Παράρτηµα J – Αρθρο 255 / 2017 Οµάδα Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ J – APΘPO 255 / 2017
EI∆IKEΣ ∆IATAΞEIΣ ΓIA AYTOKINHTA TOYPIΣMOY (OMA∆A A)
Ο παρών τεχνικός κανονισµός προέρχεται από το Παράρτηµα J – Αρθρο 255 του ∆ιεθνούς Αθλητικού
Κώδικα (∆ΑΚ – ISC International Sporting Code) της FIA (www.fia.com), το κείµενο του οποίου παρατίθεται
αυτούσιο µεταφρασµένο στα Ελληνικά και περιλαµβάνει επιπρόσθετες σαφώς επισηµασµένες εθνικής ισχύος
διαφοροποιήσεις και διευκρινήσεις
1η έκδοση (αλλαγές σε σχέση µε 2016): Ιανουάριος 2017
2η έκδοση (αλλαγές σε σχέση µε 1η έκδοση): Μάρτιος 2017

1
OPIΣMOI
Aυτοκίνητα τουρισµού που παράγονται εν σειρά σε µεγάλο αριθµό (µαζική παραγωγή).
2
ANAΓNΩPIΣH (HOMOLOGATION)
Tουλάχιστον 2.500 πανοµοιότυπες µονάδες από αυτά τα αυτοκίνητα πρέπει να έχουν κατασκευασθεί σε 12
συνεχόµενους µήνες.
Eκτός εάν υπάρχει σχετική απαγόρευση στο δελτίο αναγνώρισης, όλες οι αναγνωρίσεις που ισχύουν για την
Οµάδα Ν ισχύουν και για την Οµάδα Α.
Tα αυτοκίνητα τύπου “World Rally Car“ (WRC) είναι παραλλαγές ενός κανονικού µοντέλλου που έχει
αναγνωρισθεί ήδη στην οµάδα A και θα πρέπει να συναρµολογούνται σαν αυτοκίνητα της οµάδας A.
Τα εξαρτήµατα που αναφέρονται στο ∆ελτίο Aναγνώρισης ενός WRC πρέπει να χρησιµοποιούνται
(τοποθετούνται) στο σύνολό τους.
Για να µπορεί ένα αυτοκίνητο Οµάδας Α να λάβει µέρος σε Ράλλυ, τα χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις των
µερών του πρέπει πάντα να είναι µικρότερα ή το πολύ ίσα από τα µέγιστα χαρακτηριστικά και διαστάσεις των
αυτοκινήτων WRC (αυτό δεν ισχύει για υπερσυµπιεστές µεταβλητής γεωµετρίας σε υπετροφοδοτούµενους
κινητήρες ντίζελ).
Αν ένα αυτοκίνητο Οµάδας Α δεν συµµορφώνεται αρχικά µε τα παραπάνω, πρέπει, µέσω της έκδοσης µίας
προαιρετικής παραλλαγής τύπου VO του δελτίου αναγνώρισης, να συµµορφωθεί µε τις διαστάσεις και τα
χαρακτηριστικά που ορίζονται για τα αυτοκίνητα WRC, προκειµένου να λάβει µέρος σε Ράλλυ.
3.
APIΘMOΣ ΘEΣEΩN
Tα Aυτοκίνητα Tουρισµού πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 4 θέσεις.
4.
BAPH
4.1
Tα αυτοκίνητα υπόκεινται στα παρακάτω ελάχιστα βάρη σε σχέση µε τον κυβισµό τους (βλ. άρθρο 4.2 για
εξαιρέσεις).
Κυβισµός σε cc
0 – 1000
1000 – 1150
1150 – 1400
1400 – 1600
1600 – 2000
2000 – 2500
2500 – 3000
3000 – 3500
3500 – 4000
4000 – 4500
4500 – 5000
5000 – 5500
5500 - X

Ελάχιστο βάρος (Kg)
Ράλλυ
Αλλοι αγώνες
720
670
790
760
840
760
920
850
1000
930
1080
1030
1150
1110
1230
1200
1310
1280
1400
1370
1500
1470
1590
1560
1680
1650

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΝΟ
Τα ελάχιστα βάρη για εθνικούς αγώνες προσδιορίζονται από τον παρακάτω πίνακα:
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Κυβισµός σε cc
0 – 1000
0 – 1000 Kit Car
1000 – 1150
1000 – 1150 Kit Car
1150 – 1400
1150 – 1400 Kit Car
1400 – 1600
1400 – 1600 Kit Car
1400 – 1600 Super 1600
1600 – 2000
1600 – 2000 Kit Car
2000 – 2500
2500 – 3000
3000 – 3500
3500 – 4000
4000 – 4500
4500 – 5000
5000 – 5500
5500 - X

Ελάχιστο βάρος (Kg)
Ράλλυ
Αλλοι αγώνες
720
670
760
760
790
760
790
790
840
760
880
820
920
850
960
920
1000
920
1000
930
1000
1000
1080
1030
1150
1110
1230
1200
1310
1280
1400
1370
1500
1470
1590
1560
1680
1650

∆εν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για αυτοκίνητα που χρησιµοποιούν εθνικές επεκτάσεις (“VE”), τα οποία
ακολουθούν τα βάρη του παραπάνω πίνακα σύµφωνα µε τον κυβισµό τους και το αν οι επεκτάσεις
αναφέρονται σε Kit Car (πχ. αλλαγή πεταλούδας ή πολλαπλής εισαγωγής)
4.2
Στους αγώνες ράλλυ τα αυτοκίνητα µε κίνηση στους 4 τροχούς που είναι ατµοσφαιρικά και έχουν
κυβισµό µεταξύ 1600 και 3000 cc ή είναι εφοδιασµένα µε τούρµπο και περιοριστή σύµφωνο µε την
παράγραφο 5.1.8.3 και έχουν ισοδύναµο κυβισµό µικρότερο ή ίσο των 3000 cc πρέπει να ζυγίζουν
τουλάχιστον 1230 κιλά.
4.3
Aυτό είναι το πραγµατικό βάρος του αυτοκινήτου χωρίς οδηγό ή συνοδηγό και χωρίς τα εφόδιά τους
και µε έναν το πολύ εφεδρικό τροχό. Οταν µεταφέρονται δύο εφεδρικοί τροχοί στο αυτοκίνητο, ο δεύτερος
πρέπει να αφαιρείται πριν το ζύγισµα. Σε καµία χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν µπορεί ένα
αυτοκίνητο να ζυγίζει λιγότερο από το ελάχιστο βάρος που καθορίζεται σε αυτό το άρθρο.
Σε περίπτωση διαφωνίας κατά τη ζύγιση, όλος ο εξοπλισµός του οδηγού και του συνοδηγού θα αφαιρεθεί.
Αυτός περιλαµβάνει το κράνος, αλλά τα ακουστικά που είναι εξωτερικά του κράνους µπορούν να
παραµείνουν στο αυτοκίνητο.
Σε περίπτωση αµφιβολίας, και εκτός από τους αγώνες Ράλλυ, οι τεχνικοί έφοροι µπορούν να αδειάσουν τις
δεξαµενές που περιέχουν αναλώσιµα υγρά για να ελέγξουν το βάρος.
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
Οι δεξαµενές αναλώσιµων υγρών είναι αυτές που περιλαµβάνουν: καύσιµο, υγρό για πλύσιµο του παρ-µπριζ,
νερό για ψύξη εναλλάκτη, διάφορα ποτά για χρήση από το πλήρωµα
ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΝΟ
Σε όλους τους αγώνες το ζύγισµα γίνεται χωρίς άδειασµα των δεξαµενών αναλώσιµων υγρών
Eπιτρέπεται η χρησιµοποίηση τεµαχίων έρµατος µε τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 252-2.2 των
Γενικών ∆ιατάξεων.
4.4
Μόνο σε ράλλυ, το ελάχιστο βάρος του αυτοκινήτου (υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.3) µε το
πλήρωµα (οδηγός + συνοδηγός + πλήρης εξοπλισµός τους) είναι: το ελάχιστο βάρος που ορίζεται στο άρθρο
4.1 + 160 Kg. Για αυτοκίνητα µε κίνηση στους 4 τροχούς, σε ράλλυ, που διαθέτουν είτε ατµοσφαιρικό
κινητήρα µε πραγµατική χωρητικότητα µεταξύ 1600 cc και 3000 cc, είτε υπερτροφοδοτούµενο (Turbo)
κινητήρα µε περιοριστή (βλ. άρθρο 5.1.8.3) και ονοµαστική χωρητικότητα µέχρι 3000 cc, το ελάχιστο βάρος
του αυτοκινήτου (υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.3) µε το πλήρωµα (οδηγός + συνοδηγός + πλήρης
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εξοπλισµός τους) είναι: 1390 Kg. Επιπλέον των ανωτέρω, τα βάρη που ορίζονται στα άρθρα 4.1, 4.2 και 4.3
πρέπει να ισχύουν.

5.
EΠITPEΠOMENEΣ TPOΠOΠOIHΣEIΣ KAI ΠPOΣΘHKEΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Aνεξαρτήτως των τµηµάτων εκείνων για τα οποία το άρθρο αυτό προβλέπει ελευθερία τροποποίησης, τα
αρχικά µηχανικά µέρη τα αναγκαία για την πρόωση, καθώς επίσης και όλα τα απαραίτητα παρελκόµενα για
την κανονική της λειτουργία, µε εξαίρεση οποιοδήποτε τµήµα του συστήµατος διεύθυνσης, πέδησης ή
ανάρτησης, που έχουν υποβληθεί στη συνήθη µηχανουργική κατεργασία στις φάσεις κατασκευής που έχει
καθορίσει ο κατασκευαστής για την παραγωγή εν σειρά, µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο όλων των
εργασιών βελτίωσης µέσω γυαλίσµατος, αφαίρεσης υλικού, όµως δεν µπoρούν όµως να αντικατασταθούν.
Mε άλλα λόγια και µε την επιφύλαξη ότι θα µπορεί πάντα να διαπιστωθεί ότι αναµφισβήτητα πρόκειται για το
αρχικό τεµάχιο σειράς, το τεµάχιο αυτό µπορεί να λειανθεί, να ζυγοσταθµισθεί, να ρυθµισθεί, να µειωθεί σε
όγκο ή να αλλάξει σχήµα µετά από µηχανική επεξεργασία. Eπιπλέον των ανωτέρω επιτρέπεται χηµική ή
θερµική κατεργασία.
Ωστόσο, οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο επιτρέπονται µε τον όρο ότι
τηρούνται τα βάρη και οι διαστάσεις που αναφέρονται στο δελτίο αναγνώρισης.
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
Η χρήση από αυτοκίνητα της οµάδας Α εξαρτηµάτων αναγνωρισµένων σε επεκτάσεις της οµάδας R (“VR”)
δεν επιτρέπεται. Τα εν λόγω εξαρτήµατα πρέπει να είναι αναγνωρισµένα σε επέκταση της οµάδας Α (“VO”,
“VK” κτλ.) για να µπορούν να χρησιµοποιηθούν.
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση εξαρτηµάτων των επεκτάσεων VK (kit car), VK-S (S1600), WR (WRC) και
WR2 (WRC2) του δελτίου αναγνώρισης µε τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπουν οι εν λόγω
επεκτάσεις του δελτίου αναγνώρισης.
Σε ό,τι αφορά τις επεκτάσεις VK-S, WR και WR2, αυτές πρέπει να χρησιµοποιούνται καθ΄ ολοκληρία. Αυτό
σηµαίνει, πως τα αυτοκίνητα της οµάδας Α δεν µπορούν σταδιακά να µετατραπούν σε S1600 ή σε WRC ή σε
WRC2.
Σε ό,τι αφορά τις επεκτάσεις VK του δελτίου αναγνώρισης, αν αυτές επιτρέπουν τη µεµονωµένη
χρησιµοποίηση κάποιων εξαρτηµάτων τους, το αυτοκίνητο που χρησιµοποιεί έστω και ένα από αυτά τα
εξαρτήµατα λογίζεται ως Kit Car και, εκτός άλλων συνεπειών στη βαθµολόγησή του, ανάλογα µε την
αντίστοιχη προκήρυξη, υπόκεινται σε περιορισµούς βάρους, που αναφέρονται παραπάνω (βλ. “ΒΑΡΟΣ”).

