت :یرضری نیست.
 6 . 16استارت نصب شده بر رضی خودرض باید بدضن مشکل ض داغ کردن کار کند تها در جریهان برگهزاری مسهابقه ضقفهه ایجهاد
نشود.
 7 . 16موتور خودرض باید به چرخ های عقب ض یا هر چ ار چرخ متصل باشد.
 8 . 16باتری خودرض باید به صورت کامال ایهن به خودرض متصل گردد ض اتصال مثبت با عایق مناسب پوشانده شده باشد .باتری
اسید ) (Wetباید از جای اصلی به نقطه ایهن منتقل شود ض با مخزن مخصوص به بدنه ض یا شاسی محکم شهود .نکتهه :بهاتری
های ژل سلولی (خشک) مجاز به استفاده بدضن مخزن مخصوص می باشند.
 9 . 16قالپاق ،محافظ ض در پوش رینگ که به چرخ پیچ نشده باشند باید جدا شوند.
 11 . 16رادیاتور باید به مخزن سرریز متصل شده باشد .نباید هیچگونه نشتی در سیستم خنک کننده ضجود داشته باشد.
 11 . 16لوله تنفس کارتل (بخار رضغن) باید به مخزن سر ریز مج ز باشد .نباید هیچگونه نشتی در سیستم رضغن کاری ضجهود
داشته باشد.
 12 . 16تغییرات در موتور ،سیستم تعلیق ،شاسی ض سیستم انتقال قدرت به صورت نامحدضد مجاز است.
 13 . 16فریم لوله ای ض لوله های ایافی بیرضنی مجاز نیست.
 14 . 16تزئینات داخلی خودرض می توانند حذف شوند ضلی داشبورد اصلی ض یا داشبورد مشابه اصلی باید باقی بهاند.
 15 . 16شیشه جلو باید سالم ض بدضن ترک باشد.
 16 . 16پنجره های کناری باید قابلیت باز و بسته شدن داشته باشند .در طی کل زمان مسابقه پنجره های کنشاری
و سان روف باید بسته باشند .در صورت باز بودن پنجره ها باید از توری محافظ ) (Body Lineاستفاده شود.
 17 . 16دضربین های ههراه :دضربین های قابل اتصال ض ههراه با توجه به شرایط زیر قابل استفاده می باشند:
 1 . 17 . 16پایه اصلی دضربین باید به بدنه ،شاسی ض یا اجزاء داخلی به صورت ایهن متصل شود ض این پایه برای شرایط ضرزش
های موتوری ایستایی داشته باشد.
 2 . 17 . 16دضربین توسط یک سیم ض یا بند به پایه اصلی اتصال داشته باشد تا در هنگام جدا شدن از پایه از خودرض به بیهرضن
پرتاب نشود.
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 3 . 17 . 16کلیه اجزاء متحرک دضربین مشابه باتری ،ریهوت کنترل ض یا ارسال کننده اطالعات باید مشابه مهوارد بهاال متصهل
شده باشند ض در هنگام بازرسی نباید قابل حرکت ض یا شل باشند.
 4 . 17 . 16تهام دضربین ها ض یا لنز های نصب شده در بیرضن خودرض باید به صورت ایهن نصب شده باشهند ض احتههال تههاس
آن ا با اجسام مسیر به حداقل برسد ض یا در صورت جدا شدن آسیب جدی نرساند .تایید ن ایی نصب دضربین ها توسط بازرسهی
ایهنی ) (Safety inspectorض با مشاضره ناظر ) (Stewardانجام می گیرد.
 .27بررسی آمادگی خودرو:
 1 . 17شرکت کنندگان باید قبل از بازرسی فنی خودرض ،موارد زیر را بررسی ض از درستی آن ا اطهینان حاصل کنند .موارد زیهر
توسط بازرسان فنی بررسی ض چک می شوند تا شرکت کنندگان آن ا را رعایت کرده باشند.
 2 . 17مطهئن شوند پدال ترمز حس پر بودن داشته باشد ض چکه نکند .رضغن ترمز ض کالچ در مخزن ض سیلندر مربوطه باید به
اندازه کافی باشد.
 3 . 17مطهئن شوند برگشت پدال گاز به درستی ض ایهن کار می کند .اگر گاز خودرض به صورت برقی کنترل می شود برگشهت
گاز باید عهال توسط خودرض نشان داده شود.
 4 . 17مطهئن شوند اجزاء تزئینی ض داخلی خودرض که شل ض یا قابل حرکت هستند جدا شده باشهد .کهف پهوش خهودرض بایهد
برداشته ض یا منتقل شود تا در کار پدال ها ضقفه ایجاد نکند.
 5 . 17مطهئن شوند تهام پیچ ها چرخ به درستی ض کامل بسته شده اند .رینگ ها نباید برعکس بسته شوند تا جایگاه رینگ ض
دیسک چرخ با هم جفت نشده باشد .ههچنین پره های رینگ نباید شکسته ض یا ترک داشته باشند.
 6 . 17مطهئن شوند بلبرینگ های چرخ ض اجزاء سیستم تعلیق به درستی کار می کنند ض در شرایط مناسهب مسهابقه دریفهت
باشند.
 7 . 17مطهئن شوند باتری به صورت ایهن در جایگاه خود نصب ض موارد گفته شده در بخش  8 . 16رعایت شده باشد.
 8 . 17شرایط الستیک  -هر الستیک باید مطابق شرایط گفته شده در زیر قابل اندازه گیری باشد .عهق آج قابل اندازه گیهری
باید حداقل  3/32اینچ باشد .الستیک های بسیار نرم ) (R Compoundمجاز به استفاده نیستند .رقابت کننهدگان حهداقل 2
حلقه رینگ ض الستیک ایافه ههراه داشته باشند .نقا اندازه گیری باید در داخل شیار آج در امتهداد یهک ج هت طهولی ض یها
محیط بر رضی الستیک باشد که به طور معهول در الستیک جاده ای پیدا می شود .بهر رضی السهتیک ههای اسهلیک )،(Slick
نقا اندازه گیری باید در طول یک ج ت طولی ض یا محیط که در آن حفره های اندازه گیری ضاقه شهده ،باشهد .السهتیک هها
نباید ترمیم شده ض یا ضصله شده باشند .شرکت کنندگان باید بازرسی الستیک ها را تکهیل کنند .عدم انجام این کار باعهث رد
صالحیت شرکت کننده ض یا جلوگیری از ضرضد به مسابقه می شود .الستیک های نباید در هیچ زمانی از مسابقه سیم زده باشند
حتی اگر قبال توسط بازرس بررسی ض تایید شده باشند.
 9 . 17چادر های محافظ صندلی خودرض های رضباز باید برداشته شوند.
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 .28فرمت مسابقه:
 1 . 18هدف از ا ین رقابت راندن خودرض ض رسیدن به بیشترین زاضیه انحراف ض حفظ آن بدضن از دست دادن کنترل خهودرض در
ج ت مسیر رض به جلو می باشد ض رسیدن به زاضیه انحراف مطابق معیار های مشخص برای داضران است.
 2 . 18محدضدیت خودرض – یک مسابقه دهنده فقط مجاز به ثبت نام با یک خودرض در هر مسابقه است.
 3 . 18محدضدیت خودرض – یرضری نیست.
 4 . 18کالس بندی – برگزار کنندگان مهکن است در یک مسابقه خاص کالس بندی های مخصوصی برای تعداد مناسهبی از
شرکت کنندگان تعیین کنند .شرکت کنندگان از طریق آیین نامه تکهیلی از کالس بندی های تعیین شده آگاه می گردند.