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΝΟ
Ολες οι διαστάσεις, βάρη και εν γένει µεγέθη, που αναγράφονται στο δελτίο αναγνώρισης, πρέπει να
τηρούνται.
Πέραν τούτου, όλα τα εξαρτήµατα, τα οποία αναφέρονται σε επεκτάσεις “VO” ή “VK” του δελτίου
αναγνώρισης, επιτρέπεται να προέρχονται από διαφορετικό προµηθευτή και να έχουν ενδεχοµένως
διαφοροποιήσεις στη µορφή τους, αρκεί να διατηρούν την ίδια λειτουργικότητα (χωρίς να προσθέτουν νέα
λειτουργικότητα), την ίδια τοποθέτηση και την ίδια διάταξη, που περιγράφεται στην επέκταση του δελτίου
αναγνώρισης.
Για παράδειγµα:
• Επιτρέπεται οποιοδήποτε κέλυφος κιβωτίου ταχυτήτων, αρκεί να διατηρούνται οι αναγνωρισµένες
σχέσεις και η αναγνωρισµένη διάταξη αλλαγής και να ταιριάζει µε τις αναγνωρισµένες βάσεις στήριξης
• Επιτρέπεται οποιαδήποτε δαγκάνα φρένων, αρκεί να έχει ίδιο αριθµό και διαστάσεις εµβόλων και να µην
είναι υδρόψυκτη αν η αναγνωρισµένη δεν είναι υδρόψυκτη (νέα λειτουργικότητα)
• Επιτρέπεται οποιοδήποτε σωληνωτό και ρυθµιζόµενο ψαλίδι αν έχει αναγνωριστεί σωληνωτό και
ρυθµιζόµενο ψαλίδι. Αν το αναγνωρισµένο ψαλίδι είναι µεν σωληνωτό αλλά όχι ρυθµιζόµενο, επιτρέπεται
η χρήση µόνο σωληνωτού και όχι ρυθµιζόµενου ψαλιδιού (νέα λειτουργικότητα)
Τα παραπάνω δεν ισχύουν, για εξαρτήµατα στο βασικό δελτίο αναγνώρισης ή για άλλες επεκτάσεις
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Παξιµάδια και Bίδες: Σε ολόκληρο το αυτοκίνητο µπορούν να αντικατασταθούν, όλα τα µπουλόνια, τα
παξιµάδια και οι βίδες από άλλα µπουλόνια, παξιµάδια ή βίδες, που θα µπορούν να έχουν κάθε είδους
ασφαλιστική διάταξη (ροδέλλες, γκρόβερ κλπ).
Προσθήκη υλικού και εξαρτηµάτων: Aπαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη υλικού ή εξαρτήµατος εκτός
εάν επιτρέπεται ειδικά σε κάποιο από τα άρθρα αυτού του κανονισµού.
Kάθε υλικό που αφαιρείται δεν µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί. H αποκατάσταση του σχήµατος του
αµαξώµατος και της γεωµετρίας του πλαισίου (σασί) από ζηµιές λόγω ατυχήµατος επιτρέπεται, µε την
προσθήκη των απαραίτητων υλικών για την επισκευή (συνθετικοί στόκοι, συγκόλληση µετάλλων κλπ.). Λοιπά
εξαρτήµατα που είναι φθαρµένα ή κατεστραµένα δεν πρέπει να επισκευασθούν µε προσθήκη ή συγκόλληση
άλλων υλικών, εκτός εάν κάποιο άρθρο σ’ αυτόν τον κανονισµό το επιτρέπει.
5.1

KINHTHPAΣ

5.1.1
Mπλοκ Kυλίνδρων - Kυλινδροκεφαλή
Επιτρέπεται το κλείσιµο µη χρησιµοποιούµενων ανοιγµάτων στον κορµό (µπλοκ) του κινητήρα και στην
κυλινδροκεφαλή, µε την προϋπόθεση ότι αυτή η ενέργεια έχει ως µόνο σκοπό το κλείσιµο των ανοιγµάτων.
Eπιτρέπεται ένα ρεκτιφιέ 0,6 mm κατ’ ανώτατο όριο σε σχέση µε την αρχική διάµετρο χωρίς αυτό να οδηγήσει
στην υπέρβαση του ορίου της κλάσης του κυλινδρισµού.
Eπιτρέπεται το πέρασµα καινούργιων χιτωνίων µε τους ίδιους όρους µε το ρεκτιφιέ της διαµέτρου των
κυλίνδρων. Tο υλικό των χιτωνίων (πουκάµισα) µπορεί να τροποποιηθεί.
Τα χιτώνια (υγρά ή ξηρά) πρέπει να είναι κυκλικά και οµόκεντρα µε τους κυλίνδρους και να είναι ξεχωριστά
µεταξύ τους.
Tο "πλάνισµα” του κυλινδροµπλόκ και της κυλινδροκεφαλής επιτρέπεται.
Στην περίπτωση περιστροφικών κινητήρων, εφόσον οι διαστάσεις των θυρίδων εισαγωγής µίγµατος και
εξαγωγής καυσαερίων διατηρηθούν, οι διαστάσεις των διαύλων εισόδου µίγµατος και εξαγωγής καυσαερίων
επί του σώµατος του κινητήρα είναι ελεύθερες.
5.1.2
Σχέση Συµπίεσης
Η σχέση συµπίεσης µπορεί να µεταβληθεί.
Για υπερτροφοδοτούµενους κινητήρες δεν µπορεί να υπερβαίνει ανά οποιαδήποτε στιγµή το 11,5:1
Αν το αυτοκίνητο έχει αναγνωριστεί µε υψηλότερη σχέση, πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να µην υπερβαίνει το
11,5:1
5.1.3
Eλεύθερη.

Φλάντζα Kυλινδροκεφαλής

5.1.4
Έµβολα
Eλεύθερα όπως άλλωστε και τα ελατήριά τους, οι άξονές τους (πείροι) και οι µηχανισµοί ασφάλισής τους.
5.1.5
Mπιέλλες, Στρόφαλος
Πέρα από τις τροποποιήσεις που ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο Γενικές ∆ιατάξεις ο αρχικός
στρόφαλος και οι µπιέλλες µπορούν να υποστούν πρόσθετη µηχανική επεξεργασία, διαφορετική από αυτή
που καθορίζεται για τα εν σειρά τεµάχια παραγωγής.
5.1.6
Έδρανα (κουζινέτα)
Tο υλικό και ο κατασκευαστής (µάρκα) των εδράνων είναι ελεύθερα αλλά πρέπει να διατηρούν τις αρχικές
τους διαστάσεις και τον τύπο τους.
5.1.7
Σφόνδυλος (Bολάν)
Eπιτρέπεται η τροποποίησή του σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο Γενικές ∆ιατάξεις µε την
προϋπόθεση ότι το αρχικό βολάν θα µπορεί να αναγνωρισθεί.
5.1.8
Tροφοδοσία
Tα σχέδια I και II (σχέδια ΙΙΙ-Κ1 και ΙΙΙ-Κ2 για αυτοκίνητα αναγνωρισµένα µετά την 1/1/2010) του δελτίου
αναγνώρισης της οµάδας A/B πρέπει να τηρούνται.
H ντίζα (σύρµα) του γκαζιού και οι τερµατισµοί της είναι ελεύθερα.
Tο φίλτρο αέρα και το κουτί του είναι ελεύθερα. Για ατµοσφαιρικό κινητήρα, ο θάλαµος διαστολής (plenum
chamber) είναι ελεύθερος αλλά πρέπει να παραµένει στο χώρο του κινητήρα. Tο φίλτρο αέρα και το κουτί του
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µπορούν να αφαιρεθούν, να µετακινηθούν µέσα στο χώρο του κινητήρα ή να αντικατασταθούν µε άλλα
(σχήµα 255-1).

Σχήµα 255-1

Σχήµα 255-6

Μόνο σε ράλλυ, επιτρέπεται να κοπεί ένα τµήµα του χωρίσµατος του χώρου του κινητήρα για την τοποθέτηση
ενός ή περισσότερων φίλτρων αέρα ή της εισαγωγής αέρα. Ωστόσο, τέτοια κοψίµατα πρέπει να περιορίζονται
αυστηρά σε εκείνα τα τµήµατα που απαιτούνται για την εγκατάσταση (σχήµα 255-6). Επιπρόσθετα, αν η
εισαγωγή αέρα που αερίζει το θάλαµο επιβατών βρίσκεται στην ίδια περιοχή µε την εισαγωγή αέρα του
κινητήρα, αυτή η περιοχή πρέπει να αποµονώνεται από τη µονάδα του φίλτρου αέρα, για την περίπτωση
πυρκαγιάς.
H σωλήνα µεταξύ του φίλτρου αέρα και του (των) καρµπυρατέρ ή του συστήµατος ελέγχου ποσότητας αέρα
(για κινητήρες µε έγχυση καυσίµου) είναι ελεύθερη.
Kατά τον ίδιο τρόπο και η σωλήνα µεταξύ του συστήµατος ελέγχου ποσότητας αέρα και της πολλαπλής
εισαγωγής ή του συστήµατος υπερτροφοδότησης είναι ελεύθερη.
H είσοδος του αέρα µπορεί να εφοδιασθεί µε µια προστατευτική σχάρα.
Tα τυχόν τµήµατα του συστήµατος αντιρρύπανσης περιβάλλοντος µπορούν να αφαιρεθούν µε την
προϋπόθεση ότι αυτή η τροποποίηση δεν προκαλεί αύξηση της ποσότητας του αέρα καύσης.
Oι αντλίες καυσίµου είναι ελεύθερες. Aυτές δεν πρέπει να τοποθετούνται µέσα στον θάλαµο των επιβατών
εκτός και αν έτσι είχαν αρχικά τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι
καλά προστατευµένες.
Στο κύκλωµα καυσίµου µπορούν να προστεθούν φίλτρα βενζίνης µε µέγιστη χωρητικότητα κατά µονάδα 0,5
λίτρου.
Οι αρθρώσεις του πεντάλ γκαζιού είναι ελεύθερες.
Oι αρχικοί εναλλάκτες και ψυγεία ή κάθε άλλη συσκευή που έχει την ίδια λειτουργικότητα πρέπει να
υπάρχουν και να παραµείνουν στην ίδια αρχική τους θέση που σηµαίνει ότι η θέση και οι βάσεις τους πρέπει
να είναι αυτές του κατασκευαστή.
Oι σωλήνες µεταξύ του συστήµατος της υπετροφοδότησης, του εναλλάκτη και της εισαγωγής είναι ελεύθερες
(µε την προϋπόθεση πως παραµένουν στο χώρο του κινητήρα) αλλά η µοναδική τους λειτουργία πρέπει να
είναι η διοχέτευση αέρα και η συνένωση µεταξύ τους των διαφόρων εξαρτηµάτων. Επιπλέον, για έναν
υπερτροφοδοτούµενο κινητήρα, ο συνολικός όγκος µεταξύ του περιοριστή και της πεταλούδας ή των
πεταλούδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 λίτρα.
Σε περίπτωση ύπαρξης εναλλακτών αέρος-νερού οι σωληνώσεις σύνδεσης του εναλλάκτη µε το ψυγείο του
είναι ελεύθερες µε την προϋπόθεση ότι µοναδική τους λειτουργία είναι να διοχετεύουν νερό.
Απαγορεύεται οποιοδήποτε σύστηµα ψεκασµού νερού στον εναλλάκτη
Απαγορεύεται οποιοδήποτε σύστηµα έγχυσης νερού µέσα στην πολλαπλή εισαγωγής ή / και στον εναλλάκτη.
Oι εσωτερικές διαστάσεις των θυρίδων στους θαλάµους των περιστροφικών κινητήρων και στους δίχρονους
κινητήρες, είναι ελεύθερες.
H τροχαλία κίνησης των συµπιεστών τύπου G είναι ελεύθερη.
ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΝΟ
Για τα αυτοκίνητα 2000 cc turbo, περιλαµβανοµένων των WRC, επιτρέπεται ο ψεκασµός νερού στον
εναλλάκτη, σύµφωνα µε το δελτίο αναγνώρισης.
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Mόνο για Ράλλυ στην Aφρική: µπορεί να ανοιχτεί µια τρύπα µε µέγιστη διάµετρο 10 cm στο καπώ της
µηχανης, µε σκοπό να διοχετεύεται αέρας στη µηχανή και να τοποθετηθεί µια σωλήνα σ’ αυτήν την τρύπα, µε
µέγιστη εσωτερική διάµετρο 10 cm όπως φαίνεται στο σχήµα 255-13.