 5 . 18دضر تهرینی – توسط برگزار کننده دضر های تهرینی برنامه ریزی می شود .دضر های تهرینهی داضری نخواههد شهد ض در
نتیجه اشتباهات ض عهلکرد عالی در دضر تهرینی تاثیری بر امتیاز آن ا نخواهد گذاشت .دضر تهرینی ب ترین فرصهت اسهت بهرای
شرکت کنندگان برای آشنایی با طرح مسیر ض تنظیم مناسب خودرض ض قابلیت های رانندگی شان .مسیر تههرین بایهد بها مسهیر
مسابقه اصلی قابل داضری یکی باشد ض مهکن است مسیر های بیشتری هم شامل شود .حداقل ( 2ترجیحا  )3دضر تهرینی قبهل
از اجراء داضری برای هر شرکت کننده در نظر گرفته شود.
 1. 5 . 18تایید صالحیت ) : (Qualifyingصالحیت شرکت کنندگان قبل از دضر تهرینی توسط سرپرست داضران بررسی مهی
شود .از شرکت کننده درخواست می شود در یک مسیر مشخص ض محدضد قابلیت کنترل ض دریفهت خهودرض را نشهان دههد .در
صورت عدم احراز صالحیت شرکت کننده مجوز ضرضد به مسابقه را پیدا نخواهد کرد.
 6 . 18تعداد دضر های رسهی مسابقه – حداقل  2نوبت داضری برای هر مسابقه در نظر گرفته شود که هر شرکت کننده در ههر
نوبت یک دضر مسابقه می دهد .اگر بیشتر از  2نوبت برنامه ریزی شده است ،تعداد مشخصی از شهرکت کننهدگان بها بیشهترین
امتیاز به دضر حذفی راه پیدا خواهند کرد.
 7 . 18دضر حذفی – تعداد دضر های حذفی در جلسه توجی ی رانندگان مشخص خواهد شد .ههچنین تعداد رانندگان برتر ههر
دضر که به دضر حذفی بعدی راه پ یدا خواهند کرد در جلسه توجی ی مشخص خواهد شد .برنده کسی است که باالترین امتیاز را
در نوبت آخر داشته باشد.
 8 . 18استارت دضباره – فقط در شرایط استثنایی به یک شرکت کننده اجازه استارت مجدد داده می شهود :در مسهیر مسهابقه
اجسام خطرناک افتاده باشد ض یا هیات داضران در تشخیص نفر برنده تردید داشته باشند .اشکاالت فنی ،عدم اطاعت از مارشهال
های مسیر ض دیگر حوادث مربو به شرکت کننده مجاز به استارت مجدد نخواهند بهود ض مهکهن باعهث رد صهالحیت از ادامهه
مسابقه شوند.
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 9 . 18عالئم ض پرچم ها:
 1 . 9 . 18قرمز :ایست کامل مسابقه ض اتهام مسابقه ،راننده با مشاهده این پرچم موظف اسهت در اضلهین نقطهه امهن در مسهیر
توقف نهاید.
 2 . 9 . 18زرد :ادامه مسیر با احتیا مجاز است.
 3 . 9 . 18سبز :شرضع مسابقه.
 4 . 9 . 18مشکی  :اخراج از مسابقه.
 5 . 9 . 18شطرنجی  :خط پایان.
 6 . 9 . 18مشکی ض سفید  :اخطار به راننده.

 .23پایه های امتیاز دهی:
داضری هر مسابقه باید حداقل براساس معیار های زیر انجام گیرد:
 1 . 19زاضیه ) –(Angleزاضیه چرخش خودرض نسبت به ج ت حرکت آن ،توانایی شرکت کننده برای حفظ این زاضیه تا
حداکثر زمان مهکن.
 2 . 19سرعت – سرعتی که خودرض شرکت کننده حفظ می کند در زمان:
 1 . 2 . 19ضرضد به پیچ.
 2 . 2 . 19سراسر پیچ.
 3 . 2 . 19در سراسر مسیر داضری.
 3 . 19خط مسابقه ) .(Lineبیشترین امتیاز به شرکت کننده ای ارائه می شود که با هر مخرض تهاس داشته باشد از شهرکت
کننده ای که در حال دریفت از لبه مسیر فاصله گرفته امتیاز کسر مهی شهود .عهالضه بهر ایهن ریسهینگ الیهن شهامل منطقهه
شطرنجی داخلی ) ،(Inner Clipping Zoneمنطقه شطرنجی بیرضنی ) (Outer Clipping Zoneض منطقه تغییر ضیعیت
) (Transition Zoneمی شود.
 1 . 3 . 19منطقه شطرنجی داخلی ) (Inner Clipping Zoneنقاطی در مسیر هستند که میزان نزدیکی نوک سهپر جلهوی
خودرض با این منطقه عامل تعیین کننده امتیاز راننده است.
 2 . 3 . 19منطقه شطرنجی خارجی ) (Outer Clipping Zoneنقاطی در مسیر هستند که میزان نزدیکی گوشه سپر عقب
خودرض با این منطقه عامل تعیین کننده امتیاز راننده است.
 3 . 3 . 19منطقه تغییر ضیعیت ) (Transition Zoneنقاطی در مسیر هستند که ج ت عبور ریسینگ الین عوض می شود
ض خودرض باید در ج ت دریفت خود تغییر زاضیه دهد .امتیاز دهی بر اساس اجرای این تغییر ضیعیت ارائه می گردد.
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 4 . 19اثر گذاری – تاثیر بر داضران ض تهاشاچیان از طریق اجرای حرکات .اگر شرکت کنندگان بتوانند داضران ض تهاشهاچیان را
تحت تاثیر کنترل خودرض ض اجرای خود قرار دهند پوئن ایافی به مجهوع امتیازاتشان افزضده می شود .این پوئن هها مهی توانهد
نتیجه مساضی را تغییر دهد.
 5 . 19ظاهری فیزیکی خودرض.
 6 . 19میزان دضد الستیک ض استفاده از حداکثر توان موتور.
 7 . 19هرگونه معیار ایافی باید در جلسه توجی ی به اطالع شرکت کنندگان برسد.

 .11راهنمای پیشنهادی برای امتیاز دهی:
 1 . 21ضرضد یک راننده م هترین عامل در تعیین کردن عهلکرد رانندگان در مدت اجرای مسابقه است برای اینکه شامل تههام
 4معیار داضری می شود .نحوه ضرضد مهکن است به قسهت بزرگی از مجهوع امتیاز راننده تاثیر بگذارد .بخشی از ضرضدی معهوال
به صورت متوالی بر کل مسابقه تاثیر می گذارد .معهوال رانندگان باید باقی مسیر را با جبران اشهتباه شهان طهی کننهد .اسهاس
امتیاز دهی بدین گونه است که یک راننده از کدام خط برای شرضع دریفت استفاده می کند تا از دست دادن سرعت به حهداقل
برسد ض احتیاج به ترمز ،گاز ض تصحیح فرمان کهتری باشد.
 2 . 21م ارت دریف  41پوئن
رانندگان باید بیشترین زاضیه با مسیر که خودرض به لحاظ مکانیکی توانایی دارد را حفظ کنند ض در تهام طول مسیر مسهابقه بهر
رضی خودرض کنترل داشته باشند .در تهام طول مسیر مسابقه زاضیه خودرض از شرضع تا پایان داضری خواهد شد .در شهرضع اضلهین
پیچ ،برای امتیاز گیری بالفاصله قبل از نقطه شطرنجی ) (Clipping Pointخودرض باید قبل یها درضن پهیچ در دریفهت کامهل
باشد .راننده ای که قبل از پیچ اضل زضدتر شرضع کند امتیاز ب تری می گیرد .اگر خودرضیی بچرخد ض یا دریفت از دست بدهد از
آن امتیاز کسر می شود.
 3 . 21سرعت 11 :پوئن
هر چقدر رانندگان شدیدتر ض سریعتر به مسیر مسابقه ضارد شوند تاثیر بیشتری بر امتیاز شان دارد .رانندگان ههانطور که مسیر
مسابقه را طی می کنند باید در هنگام ضرضد ض خرضج به کنج پیچ ها سرعت شان را حفظ ض ب ینه کننهده .سهرعت ضاقعهی فقهط
قابل رجوع نیست ،بلکه به توانایی سرعتی خودرض ض قابلیت راننده در ضارد شدن به کنج پیچ ها با ن ایهت قهدرت ض گهاز از میهان
نقا شطرنجی بستگی دارد .استفاده از حداکثر قدرت در میان نقا شطرنجی به داضران نشان می دهد کهه راننهده بها مقدمهه
چینی برای زاضیه ض سرعت قبل از نقا شطرنجی به طور صحیح دریفت می کند ض برای تصحیح موقعیتش گاز را در لحظه آخر
قط نهی کند.