Σχήµα 255-13
5.1.8.1
Kαρµπυρατέρ
Tα καρµπυρατέρ είναι ελεύθερα αλλά όχι ο αριθµός, η αρχική θέση και η αρχή λειτουργίας τους, που πρέπει
να παραµένουν. Eπιπλέον η διάµετρος και ο αριθµός από τις πεταλούδες πρέπει να συµφωνούν µε τα
αναγραφόµενα στο δελτίο αναγνώρισης.
5.1.8.2
Έγχυση
Tο αρχικό σύστηµα τροφοδοσίας και ο τύπος του όπως αναφέρεται στο δελτίο αναγνώρισης του αυτοκινήτου
(π.χ. K - Jetronic), πρέπει να διατηρηθεί όπως και η θέση του.
Tα στοιχεία του συστήµατος έγχυσης που ρυθµίζουν τη δοσολογία της βενζίνης που εισέρχεται στον κινητήρα
µπορούν να τροποποιηθούν αλλά όχι η διάµετρος του ανοίγµατος της πεταλούδας του αέρα.
Tο σύστηµα µέτρησης της ποσότητας του αέρα είναι ελεύθερο.
Οι εγχυτήρες (µπέκ) είναι ελεύθεροι, εκτός από τον αριθµό τους, τη θέση τους, τον γεωµετρικό άξονα
συναρµογής τους και την αρχή λειτουργίας τους.
Oι σωληνώσεις βενζίνης που τους τροφοδοτούν είναι ελεύθερες.
Tο ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου είναι ελεύθερο, εφόσον δεν περιλαµβάνει περισσότερα στοιχεία.
O ρυθµιστής πίεσης καυσίµου είναι ελεύθερος.
5.1.8.3
Περιορισµοί στα Ράλλυ
O αριθµός των κυλίνδρων του κινητήρα περιορίζεται στους 6.
α Για αυτοκίνητα µε ατµοσφαιρικούς κινητήρες:
Ο κυβισµός περιορίζεται σε:
3000 κ.εκ. για κινητήρες µε δύο βαλβίδες ανά κύλινδρο και
2500 κ.εκ. για κινητήρες µε πάνω από 2 βαλβίδες ανά κύλινδρο.
Ολα τα δικίνητα αυτοκίνητα µε κυβισµό µεγαλύτερο από 1600 cm³, που χρησιµοποιούν εξαρτήµατα
αναγνωρισµένα σε Kit (VK), πρέπει να διαθέτουν περιοριστή εισαγωγής σύµφωνα µε τα δελτία
αναγνώρισής τους.
ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΝΟ
Επιτρέπεται (αλλά δεν επιβάλλεται) η αφαίρεση του περιοριστή εισαγωγής στα Kit Car µε κυβισµό > 1600 cc
≤ 2000 cc. Είτε έχουν είτε δεν έχουν περιοριστή εισαγωγής, τα αυτοκίνητα αυτά ανήκουν στην ίδια κλάση (βλ.
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ)
β. Για αυτοκίνητα µε υπερτροφοδοτούµενους κινητήρες:
Για κινητήρες µε υπερτροφοδότηση η ονοµαστική χωρητικότητα των κυλίνδρων περιορίζεται στα 2500
κ.εκ. το πολύ.
Tο σύστηµα υπερτροφοδότησης πρέπει να συµφωνεί µε αυτό που αναφέρει το δελτίο αναγνώρισης.
Oλα τα υπερτροφοδοτούµενα αυτοκίνητα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε ένα περιοριστή τοποθετηµένο
στο κέλυφός του συµπιεστή. Όλος ο αέρας που τροφοδοτεί τον κινητήρα πρέπει να περνάει µέσα από
αυτόν τον περιοριστή, ο οποίος πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα παρακάτω:
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Βλ. σχήµα 254-4
Η µέγιστη εσωτερική διάµετρος του περιοριστή είναι 34 mm
Αυτή η διάµετρος πρέπει να διατηρείται για ένα ελάχιστο µήκος 3 mm
Αυτό το µήκος µετριέται πριν το επίπεδο Α
Το επίπεδο Α είναι κάθετο στον άξονα περιστροφής του υπερσυµπιεστή και βρίσκεται κατά µέγιστο
στα 47 mm από το επίπεδο Β, µετρηµένο κατά µήκος του άξονα του αγωγού εισόδου
Το επίπεδο Β περνάει από την τοµή µεταξύ των πρώτων πτερυγίων του συµπιεστή και ενός
κυλίνδρου διαµέτρου 33 mm ο άξονας του οποίου είναι ο άξονας περιστροφής του υπερσυµπιεστή.

Σχήµα 254-4
H διάµετρος αυτή πρέπει να παραµένει σταθερή ανεξάρτητα από τις συνθήκες θερµοκρασίας.
H εξωτερική διάµετρος του περιοριστή, στο στενότερο (εσωτερικό) σηµείο του πρέπει να είναι µικρότερη
από 40 mm και πρέπει να εκτείνεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 5 mm από κάθε πλευρά. H
τοποθέτηση του περιοριστή στον συµπιεστή, πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε για να αφαιρεθεί
αυτός από τον συµπιεστή θα πρέπει να ξεβιδωθούν τελείως 2 βίδες από τον περιοριστή ή τον συµπιεστή.
Aπαγορεύεται η στερέωση του περιοριστή µε βίδες που έχουν µύτη στην άκρη (µυτερές).
Eπιτρέπεται η αφαίρεση ή η προσθήκη υλικού από το κέλυφος του συµπιεστή, αλλά µε µοναδικό σκοπό
την σε αυτόν προσαρµογή του περιοριστή.
Στο επάνω µέρος κάθε βίδας πρέπει να υπάρχει τρύπα ώστε να µπορεί να σφραγιστεί. O περιοριστής
πρέπει να είναι κατασκευασµένος από ένα µόνο υλικό και µπορεί να έχει τρύπες µε µοναδικό όµως σκοπό
την τοποθέτηση και τη σφράγισή του, η οποία γίνεται µεταξύ των βιδών στερέωσης, του περιοριστή (ή του
συστήµατος περιοριστή / συµπιεστή), του κελύφους του συµπιεστή (ή του συστήµατος κελύφους
συµπιεστή / φλάντζας) και του κελύφους του στροβίλο (ή του συστήµατος κελύφους στροβίλου /
φλάντζας) (βλέπε σχέδιο 254.4).
Oχήµατα µε κινητήρες πετρελαίου, ο περιορστής πρέπει να έχει µέγιστη εσωτερική διάµετρο 37 mm και
µέγιστη εξωτερική 43 mm, σύµφωνα µε τα παραπάνω. (οι διαστάσεις µπορεί να αναθεωρηθούν χωρίς
προειδοποίηση).
Σε περίπτωση κινητήρα µε δύο παράλληλους συµπιεστές, κάθε συµπιεστής πρέπει να έχει περιοριστή µε
µέγιστη εσωτερική διάµετρο 24 mm και µέγιστη εξωτερική 30 mm, µε τις προϋποθέσεις, που
αναφέρθηκαν παραπάνω.
Αυτός ο περιοριστής, ο οποίος είναι υποχρεωτικός σε ράλλυ, δεν απαγορεύεται σε άλλους αγώνες, αν ο
αγωνιζόµενος επιθυµεί να τον χρησιµοποιήσει.
5.1.9
Eκκεντροφόρος (οι)
Eλεύθερος (οι) εκτός του αριθµού τους και του αριθµού των εδράνων.
Επιτρέπεται η προσθήκη κουζινέτων στα έδρανα αλλά το πλάτος τους πρέπει να µην είναι µεγαλύτερο από
των αρχικών εδράνων.
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O χρονισµός είναι ελεύθερος.
Tα υλικά, ο τύπος και οι διαστάσεις των τροχαλιών, αλυσσίδων και ιµάντων κίνησης του (των) εκκεντροφόρου
είναι ελεύθερα.
Tο υλικό των µηχανισµών και των οδοντοτών τροχών που έχουν σχέση µε τον εκκεντροφόρο είναι ελεύθερο.
H διαδροµή και ο αριθµός των αλυσσίδων και ιµάντων είναι ελεύθερα όπως επίσης οι οδηγοί και οι εντατήρες
τους. Eπίσης ελεύθερα είναι και τα καλύµατά τους.
5.1.10
Bαλβίδες
Tο υλικό και το σχήµα των βαλβίδων, όπως και το µήκος του στελέχους είναι ελεύθερα αλλά οι
χαρακτηριστικές τους διαστάσεις (που αναφέρονται στο δελτίο αναγνώρισης) πρέπει να διατηρηθούν
(περιλαµβανοµένων των γωνιών των αξόνων των βαλβίδων).
Tο βύθισµα των βαλβίδων είναι ελεύθερο. Σχετικά µε τις θυρίδες της κυλινδροκεφαλής (εσωτερική πλευρά
του κινητήρα) στην περίπτωση των περιστροφικών κινητήρων πρέπει να διατηρούνται µόνον εκείνες οι
διαστάσεις που αναφέρονται στο δελτίο αναγνώρισης.
Tα καπελότα, τα πλήκτρα και οι οδηγοί, (έστω και αν δεν υπάρχουν σαν αρχικά εξαρτήµατα) δεν υπόκεινται
σε κανένα περιορισµό. Kάτω από τα ελατήρια µπορούν να προστεθούν προσθήκες. Tο υλικό των εδρών είναι
ελεύθερο.
5.1.11
Κοκκοράκια και Καπελότα
Tα κοκκοράκια µπορούν να τροποποιηθούν µόνο σύµφωνα µε την παράγραφο 5 Γενικές ∆ιατάξεις. Η
διάµετρος των καπελότων είναι ελεύθερη, όπως και η µορφή των κοκκορακίων και των καπελότων, αλλά τα
κοκκοράκια πρέπει να είναι εναλλακτά µε τα αρχικά. Για τη ρύθµισή τους είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν
ροδέλλες.
5.1.12
Aνάφλεξη
Ο ή οι πολλαπλασιαστές, ο συµπυκνωτής, ο διανοµέας, οι πλατίνες και τα µπουζί είναι ελεύθερα, µε την
επιφύλαξη ότι το σύστηµα ανάφλεξης (µπαταρία/πηνίο ή µανιατό) παραµένει το ίδιο µε αυτό που έχει
προβλέψει ο κατασκευαστής για τον συγκεκριµένο τύπο αυτοκινήτου.
H εγκατάσταση συστήµατος ηλεκτρονικής ανάφλεξης ακόµα και χωρίς µηχανικές πλατίνες επιτρέπεται, µε την
προϋπόθεση ότι κανένα µηχανικό µέρος, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή δεν
τροποποιείται ή αντικαθίσταται µε εξαίρεση του στροφαλοφόρου, του σφονδύλου ή της τροχαλίας του
στροφαλοφόρου, για τα οποία οι επιτρεπόµενες τροποποιήσεις περιορίζονται στις αναγκαίες προσθήκες. Mε
τους ίδιους όρους µια ηλεκτρονική ανάφλεξη µπορεί να αντικατασταθεί από µια µηχανική. O αριθµός των
µπουζί δεν µπορεί να αλλάξει. O αριθµός των πηνίων ανάφλεξης (πολλαπλασιαστής) είναι ελεύθερος.
5.1.13
Ψύξη
Tο ψυγείο, η στερέωσή του καθώς και οι σωλήνες που το συνδέουν µε τον κινητήρα είναι ελεύθερα µε την
προϋπόθεση να είναι τοποθετηµένο στην αρχική του θέση. Mπορεί να τοποθετηθεί µια προστατευτική σχάρα
ψυγείου.
O ανεµιστήρας και ο µηχανισµός κίνησης του ψυγείου µπορούν να αλλαχθούν ελεύθερα ή να αφαιρεθούν.
Eπιτρέπεται να προστεθεί ένας ανεµιστήρας για κάθε λειτουργία ψύξης.
Για το θερµοστάτη δεν ισχύει περιορισµός. Oι διαστάσεις και το υλικό των πτερυγίων του ανεµιστήρα είναι
ελεύθερα όπως και ο αριθµός τους.
Eπιτρέπεται η τοποθέτηση συλλέκτη νερού. Tο πώµα του ψυγείου µπορεί να ασφαλιστεί.
Tο δοχείο διαστολής µπορεί να τροποποιηθεί. Eάν δεν υπάρχει εκ κατασκευής µπορεί να προστεθεί.
5.1.14
Λίπανση
Ψυγείο, εναλλάκτης νερού/λαδιού, σωληνώσεις, θερµοστάτης, κάρτερ λαδιού και το φίλτρο της αντλίας είναι
ελεύθερα εφόσον δεν τροποποείται το αµάξωµα.
Ο αριθµός των φίλτρων της αντλίας είναι ελεύθερος. Η σχέση κίνησης και τα εσωτερικά µέρη της αντλίας
λαδιού είναι ελεύθερα. Η παροχή µπορεί να αυξηθεί σε σχέση µε την αρχική αντλία. Η πίεση λαδιού µπορεί
να αυξηθεί µε την αλλαγή του ελατηρίου της βαλβίδας. Το κέλυφος της αντλίας και το κάλυµά του, αν
υπάρχει, καθώς και η θέση τους µέσα στο κάρτερ, πρέπει να είναι τα αρχικά, αλλά το εσωτερικό του
κελύφους και του καλύµατός του, µπορεί να υποστεί µηχανική κατεργασία. Η τοποθέτηση ενός τεντωτήρα της
αλυσσίδας της αντλίας λαδιού επιτρέπεται.
Η προσθήκη σωληνώσεων λαδιού µέσα στον κορµό (µπλοκ) του κινητήρα επιτρέπεται και αυτές οι
σωληνώσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον ψεκασµό λαδιού αλλά οι σωληνώσεις δεν µπορούν να
έχουν δοµικό ρόλο. Μπορούν να έχουν βαλβίδα ελέγχου της ροής µόνο αν και ο αρχικός κορµός κινητήρα τις
έχει (ο αριθµός και ο τύπος των βαλβίδων πρέπει να έιναι ο ίδιος µε τον αρχικό).
Η τοποθέτηση ενός ψυγείου λαδιού στο εξωτερικό του αµαξώµατος δεν επιτρέπεται παρά µόνο κάτω από το
οριζόντιο επίπεδο που περνά από τα κέντρα των τροχών και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην εξέχει από τη
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γενική περίµετρο του αυτοκινήτου όταν το παρατηρούµε σε κάτοψη όπως παρουσιάζεται στην εκκίνηση και
χωρίς να απαιτεί τροποποίηση του αµαξώµατος.
Για την τοποθέτηση ενός ψυγείου λαδιού κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν επιτρέπεται να δηµιουργηθεί πρόσθετη
περιβάλλουσα αεροδυναµική κατασκευή. Oποιαδήποτε εισαγωγή αέρα θα πρέπει να έχει σαν µοναδικό
σκοπό την εισροή του απαραίτητου αέρα για την ψύξη του ψυγείου, αποκλειοµένης κάθε αεροδυναµικής
επίδρασης. Eάν το κύκλωµα λίπανσης του κινητήρα προβλέπει ελεύθερη εξαγωγή των αναθυµιάσεων στον
αέρα θα πρέπει να εξοπλισθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε οι αναθυµιάσεις αυτές να καταλήγουν σε ένα δοχείο
συλλογής. Aυτό θα πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 2 λίτρων για τα αυτοκίνητα µε κυβισµό κινητήρα
µέχρι 2000 cc και 3 λίτρα για αυτοκίνητα µε κυβισµό µεγαλύτερο από 2000 cc. Aυτό το δοχείο συλλογής θα
πρέπει να είναι από διαφανές πλαστικό ή θα πρέπει να έχει ένα διαφανές κάλυµµα (παράθυρο). Ένας
διαχωριστήρας αέρα/λαδιού µπορεί να τοποθετηθεί εκτός της µηχανής (µέγιστη χωρητικότητα 1 λίτρου),
σύµφωνα µε το σχήµα 255-3. Tο λάδι πρέπει να ρέει από το συλλέκτη προς τη µηχανή µε τη βαρύτητα.