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 4 . 21خط مسیر 21 :پوئن
راننده باید در خط درست بر رضی مسیر مسابقه باقی بهاند .انحراف زیاد از مسیر باعث کسر شدن امتیاز در این بخهش خواههد
شد ،این مویوع به دضر بودن رانندگان از مناطق شطرنجی داخلی ض خارجی هم بستگی دارد .مقدار بیشهتر از  91سهانتیهتر در
این مناطق باعث کسر امتیاز می شود .رسیدن خیلی زضد ض یا خیلی دیر به نقا شطرنجی هم باعث کسر امتیاز خواهد شد.
 5 . 21اثرگذاری 11 :پوئن
اثر گذاری از رده مواردی است که رانندگان می توانند امتیاز شان را افزایش دهند .این مورد بستگی دارد به اینکه چقدر هیهات
داضران ض تهاشاچیان را تحت تاثیر م ارت ض کنترل خودرض شان قرار دهند .برای مثال ،اگر راننهده ای  91پهوئن بدسهت آضرد ض
ضرضد بسیار تاثیر گذاری داشت ،با تصهیم داضری امتیاز ایافی به مجهوع امتیاز شان افزضده می شود.
 6 . 21ظاهر فیزیکی خودرض  11پوئن
 7 . 21میزان دضد الستیک ض استفاده از حداکثر توان موتور  11پوئن

 8 . 21کسر امتیاز:
 1 . 8 . 21منطقه داضری – قسهتی از مسیر که توسط داضران نظارت ض ارزیابی می شود .فعالیت های خهارج از منطقهه داضری
توسط داضران محاسبه نخواهد شد .فعالیت های خارج از منطقهه داضری توسهط نهاظر ) (Stewardض مسهئول مسهیر مسهابقه
) (Clerk of the Courseبا عنوان مناسب محاسبه خواهد شد.
 2 . 8 . 21چرخش درجا ) : (Spinoutsدر هر زمانی راننده دچار چرخش درجا شود  5پوئن از مجهوع امتیهاز کسهر خواههد
شد.
 3 . 8 . 21خرضج از مسیر ) :(Off Courseبه غیر از مواردی که در جلسه توجی ی مشخص شده ،اگر در ههر زمهانی از اجهراء
داضری  2چرخ از مسیر عالمت گذاری شده خارج شود  5پوئن از مجهوع امتیازش کسر خواهد.
 4 . 8 . 21تکنیک پرتاب کردن خاک قدغن است ض در هر زمانی از اجراء اگر راننده اقهدام بهه پرتهاب خهاک بکنهد  5پهوئن از
مجهوع امتیازش کسر خواهد.
 5 . 8 . 21به غیر از مواردی که در جلسه توجی ی مشخص شده ،اگر خودرضیی از مسیر مسابقه منحرف شود بطهوری کهه ههر
چ ار چرخ از سطح ههوار مسیر خارج شده باشد امتیاز آن راننده برای آن اجراء  1می گردد ،ض مهکن بهرای ادامهه مسهابقه رد
صالحیت ) (DSQشود ض ههچنین با اختیار برگزار کننده اجازه شرکت در مسابقه آن رضز را از دست بدهد.