Σχήµα 255-3
Για την ψύξη του λαδιού µπορεί να τοποθετηθεί ένας ανεµιστήρας µε τον όρο ότι δεν θα δηµιουργεί
αεροδυναµικά φαινόµενα.
∆είκτης λαδιού: Είναι ελεύθερος αλλά πρέπει να υπάρχει πάντοτε και να µην έχει καµία άλλη λειτουργία.
Μπορεί να µετακινηθεί από την αρχική του θέση.
Φίλτρο λαδιού: Η ύπαρξη ενός φίλτρου λαδιού σε λειτουργική κατάσταση είναι υποχρεωτική και όλη η ροή
του λαδιού πρέπει να περνάει µέσα από αυτό. Το φίλτρο είναι ελεύθερο µε την προϋπόθεση πως είναι
απόλυτα εναλλακτό µε το αρχικό.
5.1.15
Kινητήρας. Στήριξη, κλίση και θέση
Oι βάσεις είναι ελεύθερες εκτός του αριθµού τους, µε την προϋπόθεση ότι η κλίση και η θέση του κινητήρα
µέσα στο χώρο που καταλαµβάνει δεν τροποποιούνται και ότι εφαρµόζονται τα άρθρα 5.7.1 και 5 Γενικές
∆ιατάξεις.
Oι βάσεις µπορούν να συγκολληθούν στη µηχανή και στο αµάξωµα και η θέση τους είναι ελεύθερη.
5.1.16
Eξαγωγή Kαυσαερίων
Τα σχέδια ΙΙΙ και IV (σχέδια ΙΙΙ-L1 και ΙΙΙ-L2 για αυτοκίνητα αναγνωρισµένα µετά την 1/1/2010) του δελτίου
αναγνώρισης της οµάδας Α/Β πρέπει να τηρούνται.
H εξαγωγή καυσαερίων είναι ελεύθερη µετά το συλλέκτη (πολλαπλή) εξαγωγής, µε τον όρο ότι η στάθµη
θορύβου που έχει θεσπισθεί από τη χώρα (ες) διεξαγωγής του αγώνα γίνεται σεβαστή όταν πρόκειται για
αγώνα σε ανοικτούς δρόµους. H εξαγωγή πρέπει να βρίσκεται µέσα στην περίµετρο του αυτοκινήτου. (βλ.
Γενικές ∆ιατάξεις, άρθρο 252-3.6). Για τα αυτοκίνητα τύπου WRC, µια αποτελεσµατική ασπίδα θερµότητας
πρέπει να υπάρχει γύρω από την εξαγωγή, µε σκοπό την αποφυγή υπερβολικής θέρµανσης της εξαγωγής
και τη διοχέτευση τυχόν διαρροών προς ψυχρότερες περιοχές του αυτοκινήτου.
Στα αυτοκίνητα µε κινητήρα εφοδιασµένο µε υπερσυµπιεστή ο αγωγός εξαγωγής καυσαερίων µπορεί να
τροποποιηθεί µόνο µετά τον υπερσυµπιεστή.
Στις περιπτώσεις περιστροφικών κινητήρων και υπό τον όρο ότι οι αρχικές διαστάσεις των θυρίδων
εισαγωγής της πολλαπλής εξαγωγής διατηρούνται αµετάβλητες οι διαστάσεις του διαύλου µέσα στην
πολλαπλή εξαγωγής είναι ελεύθερες.
Θερµικά διαφράγµατα µπορούν να τοποθετούνται στο συλλέκτη (πολλαπλή) εξαγωγής, τον υπερσυµπιεστή
και στα άλλα εξαρτήµατα του συστήµατος εξαγωγής καυσαερίων µε µόνη όµως λειτουργικότητα την παροχή
θερµικής προστασίας.
Ατµοσφαιρικοί κινητήρες: Η ροή των καυσαερίων δεν πρέπει ποτέ να µεταβάλλεται µέσω ηλεκτρονικών ή
µηχανικών συσκευών.
Υπερτροφοδοτούµενοι κινητήρες: Η ροή των καυσαερίων µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µέσω της λειτουργίας
της βαλβίδας ανακούφισης ή / και του εξαρτήµατος έγχυσης φρέσκου αέρα στην πολλαπλή εξαγωγής.
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5.1.17
Bοηθητικοί Iµάντες και Tροχαλίες τοποθετηµένες εξωτερικά του κινητήρα
Tο υλικό, ο τύπος και οι διαστάσεις των τροχαλιών, των αλυσσίδων και ιµάντων που κινούν τους βοηθητικούς
µηχανισµούς είναι ελεύθερα. H διαδροµή και ο αριθµός των ιµάντων και αλυσσίδων είναι ελέυθερα.
5.1.18
Φλάντζες
Eλεύθερες.
5.1.19
Eλατήρια του κινητήρα
Για τα ελατήρια δεν υπάρχει περιορισµός αλλά ωστόσο πρέπει να διατηρούν την αρχική τους
λειτουργικότητα.
5.1.20
Eκκινητήρας (Mίζα)
Πρέπει να διατηρηθεί αλλά ο κατασκευαστής και ο τύπος είναι ελεύθερα.
5.1.21
Πίεση Yπερτροφοδότησης
Aυτή η πίεση µπορεί να τροποποιηθεί βάσει του άρθρου 5.1.19 και του άρθρου 5 Γενικές ∆ιατάξεις.
Η σύνδεση µεταξύ του κελύφους και της βαλβίδας ανακούφισης (waste gate), µπορεί να γίνει ρυθµιζόµενη
εάν δεν είναι εκ κατασκευής έτσι. Tο αρχικό σύστηµα λειτουργίας της βαλβίδας ανακούφισης (waste gate)
µπορεί να τροποποιηθεί και να µεταβληθεί σε ρυθµιζόµενο αλλά το σύστηµα αυτό καθ’ εαυτό πρέπει να
διατηρηθεί. Ένα µηχανικό σύστηµα πρέπει να παραµείνει µηχανικό και ένα ηλεκτρικό σύστηµα πρέπει να
παραµείνει ηλεκτρικό κοκ.
5.1.22 Mε µοναδικό σκοπό να στερεωθεί ένα κάλυµµα στο µπλοκ του κινητήρα και την κυλινδροκεφαλή
µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτασφαλιζόµενη βίδα. H βίδα αυτή δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να
χρησιµοποιηθεί για στερέωση άλλων τµηµάτων (εξαρτηµάτων).
5.2

META∆OΣH KINHΣHΣ

5.2.1
Συµπλέκτης
O συµπλέκτης είναι ελεύθερος αλλά το αρχικό κέλυφος (χελώνα) πρέπει να διατηρηθεί όπως και η µέθοδος
λειτουργίας του. Οι δεξαµενές υγρών του συµπλέκτη µπορούν να τοποθετηθούν εντός του θαλάµου
επιβατών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι ασφαλώς στερεωµένες και να προστατεύονται από ένα
στεγανό και άφλεκτο κάλυµα.
5.2.2
Kιβώτιο Tαχυτήτων
∆εν επιτρέπονται τα κιβώτια µετατροπής.
Eπιτρέπεται η τοποθέτηση ενός προσθέτου συστήµατος λίπανσης και ψύξης ελαίου µε την προϋπόθεση
τήρησης του άρθρου 5.1.14 (αντλία κυκλοφορίας, ψυγείο και εισαγωγές αέρα τοποθετηµένες κάτω από το
αυτοκίνητο), αλλά η αρχική µέθοδος λίπανσης πρέπει να διατηρηθεί.
Eν τούτοις ένα πρόσθετο αναγνωρισµένο κιβώτιο ταχυτήτων, αν είναι εξοπλισµένο µε αντλία λίπανσης
µπορεί να χρησιµοποιηθεί και χωρίς αυτήν την αντλία. Mπορεί να τοποθετηθεί ένας ανεµιστήρας ψύξης του
ελαίου λίπανσης του κιβωτίου ταχυτήτων εφόσον δεν έχει καµία επίδραση στην αεροδυναµική του
αυτοκινήτου.
Το εσωτερικό του κιβωτίου είναι ελεύθερο. Οι σχέσεις πρέπει να είναι αναγνωρίσµένες στην Οµάδα Α.
Oι βάσεις του κιβωτίου ταχυτήτων είναι ελεύθερες αλλά όχι ο αριθµός τους.
Mπορούν να χρησιµοποιηθούν:
― Tο αρχικό κέλυφος και οι αρχικές σχέσεις µετάδοσης ή µια από τις οµάδες πρόσθετων σχέσεων
µετάδοσης.
― Eνα από τα πρόσθετα κελύφη αλλά µόνο µε µια από τις πρόσθετες οµάδες σχέσεων µετάδοσης.
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
Η αναγνωρισµένη διάταξη των σχέσεων (“H” ή σειριακό) πρέπει να διατηρείται σε όλα τα αναγνωρισµένα
κιβώτια ταχυτήτων.

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΝΟ
Οι σύνδεσµοι και οι ντίζες του µηχανισµού επιλογής του κιβωτίου είναι ελεύθεροι. Η χρήση “πυργολεβιέδων”
επιτρέπεται.
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5.2.3
Tελική Σχέση - ∆ιαφορικό
Eπιτρέπεται η εγκατάσταση ενός διαφορικού περιορισµένης ολίσθησης (limited slip), µε την προϋπόθεση ότι
µπορεί να τοποθετηθεί µέσα στο αρχικό κέλυφος χωρίς καµία άλλη τροποποίηση, εκτός από αυτές που
προβλέπονται στην παράγραφο “Γενικές ∆ιατάξεις”. Tο αρχικό διαφορικό µπορεί επίσης να µετατρέπεται σε
περιορισµένης ολίσθησης.
O αρχικός τρόπος λίπανσης του πίσω άξονα πρέπει να διατηρηθεί.
Ωστόσο επιτρέπεται ένα πρόσθετο σύστηµα λίπανσης και ψύξης του λαδιού (αντλία κυκλοφορίας, ψυγείο και
εισαγωγές αέρα τοποθετηµένες κάτω από το αυτοκίνητο), µε την προϋπόθεση του άρθρου 5.1.14.
Ένα ψυγείο λαδιού ή/και µια αντλία λαδιού µπορούν να τοποθετηθούν στο χώρο αποσκευών (χωρίς
τροποποίηση του αρχικού πλαισίου του αυτοκινήτου) αλλά ένα χώρισµα αδιαπέραστο από φλόγες και υγρά
πρέπει να χωρίζει από τους επιβάτες.
Tα στηρίγµατα του διαφορικού είναι ελεύθερα.
Η χρήση ενεργών διαφορικών, δηλ. κάθε συστήµατος που επιδρά άµεσα στις ρυθµίσεις του διαφορικού
(αρχική τάση, πίεση, X) απαγορεύεται για όλα τα δικίνητα αυτοκίνητα.
Για αυτοκίνητα µε κίνηση στους 4 τροχούς, τα εµπρός και πίσω διαφορικά και συστήµατα αυτόµατου
κλειδώµατος πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα παρακάτω σηµεία:
• Επιτρέπονται µόνο εξ΄ ολοκλήρου µηχανικά διαφορικά
• Τα διαφορικά πρέπει να είναι είτε τύπου πλανητών-δορυφόρων είτε επικυκλικού τύπου ενός σταδίου
• Ο µηχανισµός αυτόµατου κλειδώµατος πρέπει να είναι µε δίσκους και ράµπες
Καµία από τις παραµέτρους των εµπρός και πίσω διαφορικών δεν µπορεί να τροποποιηθεί, χωρίς χρήση
εργαλείων µε το αυτοκίνητο σταµατηµένο.
Για τα αυτοκίνητα WRC, µόνο αναγνωρισµένα διαφορικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν.
5.2.4 Τα ακόλουθα µέτρα ισχύουν για τα υδραυλικά κυκλώµατα αυτοκινήτων τύπου WRC:
- H υδραυλική πίεση στις σωληνώσεις πρέπει να επιστρέφει στο µηδέν µόλις διακοπεί η λειτουργία του
κινητήρα
- Η ονοµαστική πίεση στις σωληνώσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει ποτέ τα 150 bar.
5.2.5 Αξονες µετάδοσης κίνησης
Εγκάρσιοι άξονες µετάδοσης κίνησης (ηµιαξόνια) από κράµα τιτανίου απαγορεύονται. ∆ιαµήκεις άξονες
µετάδοσης κίνησης από κράµα τιτανίου απαγορεύονται, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, που εξετάζονται
από την αρµόδια οµάδα εργασίας της FIA.
5.3
ANAPTHΣH
Oι θέσεις των κέντρων περιστροφής των σηµείων στήριξης της ανάρτησης στις πλήµνες των τροχών και στο
αµάξωµα/πλαίσιο πρέπει να διατηρηθούν.
Σε περίπτωση ύπαρξης υδροπνευµατικής ανάρτησης οι σωληνώσεις και οι βαλβίδες που συνδέονται µε τις
σφαίρες του αέρα είναι ελεύθερες.
5.3.1 Eπιτρέπεται να τοποθετηθούν σε κάθε πλευρά του διαµήκη άξονα του αυτοκινήτου ενισχυτικές
ράβδοι στα σηµεία συγκράτησης της ανάρτησης στο αµάξωµα ή στο σασί. H απόσταση µεταξύ ενός σηµείου
στήριξης της ανάρτησης και ενός σηµείου στερέωσης της ενισχυτικής ράβδου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη
από 100 mm, εκτός αν η ράβδος αποτελεί εγκάρσια ενίσχυση αναγνωρισµένη µαζί µε τον κλωβό ασφαλείας
ή εκτός αν είναι µια άνω ράβδος συνδεδεµένη σε σύστηµα ανάρτησης τύπου Mac Pherson ή παρόµοιου.
Στην τελευταία περίπτωση η µέγιστη απόσταση µεταξύ ενός σηµείου στερέωσης της ράβδου και του άνω
σηµείου στερέωσης της ανάρτησης πρέπει να είναι 150 mm (βλέπε σχέδια 255-4 και 255-2).
Eκτός από αυτά τα σηµεία η ράβδος δεν πρέπει να στερεώνεται στο αµάξωµα ή σε µηχανικά µέρη.
5.3.2 Eπιτρέπεται η ενίσχυση των σηµείων στήριξης της ανάρτησης καί των εξαρτηµάτων κύλισης µε την
προσθήκη υλικού αλλά δεν επιτρέπεται η ένωση δύο διαφορετικών εξαρτηµάτων ώστε να σχηµατίζουν ένα
ενιαίο εξάρτηµα.
5.3.3
Αντιστρεπτικές δοκοί
Oι αντιστρεπτικές δοκοί που έχουν αναγνωρισθεί από τον κατασκευαστή µπορούν να αντικατασταθούν ή να
αφαιρεθούν µε την προϋπόθεση ότι τα σηµεία στήριξης στο πλαίσιο δεν θα τροποποιηθούν. Aυτά τα σηµεία
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη στήριξη των ενισχυτικών ράβδων.
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•
•
•
•
•

Επιτρέπονται µόνο αντιστρεπτικές δοκοί µηχανικής λειτουργίας
Η ρύθµιση της αντιστρεπτικής δοκού µπορεί να γίνει µόνο άµεσα από τον οδηγό, χρησιµοποιώντας ένα
αποκλειστικά µηχανικό σύστηµα χωρίς εξωτερική ισχύ
Απαγορεύεται οποιαδήποτε σύνδεση µεταξύ των αµορτισερ
Απαγορεύεται οποιαδήποτε σύνδεση µεταξύ των εµπρός και πίσω αντιστρεπτικών δοκών
Απαγορεύονται αντιστρεπτικές δοκοί από κράµα τιτανίου.

Σχήµα 255-2

Σχήµα 255-4

5.3.4
Oι σύνδεσµοι της ανάρτησης µπορούν να είναι από υλικό διαφορετικό του αρχικού. Tα σηµεία
στήριξης της ανάρτησης στο αµάξωµα ή στο σασί µπορούν να τροποποιηθούν µε:
― Xρήση συνδέσµων UNIBALL
Για το σύνδεσµο Uniball µπορεί να κοπεί ο αρχικός βραχίονας και να κολληθεί µια νέα έδρα. ∆ίπλα στο
σύνδεσµο uniball θα χρησιµοποιηθούν υποστηρίγµατα.
― Xρήση βίδας µεγαλύτερης διαµέτρου.
― Xρήση πρόσθετου υλικού για την ενίσχυση του σηµείου στήριξης σε απόσταση το πολύ 100mm από το
σηµείο στήριξης
H γεωµετρική θέση του άξονα περιστροφής του συνδέσµου δεν πρέπει να αλλάξει (βλ. σχήµα 255-5).

Σχήµα 255-5
5.3.5 Οι διαστάσεις των ελατηρίων είναι ελεύθερες αλλά όχι ο τύπος ή το υλικό (το οποίο πρέπει να είναι
κράµα µε βάση το σίδηρο).
Oι βάσεις των ελατηρίων µπορούν να γίνουν ρυθµιζόµενες ακόµα και αν αυτό απαιτεί την προσθήκη υλικού.
Eνα ελικοειδές ελατήριο µπορεί να αντικατασταθεί µε δύο ή περισσότερα ελατήρια του ίδιου τύπου, είτε σε
οµόκεντρη διάταξη είτε σε σειρά, µε την προϋπόθεση ότι είναι πλήρως ανταλάξιµα µε τα αρχικά και ότι
µπορούν να τοποθετηθούν χωρίς καµία άλλη τροποποίηση εκτός από αυτές που αναφέρονται σε αυτό το
άρθρο.
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Το ύψος του αυτοκινήτου µπορεί να ρυθµιστεί µόνο µε χρήση εργαλείων και µόνο όταν το αυτοκίνητο είναι
ακίνητο.
5.3.6
Aµορτισέρ
Eίναι ελεύθερος ο κατασκευαστής (µάρκα), όχι όµως ο αριθµός τους ούτε ο τύπος τους (τηλεσκοπικό,
βραχίονας κλπ), ούτε η αρχή λειτουργίας τους (υδραυλικό, µε τριβή, ανάµικτο κλπ), ούτε τα στηρίγµατα.
Ο έλεγχος της αρχής λειτουργίας των αµορτισέρ πρέπει να γίνεται ως ακολούθως:
Μόλις τα ελατήρια ή/και οι ράβδοι στρέψης αφαιρεθούν, το όχηµα πρέπει να βυθιστεί µέχρι τα τερµατικά
σηµεία της ανάρτησης (bump stops) εντός το πολύ 5 λεπτών.
Σε ό,τι αφορά την αρχή λειτουργίας τους, τα αµορτισέρ αερίου εξοµειώνονται µε τα υδραυλικά.
Aν για την αντικατάσταση του στοιχείου απόσβεσης ανάρτησης τύπου Mc Pherson ή ανάρτησης που
λειτουργεί κατά όµοιο τρόπο, είναι αναγκαίο να αλλαχθεί το πλήρες στοιχείο Mc Pherson, τα καινούργια
τεµάχια πρέπει να είναι µηχανικώς αντίστοιχα (ισοδύναµα) µε τα αρχικά, µε εξαίρεση του στοιχείου
απόσβεσης κραδασµών και των υποδοχών των ελατηρίων.
Αν τα αµορτισέρ έχουν ξεχωριστά δοχεία υγρού, µέσα στο θάλαµο των επιβατών, ή στο χώρο αποσκευών,
αν ο τελευταίος δεν είναι ξεχωριστός από το θάλαµο επιβατών, τότε αυτά τα δοχεία πρέπει να είναι
στερεωµένα επαρκώς και να έχουν προστασία.
Μπορεί να προστεθεί διάταξη περιορισµού της διαδροµής της ανάρτησης.
Μόνο ένα καλώδιο ανά τροχό επιτρέπεται, και η µοναδική του λειτουργικότητα µπορεί να είναι ο περιορισµός
της διαδροµής της ανάρτησης όταν το αµορτισέρ δεν είναι συµπιεσµένο.
Κάθε σερβοµηχανισµός που ενεργοποιεί ένα κύκλωµα ισχύος το οποίο ενεργεί άµεσα ή έµµεσα στα µέρη
της ανάρτησης απαγορεύεται. Επιτρέπεται ένα σύστηµα που επιτρέπει την ηλεκτρονική ρύθµιση των
αµορτισέρ.
Απαγορεύεται οποιοδήποτε ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου των αµορτισέρ.
5.3.7 Πλήµνες
Απαγορεύεται η χρήση κράµατος τιτανίου στις πλήµνες, εκτός ιδιαίτερων περιπτώσεων, που εξετάζονται από
την αντίστοιχη οµάδα εργασίας της FIA
5.4
TPOXOI KAI ΛAΣTIXA
Oι πλήρεις τροχοί (ζάντα + λάστιχο) είναι ελεύθεροι µε τον όρο ότι µπορούν να τοποθετηθούν στο αρχικό
αµάξωµα. Aυτο σηµαίνει οτι το ψηλότερο µέρος τον πλήρους τροχού που βρίσκεται καθέτως πάνω από το
κέντρο της πλήµνης τον τροχού πρέπει να καλύπτεται από το αµάξωµα όταν η µέτρηση γίνεται κάθετα. H
στερέωση των τροχών µε βίδες (µπουλόνια) µπορεί να αλλάξει σε στερέωση µε παξιµάδια και µπουζόνια.
Aπαγορεύεται η χρήση ελαστικών που προορίζονται για µοτοσικλέτες. Για τα ράλλυ µόνο, ο τροχός πρέπει
να στερεώνεται κατά ελάχιστο µε 4 µπουζόνια ή 4 µπουλόνια. Σε καµία περίπτωση το φάρδος τον
συστήµατος ζάντα-λάστιχο σε συνάρτηση µε τον κυβισµό του αυτοκινήτου, δεν πρέπει να ξεπερνά τις εξής
διαστάσεις:
Κυβισµός σε cc
0 – 1000
1000 – 1150
1150 – 1400
1400 – 1600
1600 – 2000
2000 – 2500
2500 – 3000
3000 – 3500
3500 – 4000
4000 – 4500
4500 – 5000
5000 – 5500
5500 - X

Μέγιστες διαστάσεις (ίντσες)
Ράλλυ
Αλλοι αγώνες
7’’
7’’
7’’
7’’
8’’
8’’
8’’
8’’
9’’
9’’
9’’
9’’
9’’
9’’
9’’
10’’
9’’
10’’
9’’
11’’
9’’
11’’
9’’
12’’
9’’
12’’
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Για τα WRC και τα Kit Car η διάµετρος της ζάντας είναι ελεύθερη εφόσον δεν ξεπερνά τις 18΄΄. Για τα άλλα
αυτοκίνητα η διάµετρος της ζάντας µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί κατά 2 ίντσες από την αρχική διάσταση.
Eν τούτοις αυτή δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 18΄΄.
Επιπρόσθετα, και µόνο για χωµάτινους αγώνες, οι διαστάσεις των τροχών περιορίζονται ως ακολούθως:
― Αν το πλάτος του τροχού είναι µικρότερο ή ίσο από 6΄΄, η µέγιστη διάµετρός του περιορίζεται στις 16΄΄.
― Αν το πλάτος του τροχού είναι µεγαλύτερο από 6΄΄ η µέγιστη διάµετρός του περιορίζεται στις 15΄΄.
Στους αγώνες Ράλλυ η µέγιστη διάµετρος του πλήρους τροχού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 650 mm, µη
συµπεριλαµβανοµένων των "καρφιών", αν χρησιµοποιούνται τροχοί µε τέτοια.
∆εν είναι υποχρεωτικό όλοι οι τροχοί να είναι της αυτής διαµέτρου.
Για τα Ράλλυ: Η χρήση σφυρήλατου µαγνησίου απαγορεύεται για τροχούς µε διάµετρο µικρότερη από 18΄΄.
Για τροχούς 8΄΄x18΄΄ απαγορεύεται η χρήση σφυρήλατου µαγνησίου µε βάρος µικρότερο από 7.8 Kg.
Εκτός από τα ράλλυ: εάν οι τροχοί στερεώνονται µε ένα κεντρικό παξιµάδι αυτό το παξιµάδι πρέπει να
ασφαλίζεται από ένα ελατήριο σε όλη τη διάρκεια τον αγώνα και θα πρέπει να τοποθετείται εκ νέου µετά από
κάθε αλλαγή τροχού. Tα ελατήρια πρέπει να βάφονται κόκκινα µε χρώµα τύπου DAYGLO. Πάντοτε πρέπει
να υπάρχουν διαθέσιµα αµοιβά ελατήρια.
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Η χρήση αποστατών (spacers) επιτρέπεται
5.5
ΣYΣTHMA ΠE∆HΣHΣ (ΦPENΩN)
Το σύστηµα πέδησης (φρένων) είναι ελεύθερο, µε την προϋπόθεση πως:
•
•

Περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα κυκλώµατα, που ενεργοποιούνται από το ίδιο πεντάλ
(Μεταξύ του πεντάλ και των δαγκανών, τα δύο κυκλώµατα πρέπει να είναι αναγνωρίσιµα ξεχωριστά,
χωρίς οποιαδήποτε µεταξύ τους σύνδεση, εκτός από το µηχανικό κατανεµητή πέδησης)
∆εν υπάρχει οποιαδήποτε συσκευή ή “σύστηµα” µεταξύ της κύριας τρόµπας φρένων και των δαγκανών.
∆εν θεωρούνται ως “συστήµατα” αισθητήρες συλλογής δεδοµένων, διακόπτες επαφής για τα πίσω
κόκκινα φώτα STOP, µηχανικές περιοριστικές συσκευές και συστήµατα χειρόφρενου που
ενεργοποιούνται απευθείας από τον οδηγό.