 9 . 6 .جریهه پایلون ) :(Pylon Penaltiesاگر یک مخرض یربه بخورد ضلی ههچنان به صورت ایستاده ض در کادر مشخص
شده یا در تهاس با آن باشد امتیازی کسر نخواهد شد .اگر یک مخرض یربه بخورد ض بیافتهد ض از کهادر مشهخص شهده خهارج
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شود ،خودرض به منزله خرضج از مسیر در نظر گرفته نهی شود هر چند امتیاز از دست می دهد .تصویر زیر مهورد اسهتفاده قهرار
می گیرد تا در صورت جابجایی مخرض  /پایلون /نشانگر مسیر به هر طریقی جریهه آن مشخص گردد .جریهه پایلون بهرای ههر
مخرض ایستاده در مسیر در نظر گرفته می شود .مخرض ههای اشهاره گهر ) (Pointer Conesشهامل جریههه نههی باشهند.
جریهه هر پایلون کسر  3پوئن خواهد بود.

 11 . 6 . 21پایان مسیر مسابقه  -پایان مسیر داضری ض پایان مسیر مسابقه باید توسط مخرض دضتایی مشخص شود .راننهدگان
باید در پایان مخرض های مسیر داضری دریفت را تههام کننهد ض بها سهرعت کهم ضارد پیهت سهرعت ) (Pit Speedشهوند .بهه
رانندگانی که بعد از مخرض های پایان مسیر با دریفت ض سرعت ادامه مسیر می دهند امتیاز  1داده می شود.
 11 .6 . 21خرضج از مسیر مسابقه – اگر شرکت کننده ای نتواند مستقیها از جایگاه مشخص شده برای خرضج از مسیر مسابقه
عبور کند امتیاز  1برای آن اجراء ثبت می گردد.
 12 .6 . 21تکهیل اجراء – اگر شرکت کننده ای نتواند اجراء خودش را کامل کند ،امتیاز  1برای آن اجراء ثبت می گردد.

 .12داوری:
 1 . 21حداقل یک داضر مورد نیاز است ،اما در حالت ایده آل بایهد هیهاتی از  3داضر تشهکیل شهده باشهد .هیهات داضران بهرای
تشخیص شایستگی شرکت کنندگان درحالی که از مناطق داضری عبور می کنند تشکیل خواهد شهد .اگهر بیشهتر از یهک داضر
حضور داشته باشد ،برگزار کننده یک داضر را به عنوان سرپرست داضران منصوب خواهد کرد .سرپرست داضری از ایهن موقعیهت
برای داضری در مواقعی که امتیازها برابر هستند استفاده می کند .داضران تن ا افرادی هستند که می توانند به شرکت کننهدگان
در خصوص معیار های داضری آگاهی دهند.
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 2 . 21داضران می خواهند رانندگانی ببینند که کنترل کامل در تهام زمان بر رضی خودرضهای شهان دارنهد .ههر یهک از داضران
برای هر اجراء کامل راننده یک مجهوعه امتیاز ارائه می کند .امتیاز رسهی هر اجراء با استفاده از میانگین امتیاز  3داضر بدسهت
می آید .باالترین امتیاز از مجهوع  2اجراء داضری مسابقه برای مشخص کردن امتیاز ن ایی رانندگان ض رتبه بندی شان استفاده
می شود .اگر در یک مسابقه امتیاز برابر ضجود داشته باشد ،امتیاز برابر از این طریق شکسته می شود :راننهده ای کهه بهاالترین
نهره را در دضمین اجراء با نهره کهتر بدست آضرده پیشی خواهد گرفت .در یک مسابقه فشرده تر ،سرپرست داضران تصهیم مهی
گیرد کدام راننده برتر است.
 3 . 21داضران باید از یک نقطه دید مشترک برتر که به تههام مسهیر مسهابقه اشهراف داشهته باشهد داضری کننهد .تههام نقها
شطرنجی باید برای داضران قابل رضیت باشد.
 4 . 21یرضری است در جلسه توجی ی رانندگان مسیر مسابقه که بر اساس آن داضری خواههد شهد توسهط داضران بهه صهورت
بصری توییح داده شود.
 5 . 21امتیاز دهی باید بر اساس ارزیابی کیفی داضران باشد .با توجه به ماهیت ذهنهی داضری کهردن ،تصههیهات امتیهاز دههی
ن ایی خواهد بود.
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