5.5.1
Yλικό τριβής φρένων
Tο υλικό και ο τρόπος στερέωσης (πριτσίνωµα ή κόλληµα) είναι ελεύθερα µε τον όρο ότι οι διαστάσεις του
υλικού τριβής θα παραµείνουν οι ίδιες.
5.5.2
Σερβόφρενα, ρυθµιστές πίεσης και συστήµατα αντιµπλόκαρίσµατος
Tα σερβόφρενα µπορούν να αποσυνδεθούν και να αφαιρεθούν. Pυθµιστές πίεσης και συστήµατα αντιµπλόκ
µορούν να αποσυνδεθούν αλλά όχι να αφαιρεθούν. O µηχανισµός ρύθµισης είναι ελεύθερος. Oι ρυθµιστές
πίεσης της πέδησης (φρένων) δεν επιτρέπεται να µετακινηθούν από τον αρχικό χώρο που βρίσκονται
(θάλαµος επιβατών, διαµέρισµα µηχανής, εξωτερικό αυτοκινήτου κ.λ.π.).
5.5.3
Ψύξη των Φρένων
Eπιτρέπεται η αφαίρεση ή η τροποποίηση των προστατευτικών ελασµάτων των φρένων χωρίς όµως την
προσθήκη υλικού. Στα φρένα κάθε τροχού επιτρέπεται να υπάρχει µόνο ένας εύκαµπτος αγωγός εισαγωγής
αέρος αλλά η εσωτερική του διατοµή θα πρέπει να χωράει εντός ενός κύκλου διαµέτρου 10 cm. Ο αγωγός
µπορεί να είναι διπλός αλλά στην περίπτωση αυτή η εσωτερική διατοµή κάθε ενός αγωγού πρέπει να χωράει
εντός ενός κύκλου διαµέτρου 7 cm. Oι αγωγοί αέρος δεν µπορούν να προεξέχουν από την περίµετρο του
αυτοκινήτου όπως φαίνεται σε κάτοψη.
5.5.4
∆ίσκοι Φρένων
H µόνη επιτρεποµένη επέµβαση είναι η επαναφορά τους στην αρχική κατάσταση (λείανση). Επιτρέπεται η
προσθήκη συστήµατος καθαρισµού της λάσπης που συγκεντρώνεται στους δίσκους των φρένων ή / και
στους τροχούς.
5.5.5
Tο χειρόφρενο µπορεί να αποσυνδεθεί αλλά µόνο για αγώνες σε κλειστές διαδροµές (πίστες,
αναβάσεις).
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5.5.6
Yδραυλικές Σωληνώσεις
Eπιτρέπεται να αλλαχθούν οι υδραυλικές σωληνώσεις µε άλλες αεροπορικού τύπου. Οι δεξαµενές υγρών
φρένων µπορούν να τοποθετηθούν εντός του θαλάµου επιβατών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι
ασφαλώς στερεωµένες και να προστατεύονται από ένα στεγανό και άφλεκτο κάλυµα.
5.5.7
Μόνο δαγκάνες αναγνωρισµένες στην Οµάδα Α µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Όλες οι
δαγκάνες των δισκοφρένων πρέπει να είναι από αλουµίνιο µε όριο ελαστικότητας όχι µεγαλύτερο από 80
Gpa. Σε κάθε τροχό επιτρέπεται µόνο µία δαγκάνα . H διατοµή του κάθε πιστονιού της δαγκάνας πρέπει να
είναι κυκλική.
5.5.8
Αντλίες φρένων
Οι αντλίες φρένων πρέπει να είναι είναι αναγνωρισµένες
ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΝΟ
Με την προϋπόθεση ότι διατηρούνται τα χαρακτηριστικά µεγέθη, που αναφέρονται στο δελτίο αναγνώρισης
(περιλαµβανοµένης της θέσης των δαγκανών (εµπρός-πίσω) και τυχόν δυνατότητας υδρόψυξης), ο
κατασκευαστής και η µορφή των δαγκανών φρένων, καθώς και ο κατασκευαστής και η µορφή των
δισκόπλακων, είναι ελεύθερα.
5.6
ΣYΣTHMA ∆IEYΘYNΣHΣ
Το υποβοηθούµενο σύστηµα διεύθυνσης µπορεί να αποσυνδεθεί αλλά όχι να αφαιρεθεί.
5.6.1
Απαγορεύεται κάθε σύστηµα διεύθυνσης το οποίο επιτρέπει την επανευθυγράµµιση
περισσότερων από δύο τροχούς.
5.6.2
Τα υποβοηθούµενο σύστηµα διεύθυνσης δεν µπορεί να ελέγχεται ηλεκτρονικά.
Κανένα τέτοιο σύστηµα δεν επιτρέπεται να έχει άλλη λειτουργικότητα από το να µειώνει τη φυσική
προσπάθεια που χρειάζεται για να στρίψει το αυτοκίνητο.
Αν το αρχικό αυτοκίνητο διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόµενο σύστηµα υποβοήθησης:
• Αν αυτός ο τύπος συστήµατος διατηρηθεί, κανένα µέρος του δεν µπορεί να τροποποιηθεί, αλλά η
ηλεκτρονική του µονάδα µπορεί να επαναπρογραµµατιστεί
• Επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί νέος τύπος υποβοήθησης µε την προϋπόθεση πως δεν είναι ηλεκτρονικά
ελεγχόµενος και είναι αναγνωρισµένος.
5.7

AMAΞΩMA - ΠΛAIΣIO

5.7.1
Eλάφρυνση και Eνισχύσεις
Eπιτρέπεται η ενίσχυση των αναρτηµένων τµηµάτων του αµαξώµατος ή του πλαισίου, µε τον όρο ότι το υλικό
που χρησιµοποιείται ακολουθεί το αρχικό σχήµα του εξαρτήµατος και βρίσκεται σε επαφή µε αυτό.
Σύµφωνα µε αυτό το άρθρο επιτρέπονται ενισχύσεις από συνθετικά υλικά οποιουδήποτε πάχους όπως
φαίνεται στο σχήµα 255 - 8.

Σχήµα 255-8
Mονωτικές επενδύσεις (υλικά) µπορούν να αφαιρεθούν από το δάπεδο του αυτοκινήτου, από τον χώρο του
κινητήρα, το θάλαµο των αποσκευών και τους θόλους των τροχών.
Mη χρησιµοποιούµενες στηρίξεις (π.χ. του εφεδρικού τροχού) που βρίσκονται στο αµάξωµα ή στο σασί
µπορούν να αφαιρεθούν εκτός και αν στηρίζουν µηχανικά µέρη τα οποία δεν µπορούν να αφαιρεθούν ή
µετακινηθούν.
Eίναι δυνατόν να κλεισθούν διάφορες τρύπες στο θάλαµο επιβατών, στο χώρο του κινητήρα, στο χώρο
αποσκευών και στα φτερά. Oι τρύπες µπορούν να κλεισθούν είτε µε µεταλλικά ελάσµατα είτε µε πλαστικό
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υλικό και µπορούν να στερεωθούν µε συγκόλληση, επικόλληση ή πριτσίνια. Oι υπόλοιπες τρύπες στο
αµάξωµα µπορούν να κλεισθούν µόνο µε αυτοκόλλητη ταινία.
5.7.2
Eξωτερικά
5.7.2.1
Προφυλακτήρες
Tα “πούλια” µπορούν να αφαιρεθούν.
5.7.2.2
Tάσια και ∆ιακοσµητικά Tροχών
Tα τάσια µπορούν να αφαιρεθούν. Tα διακοσµητικά των τροχών πρέπει να αφαιρεθούν.
5.7.2.3
Kαθαριστήρες
Kινητήρας (µοτέρ), θέση, αριθµός πτερυγίων και µηχανισµός είναι ελεύθερα, αλλά πρέπει να προβλέπεται
τουλάχιστον ένας καθαριστήρας για το παρµπρίζ. Eπιτρέπεται η αφαίρεση του συστήµατος πλυσίµατος των
προβολέων. Η περιεκτικότητα της δεξαµενής υγρού καθαρισµού είναι ελεύθερη και η δεξαµενή µπορεί να
µετακινηθεί στο εσωτερικό του θαλάµου επιβατών σύµφωνα µε το άρθρο 252.7.3 ή στο χώρο του κινητήρα ή
στο χώρο αποσκευών. Οι αντλίες , οι γραµµές και τα πιτσιλιστήρια είναι ελεύθερα.
5.7.2.4 Oι εξωτερικές διακοσµητικές ταινίες µπορούν να αφαιρεθούν. Kάθε εξάρτηµα που ακολουθεί το
εξωτερικό περίγραµµα του αµαξώµατος και έχει φάρδος λιγώτερο από 55 mm θεωρείται σαν διακοσµητική
ταινία.
5.7.2.5
Tα σηµεία στήριξης του ανυψωτήρα (γρύλλου) µπορούν να ενισχυθούν, να αλλάξουν θέση ή να
αυξηθούν σε αριθµό.
5.7.2.6
Eπιτρέπεται η τοποθέτηση προστατευτικών καλυµµάτων στους προβολείς µε µοναδικό σκοπό
την προστασία των κρυστάλλων των φώτων και εφόσον δεν επιρρεάζουν την αεροδυναµική του αυτοκινήτου.
5.7.2.7
H τοποθέτηση και ο τύπος των βάσεων των πινακίδων κυκλοφορίας είναι ελεύθερα αφού
ληφθούν υπόψη οι αστυνοµικές διατάξεις κάθε χώρας.
5.7.2.8
Οι βάσεις των πινακίδων κυκλοφορίας µπορούν να αφαιρεθούν όχι όµως και το σύστηµα
φωτισµού τους.
5.7.2.9
Mπορούν να χρησιµοποιηθούν πρόσθετες στερεώσεις ασφαλείας για το παρµπρίζ και τα πλαϊνά
παράθυρα (τζάµια) µε τον όρο ότι δεν θα βελτιώνουν την αεροδυναµική του αυτοκινήτου.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο το αρχικό παρµπρίζ ή παρµπρίζ αναγνωρισµένο σε Προαιρετική Παραλλαγή
(VO), µε την προϋπόθεση πως έχει βάρος µεγαλύτερο από 9.2 Kg.
5.7.2.10
H τοποθέτηση µιας προστασίας κάτω από το αυτοκίνητο επιτρέπεται µόνο στους αγώνες Ράλλυ
µε την προϋπόθεση ότι δεν έχει κανένα άλλο σκοπό παρά µόνο την προστασία, ότι σέβεται την
προβλεποµένη απόσταση από το έδαφος, ότι είναι αφαιρετή και ότι είναι σχεδιασµένη ειδικά και αποκλειστικά
για να προστατεύει τα εξής µέρη: κινητήρα, ψυγείο νερού, ανάρτηση, κιβώτιο ταχυτήτων, δεξαµενή βενζίνης,
µετάδοση της κίνησης, το σύστηµα εξαγωγής καυσαερίων και φιάλες πυροσβεστήρων.
Αυτές οι προστασίες µπορούν να είναι κατασκευασµένες µόνο από κράµα αλουµινίου ή από ατσάλι και να
έχουν ελάχιστο πάχος 4 mm για το αλουµίνιο και 2mm για το ατσάλι Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατό να
ενισχυθεί το πάνω µέρος τους µε νευρώσεις µετάλου ή σύνθετου υλικού και να προστεθούν µη δοµικά
στοιχεία από σύνθετα υλικά.
Η προστατευτική ποδιά µπορεί να εκτείνεται σε όλο το πλάτος της κάτω πλευράς του εµπρόσθιου
προφυλακτήρα µόνο µπροστά από τον άξονα των εµπρός τροχών.
ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΝΟ
Η χρήση προστατευτικών κατασκευασµένων από αραµίδιο (Kevlar) επιτρέπεται
Μόνο για τους χωµάτινους αγώνες ράλλυ: Επί πλέον των παραπάνω, επιτρέπεται η τοποθέτηση
προστατευτικής ποδιάς που είναι κατασκευασµένη από πλαστικό, µέταλλο ή συνθετικό υλικό για την
προστασία του αµαξώµατος από τη διάβρωση, υπό τον όρο ότι η ποδιά αυτή είναι αφαιρετή, ακολουθεί
ακριβώς τις καµπύλες του αµαξώµατος, δεν παραβιάζει κανένα άρθρο του δελτίου αναγνώρισης και δεν έχει
καµία (αεροδυναµική ή άλλη) λειτουργία εκτός από την προστασία του αµαξώµατος.
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5.7.2.11
Eπιτρέπεται να “διπλωθούν” προς τα µέσα οι µεταλλικές άκρες ή να αλλάξουν σχήµα οι
πλαστικές άκρες από τα φτερά και τους προφυλακτήρες σε περίπτωση που προεξέχουν (εισέρχονται) στο
εσωτερικό του χώρου των τροχών. Tα ηχοµονωτικά πλαστικά υλικά µπορούν να αφαιρεθούν από το
εσωτερικό των θόλων των τροχών. Aυτά τα πλαστικά µέρη µπορούν να αντικατασταθούν µε άλλα από
αλουµίνιο ή πλαστικό που να έχουν το ίδιο σχήµα.
H στερέωση των φτερών µε συγκόληση µπορεί να τροποποιηθεί και να γίνει µε βίδες και παξιµάδια.
5.7.2.12
Μόνο για Ράλλυ : O γρύλλος πρέπει να λειτουργεί αποκλειστικά µε το χέρι (ή από τον οδηγό ή
από τον συνοδηγό) και όχι µε την βοήθεια συστήµατος το οποίο να λειτουργεί υδραυλικά , πνευµατικά ή
ηλεκτρικά.
Το τροχόκλειδο δεν πρέπει να επιτρέπει την αφαίρεση πάνω από ενός µπουλονιού κάθε φορά.
Για άλλους αγώνες: Eπιτρέπονται γρύλλοι κινητού τύπου που λειτουργούν µε πεπιεσµένο αέρα, αλλά δεν
επιτρέπεται να βρίσκονται στο αυτοκίνητο φιάλες πεπιεσµένου αέρα.
5.7.2.13
Oι “φούστες” (skirts) απαγορεύονται. Όλα τα µη αναγνωρισµένα εξαρτήµατα ή κατασκευές,
σχεδιασµένα έτσι ώστε να καλύπτουν µερικώς ή ολικώς τον κενό χώρο µεταξύ του κάτω µέρους του
αυτοκινήτου και του εδάφους απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση.
H προστασία που επιτρέπεται από το άρθρο 255.5.7.2.10 κατά κανένα τρόπο δεν επιτρέπεται να έχει
οποιαδήποτε επίδραση στην αεροδυναµική του αυτοκινήτου.
5.7.2.14
Οι βραχίονες στήριξης των θυρών δεν πρέπει να τροποποιηθούν.
Οι βραχίονες στήριξης ή / και οι αρθρώσεις των καπώ µηχανής και αποσκευών είναι ελεύθεροι, αλλά δεν
επιτρέπεται η αλλαγή ή η προσθήκη σηµείων τοποθέτησης ή η αλλαγή της λειτουργικότητάς τους.
ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΝΟ
Στο κάτω µέρος του προφυλακτήρα επιτρέπεται η διάνοιξη οπών, µίας αριστερά και µίας δεξιά, διαµέτρου
έως 10 cm οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ελεύθερα είτε για αερισµό είτε για ψύξη. Επιτρέπεται η
σύνδεση των οπών αυτών µε εύκαµπτους σωλήνες κυκλικής διατοµής, που θα οδηγούν τον αέρα στην
επιθυµητή θέση. Σε περίπτωση, που το αυτοκίνητο είναι αναγνωρισµένο µε φώτα οµίχλης, αυτά µπορούν να
αφαιρεθούν και οι οπές, που προκύπτουν, να χρησιµοποιηθούν για τον ίδιο σκοπό. Αν αφαιρεθούν τα φώτα
οµίχλης, τότε δεν επιτρέπεται να διανοιχθούν νέες οπές.
5.7.3

Θάλαµος επιβατών

5.7.3.1
Kαθίσµατα
Eπιτρέπεται η µετακίνηση των µπροστινών καθισµάτων προς τα πίσω αλλά όχι πέρα από το κάθετο επίπεδο
που ορίζεται από τη µπροστινή άκρη των αρχικών πίσω καθισµάτων. Tα σχετικά µε το µπροστινό κάθισµα
όρια ορίζονται από το ύψος της πλάτης του καθίσµατος χωρίς το προσκέφαλο ή σε περίπτωση που υπάρχει
ενσωµατωµένο, από το ακραίο πίσω σηµείο των ώµων του οδηγού.
Eπιτρέπεται η αφαίρεση του καθίσµατος του επιβάτη καθώς και των πίσω καθισµάτων.
5.7.3.2
Στην περίπτωση που η δεξαµενή καυσίµου (ρεζερβουάρ) βρίσκεται τοποθετηµένη στο χώρο
αποσκευών (πορτµπαγκάζ) και τα πίσω καθίσµατα έχουν αφαιρεθεί, ένα πυρίµαχο και στεγανό χώρισµα,
πρέπει να διαχωρίζει το θάλαµο επιβατών από το τη δεξαµενή καυσίµου.
Στην περίπτωση αυτοκινήτων “δύο όγκων” είναι δυνατή η χρησιµοποίηση ενός προσθέτου χωρίσµατος από
πλαστικό υλικό, διαφανές και άκαυστο, µεταξύ του θαλάµου των επιβατών και της διάταξης της δεξαµενής
καυσίµου.
Στα αναγνωρισµένα µετά την 1/1/98 αυτοκίνητα δύο όγκων, που η δεξαµενή καυσίµου βρίσκεται στο χώρο
αποσκευών, το ρεζερβουάρ και η εισαγωγή καυσίµου το πρέπει να περιβάλεται από µία άκαυστη και στεγανή
θήκη.
Στα αναγνωρισµένα µετά την 1/1/98 αυτοκίνητα τριών όγκων, που η δεξαµενή καυσίµου βρίσκεται στο χώρο
αποσκευών, πρέπει να υπάρχει ένα χώρισµα, που θα χωρίζει το ρεζερβουάρ από το χώρο επιβατών.
Eντούτοις συνιστάται η αντικατάσταση αυτού του χωρίσµατος από θήκη όπως αυτή της προηγούµενης
παραγράφου.
5.7.3.3

Πίνακας Oργάνων (Tαµπλώ)
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Eπιτρέπεται η αφαίρεση των διαφόρων επενδύσεων, που βρίσκονται κάτω από τον πίνακα οργάνων και δεν
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.
Eπιτρέπεται η αφαίρεση του τµήµατος της κεντρικής κονσόλας που δεν περιέχει εξαρτήµατα του συστήµατος
θέρµανσης ή όργανα (βλ. σχήµα 255-7).

Σχήµα 255-7
5.7.3.4
Θύρες και πλευρικές επενδύσεις
Eπιτρέπεται η αφαίρεση των ηχοµονωτικών υλικών από τις θύρες εφόσον αυτό δεν µεταβάλει το σχήµα τους.
Σε περίπτωση αυτοκινήτων µε δύο θύρες, το παραπάνω ισχύει και για το τµήµα που βρίσκεται κάτω από τα
πλαϊνά παράθυρα, αλλά πρέπει να αντικατασταθεί µε φύλλο φτιαγµένο από µη εύφλεκτο σύνθετο υλικό.
(α)
Eπιτρέπεται να αφαιρεθούν οι εσωτερικές επενδύσεις από τις θύρες µαζί µε τις προστατευτικές
µπάρες για να τοποθετηθούν προστατευτικά πλαίσια από µη εύφλεκτα σύνθετα υλικά. Oι ελάχιστες
προδιαγραφες αυτών των πλαισίων φαίνονται στο σχήµα 255-14.
(β)
Αν η αρχική δοµή των θυρών δεν τροποποιηθεί (µε αφαίρεση, έστω και µερική, σωλήνων και
ενισχύσεων), τα πλαϊνά προστατευτικά πλαίσια των θυρών µπορούν να κατασκευαστούν από µέταλλο µε
πάχος τουλάχιστον 0.5 mm ή από ανθρακονήµατα µε πάχος τουλάχιστον 1 mm ή από οποιοδήποτε άλλο
άφλεκτο υλικό µε πάχος τουλάχιστον 2 mm.
Tο ελάχιστο ύψος του πλαισίου πρέπει είναι από τη βάση της θύρες στο µέγιστο ύψος του αντερείσµατος της
πόρτας.
Σε περίπτωση αυτοκινήτων µε 4 ή 5 θύρες, ο µηχανισµός ανύψωσης των πίσω παραθύρων µπορεί να
αντικασταθεί µε ένα εξάρτηµα που κλειδώνει τα πίσω παράθυρα στην κλειστή θέση.

Σχήµα 255-14
5.7.3.5
Πάτωµα
Tα χαλιά και οι µοκέτες είναι ελεύθερα εποµένως µπορούν να αφαιρεθούν.
5.7.3.6
Άλλα Hχοµωνοτικά και ∆ιακοσµητικά Yλικά
Tα υλικά επένδυσης, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 5.7.3.4 (θύρες) και 5.7.3.3 (ταµπλώ)
µπορούν να αφαιρεθούν.
5.7.3.7
Σύστηµα Θέρµανσης
Επιτρέπεται η αφαίρεση του αρχικού συστήµατος θέρµανσης αλλά πρέπει να διατηρηθεί ένα ηλεκτρικό ή
παρόµοιο σύστηµα ξεθαµπώµατος.
5.7.3.8
Σύστηµα Kλιµατισµού
Mπορεί να προστεθεί ή να αφαιρεθεί αλλά πρέπει να εξασφαλίζεται η θέρµανση.
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5.7.3.9
Τιµόνι
Ελεύθερο. Η κλειδαριά του τιµονιού µπορεί να αφαιρεθεί. Ενας µηχανισµός ταχείας απασφάλισης του
τιµονιού πρέπει να αποτελείται από ένα δακτύλιο οµόκεντρο µε τον άξονα του τιµονιού, βαµένο κίτρινο µε
ανοδίωση ή άλλη ανθεκτική κίτρινη επίστρωση και τοποθετηµένο στον άξονα του τιµονιού πίσω από το τιµόνι.
Η απελευθέρωση πρέπει να γίνεται τραβώντας το δακτύλιο κατά µήκος του άξονα του τιµονιού.
5.7.3.10

Στα αυτοκίντα δύο όγκων µπορεί να αφαιρεθεί η εταζέρα.

5.7.3.11
Aεραγωγοί
Tο πέρασµα αεραγωγών µέσα από το θάλαµο των επιβατών επιτρέπεται µόνο αν προορίζονται για τον
αερισµό του θαλάµου επιβατών.
5.7.4
Πρόσθετα εξαρτήµατα
Eπιτρέπονται χωρίς περιορισµό όλα τα εξαρτήµατα που δεν επιδρούν στην συµπεριφορά του αυτοκινήτου,
όπως π.χ. εξαρτήµατα που καλυτερεύουν την αισθητική ή τις ανέσεις του εσωτερικού χώρου του αυτοκινήτου
(φωτισµός, θέρµανση, ραδιόφωνο κλπ). Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται τα εξαρτήµατα αυτά να
αυξάνουν την ισχύ του κινητήρα ή να επιδρούν στο σύστηµα διεύθυνσης, στη µετάδοση, στα φρένα ή στην
ευστάθεια του αυτοκινήτου, έστω και έµµεσα. O ρόλος όλων των συστηµάτων ελέγχου πρέπει να παραµείνει
ο ίδιος µε αυτόν που προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Eπιτρέπεται η προσαρµογή τους µε τρόπο που θα
τα καθιστά περισσότερο εύχρηστα και ευκολότερα προσιτά, όπως π.χ. χειρόφρενο µεγαλυτέρου µήκους,
τοποθέτηση πρόσθετου πέλµατος στο πεντάλ του φρένου κλπ.
Οποιαδήποτε λήψη δεδοµένων ταχύτητας πρέπει να γίνεται µε χρήση του φαινοµένο Hall ή επαγωγικών
αισθητήρων βασισµένων σε ένα βοηθητικό τροχίσκο.
Eπιτρέπονται τα εξής:
1. Tα αρχικά παράθυρα των αναγνωρισµένων αυτοκινήτων µπορούν να αντικατασταθούν µε τον όρο ότι
είναι αναγνωρισµένα από τη FIA και περιγράφονται σε δελτίο αναγνώρισης.
2. Όργανα µέτρησης πχ. ταχύµετρα µπορούν να τοποθετηθούν ή να αντικατασταθούν και οι λειτουργίες τους
να διαφοροποιηθούν. Oι εγκαταστάσεις αυτές δεν πρέπει να εγκυµονούν κανένα κίνδυνο. Ωστόσο δεν
πρέπει να αφαιρεθεί το ταχύµετρο όταν ο συµπληρωµατικός κανονισµός του αγώνα δεν το επιτρέπει.
3. Tο κλάξον µπορεί να αλλαχθεί και/ή µπορεί να προστεθεί ένα που θα ελέγχεται από τον συνοδηγό. Tο
κλάξον δεν είναι υποχρεωτικό σε αγώνισµα που γίνεται σε κλειστή διαδροµή.
4. Οι ηλεκτρικές ασφάλειες και οι ηλεκτρικοί διακόπτες στην κολώνα του τιµονιού µπορούν να αλλαχθούν
ελεύθερα σε ό,τι αφορά τη χρήση, τη θέση ή τον αριθµό τους, σε περίπτωση πρόσθετων εξαρτηµάτων.
5. O µηχανισµός του χειροφρένου µπορεί να αλλαχθεί ώστε να επιτυγχάνεται άµεσο “ξεµπλοκάρισµα” (Flyoff handbrake).
6. O εφεδρικός (οί) τροχός δεν είναι υποχρεωτικός. Ωστόσο αν υπάρχει πρέπει να είναι καλά στερεωµένος
(οι) και όχι τοποθετηµένος στο χώρο που προορίζεται για τους επιβάτες του αυτοκινήτου. H τοποθέτησή
του πρέπει να µην επιφέρει τροποποιήσεις στο εξωτερικό σχήµα του αµαξώµατος.
7. Eπιτρέπεται η προσθήκη συµπληρωµατικών διαχωρισµάτων στη θήκη γαντιών και προσθέτων θηκών
στις πόρτες µε την προϋπόθεση ότι εφαρµόζονται πάνω στα αρχικά πλαίσια.
8. Για την προφύλαξη των επιβατών από τη φωτιά µπορεί να προστεθεί στα υπάρχοντα χωρίσµατα
πυρίµαχο υλικό.
9. Eπιτρέπεται να αλλαχθούν οι αρθρώσεις του συστήµατος αλλαγής ταχυτήτων.
5.8

HΛEKTPIKO ΣYΣTHMA

5.8.1
H ονοµαστική τάση του ηλεκτρικού συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης και της τάσης του
πρωτεύοντος κυκλώµατος ανάφλεξης, πρέπει να παραµείνει η ίδια.
5.8.2
Eπιτρέπεται η προσθήκη ηλεκτρονόµων (ρελέ) ή ασφαλειών στο ηλεκτρικό σύστηµα καθώς και η
επιµήκυνση ή πρόσθεση ηλεκτρικών καλωδιώσεων. Tα καλώδια και οι µονώσεις τους είναι ελεύθερα.
5.8.3
Μπαταρία
O κατασκευαστής (µάρκα), η χωρητικότητα και τα καλώδια της µπαταρίας (ή των µπαταριών) είναι ελεύθερα.
Η ονοµαστική τάση πρέπει να είναι η ίδια ή χαµηλότερη µε αυτήν του αυτοκινήτου παραγωγής.
O αριθµός των µπαταριών που προβλέπει ο κατασκευαστής πρέπει να διατηρηθεί.
Η θέση της µπαταρίας είναι ελεύθερη. Αν η µπαταρία δεν είναι στο χώρο του κινητήρα, πρέπει να είναι ξηρού
τύπου. Αν είναι στο θάλαµο επιβατών πρέπει να βρίσκεται πίσω από τα µπροστινά καθίσµατα.
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Kάθε µπαταρία πρέπει να είναι στερεωµένη σταθερά και ο θετικός της πόλος πρέπει να είναι
προστατευµένος.
Eφόσον η µπαταρία µετακινηθεί από την αρχική της θέση, πρέπει να τοποθετηθεί στο αµάξωµα µε τη χρήση
µιας µεταλλικής βάσης και δύο ελασµάτων συγκράτησης µε µονωτική επένδυση, που θα στερεώνεται στο
πάτωµα µε βίδες και παξιµάδια.
Για τη στερέωση αυτών των ελασµάτων συγκράτησης πρέπει να χρησιµοποιούνται βίδες µε ελάχιστη
διάµετρο 10 mm και για κάθε βίδα κάτω από το αµάξωµα πρέπει να χρησιµοποιείται µια µεταλλική πλάκα
ενίσχυσης πάχους τουλάχιστον 3 mm και επιφάνειας τουλάχιστον 20 cm².
Η µπαταρία υγρού τύπου πρέπει να καλύπτεται χωρίς δυνατότητα διαρροής από ένα πλαστικό κουτί,
στερεωµένο ανεξάρτητα από τη µπαταρία.

Σχήµα 255-10

Σχήµα 255-11

5.8.4
Γεννήτρια, Pυθµιστής Tάσης και Γεννήτρια-Μίζα
Eίναι ελεύθερα. ∆εν µπορεί όµως να τροποποιηθεί το σύστηµα κίνησης της γεννήτριας. Η γεννήτρια και ο
ρυθµιστής τάσης µπορούν να µετακινηθούν αλλά πρέπει να παραµείνουν εντός του αρχικού τους χώρου (πχ.
χώρος κινητήρα)
Μπορούν να συνδυασθούν αν υπήρχαν στο αρχικό όχηµα και µε την προϋπόθεση πως προέρχονται από
άλλο µοντέλο παραγωγής.
5.8.5
Φωτισµός - Σηµατοδότηση
Oι συσκευές φωτισµού και σηµατοδότησης (φώτα θέσης και φλάς) πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους
διοικητικούς κανονισµούς της χώρας που πραγµατοποιείται ο αγώνας ή µε τη ∆ιεθνή Συνθήκη Oδικής
Kυκλοφορίας.
Aφού ληφθεί υπόψη αυτή η παρατήρηση επιτρέπεται να τροποποιηθεί η θέση των συσκευών σηµατοδότησης
και στάθµευσης αλλά οι αρχικές τρύπες πρέπει να κλειστούν. H µάρκα των συσκευών φωτισµού είναι
ελεύθερη.
Oι συσκευές φωτισµού που αποτελούν βασικό εξοπλισµό πρέπει να είναι οι προβλεπόµενες από τον
κατασκευαστή και πρέπει να είναι σύµφωνες και στον τρόπο λειτουργίας τους µε αυτά που πρόβλεψε ο
κατασκευαστής για το συγκεκριµένο τύπο αυτοκινήτου.
Oι αρχικοί προβολείς µπορούν να αντικατασταθούν από άλλους που θα έχουν την ίδια λειτουργικότητα µε την
προϋπόθεση ότι δεν θα γίνουν ανοίγµατα στο αµάξωµα και θα είναι τελείως κλεισµένα τα αρχικά ανοίγµατα.
Πάντως επιτρέπεται η τροποποίηση του συστήµατος χειρισµού των αναδιπλουµένων προβολέων όπως
επίσης και η πηγή ενέργειας του συστήµατος αυτού. Tο κρύσταλλο προστασίας του προβολέα, ο
ανακλαστήρας και η λάµπα του είναι τελείως ελεύθερα.
Επιτρέπονται το πολύ 6 επί πλέον προβολείς µε τον όρο ότι ο συνολικός αριθµός τους να είναι ζυγός.
Εάν παραµείνουν οι προβολείς οµίχλης του κατασκευαστή αυτοί θα συµπεριλαµβάνονται στο ανωτέρω
αριθµό .
Mπορούν να ενσωµατωθούν στο εµπρός µέρος του αµαξώµατος ή στη µάσκα, αλλά τα ανοίγµατα που θα
γίνουν για αυτή την αιτία πρέπει να καλύπτονται τελείως από τους προβολείς αυτούς.
Oι αρχικοί προβολείς µπορούν να αποµονωθούν και να καλυφθούν µε αυτοκόλλητη ταινία.
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Eπιτρέπεται η αντικατάσταση ενός παραλληλόγραµµου προβολέα από δύο κυκλικούς ή αντίστροφα
τοποθετηµένοι όµως σε πλαίσιο οι διαστάσεις του οποίου να είναι ίσες µε το άνοιγµα που υπήρχε έτσι ώστε
αυτό το άνοιγµα να καλύπτεται τελείως.
Eπιτρέπεται η τοποθέτηση ενός προβολέα οπισθοπορείας που στην ανάγκη µπορεί να ενσωµατωθεί στο
αµάξωµα µε την προϋπόθεση ότι θα µπαίνει σε λειτουργία µόνον όταν ο λεβιές των ταχυτήτων βρίσκεται στη
θέση της όπισθεν και θα ακολουθούνται πάντοτε οι κανονισµοί της αστυνοµίας. Eάν προβλέπεται καινούργια
βάση τοποθέτησης της πινακίδας κυκλοφορίας µε σύστηµα φωτισµού της, το αρχικό σύστηµα βάσης και
φωτισµού µπορεί να αφαιρεθεί.
Eκτός από τα Ράλλυ ο φωτισµός της πινακίδας δεν είναι υποχρεωτικός.
O συµπληρωµατικός κανονισµός ενός αγώνα µπορεί να επιφέρει αλλαγές στις παραπάνω προδιαγραφές.
ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΝΟ
Βλ. Εγκύκλιο 11/2017 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ για τους πρόσθετους προβολείς

5.9

∆EΞAMENH KAYΣIMOY (PEZEPBOYAP)

5.9.1
H συνολική χωρητικότητα των δεξαµενών καυσίµου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που
αναφέρονται παρακάτω:
Κυβισµός σε cc
0 – 700
700 – 1000
1000 – 1400
1400 – 1600
1600 – 2000
2000 – 2500
2500 – X

Χωρητικότητα (lt)
60
70
80
90
100
110
120

Για τα Ράλλυ µόνο και για χωρητικότητα κινητήρα πάνω από 1400 cc η χωρητικότητα της δεξαµενής
καυσίµου περιορίζεται στα 95 λίτρα.
5.9.2 ΕΩΣ 31/12/2017 H δεξαµενή καυσίµου µπορεί να αντικατασταθεί από µία πρέπει να είναι δεξαµενή
καυσίµου τύπου ασφαλείας αναγνωρισµένη από τη FIA (προδιαγραφές FT3-1999, FT3.5 ή FT5) ή από µια
άλλη αναγνωρισµένη από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου. Στην περίπτωση αυτή ο Ο αριθµός των
δεξαµενών είναι ελεύθερος και η δεξαµενη µπορεί να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του χώρου αποσκευών ή
στην αρχική της θέση.
H κατασκευή δοχείων συλλογής µε χωρητικότητα µικρότερη του ενός λίτρου είναι ελεύθερη.
Mπορεί κανείς να συνδυάσει διάφορες αναγνωρισµένου τύπου δεξαµενές καυσίµων (συµπεριλαµβανοµένης
και της αρχικής) και δεξαµενές FT3-1999, FT3.5 ή FT5, µε τον όρο ότι το σύνολο της χωρητικότητάς τους δεν
θα υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 5.9.1.
5.9.2 ΑΠΟ 1/1/2018 H δεξαµενή καυσίµου µπορεί να αντικατασταθεί από µία πρέπει να είναι δεξαµενή
καυσίµου τύπου ασφαλείας αναγνωρισµένη από τη FIA (προδιαγραφές FT3-1999, FT3.5 ή FT5) ή από µια
άλλη αναγνωρισµένη από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου. Στην περίπτωση αυτή ο Ο αριθµός των
δεξαµενών είναι ελεύθερος και η δεξαµενη µπορεί να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του χώρου αποσκευών ή
στην αρχική της θέση.
H κατασκευή δοχείων συλλογής µε χωρητικότητα µικρότερη του ενός λίτρου είναι ελεύθερη.
Mπορεί κανείς να συνδυάσει διάφορες αναγνωρισµένου τύπου δεξαµενές καυσίµων (συµπεριλαµβανοµένης
και της αρχικής) και δεξαµενές FT3-1999, FT3.5 ή FT5, µε τον όρο ότι το σύνολο της χωρητικότητάς τους δεν
θα υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 5.9.1.
ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΝΟ
Και µετά την 31/12/2017 επιτρέπεται η διατήρηση της αρχικής δεξαµενής καυσίµων του κατασκευαστή ως
κύριας ή δευτρεύουσας δεξαµενής καυσίµου, καθώς και των αρχικών σωληνώσεων καυσίµου.

Σελίδα 21 / 24

Παράρτηµα J – Αρθρο 255 / 2017 Οµάδα Α

Mπορεί κανείς να συνδυάσει διάφορες αναγνωρισµένου τύπου δεξαµενές καυσίµων (συµπεριλαµβανοµένης
και της αρχικής) και δεξαµενές FT3-1999, FT3.5 ή FT5, µε τον όρο ότι το σύνολο της χωρητικότητάς τους δεν
θα υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 5.9.1.
H θέση της αρχικής δεξαµενής µπορεί να τροποποιηθεί µόνο στα αυτοκίνητα των οποίων η δεξαµενή έχει
τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή στο εσωτερικό του θαλάµου επιβατών ή κοντά στους επιβάτες. Στην
περίπτωση αυτή επιτρέπεται να τοποθετηθεί ένα σύστηµα προστασίας µεταξύ της δεξαµενής και των
επιβατών του αυτοκινήτου ή να τοποθετηθεί η δεξαµενή στο χώρο αποσκευών και αν είναι ανάγκη να
τροποποιηθούν τα εξαρτήµατά της (οπή πλήρωσης, αντλία, σωλήνα υπερχείλησης). Σε όλες τις περιπτώσεις,
οι τροποποιήσεις της θέσης των δεξαµενών δεν θα επιφέρουν ελαφρύνσεις ή ενισχύσεις, εκτός από αυτές
που προβλέπονται από το άρθρο 5.7.1 αλλά η οπή που παραµένει µετά την αφαίρεση της αρχικής δεξαµενής
µπορεί να καλυφθεί µε κάποιο κάλυµµα.
Στο κύκλωµα του καυσίµου µπορεί να εγκατασταθεί ένα ψυγείο µε µέγιστη χωρητικότητα 1 λίτρου.
Επιτρέπεται να ανοιχθούν 2 τρύπες (µέγιστης διαµέτρου 60 mm ή αντίστοιχης επιφάνειας ) στο πάτωµα , µε
σκοπό και µόνο να επιτρέπουν να διέλθουν οι σωληνώσεις που είναι απαραίτητες για γέµισµα ή άδειασµα της
δεξαµενής καυσίµου.
5.9.3 H χρησιµοποίηση δεξαµενής µε µεγαλύτερη χωρητικότητα µπορεί να επιτραπεί από µια Eθνική
Αθλητική Αρχή µε την έγκριση της FIA για αγώνες που οργανώνονται κάτω από ειδικές γεωγραφικές
συνθήκες (π.χ. διάσχιση ερήµου ή τροπικών χωρών).
6

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ KIT SUPER 1600

6.1
Ορισµός
Η παραλλαγή Kit Super 1600 (VK-S1600) είναι µια παραλλαγή ενός ορισµένου µοντέλου αυτοκινήτου µε
προηγούµενη αναγνώριση στην Οµάδα Α και κατά συνέπεια πρέπει να παράγεται όπως ένα αυτοκίνητο
Οµάδας Α. Επιτρέπονται προσθιοκίνητα µοντέλα µε ατµοσφαιρικό κινητήρα µε κυβισµό έως 1600 cc σε
µορφή Kit Car.
Ολα τα εξαρτήµατα, που είναι αναγνωρισµένα στην παραλλαγή VK-S 1600, πρέπει να χρησιµοποιούνται και
δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται.
6.2
ΒΑΡΟΣ
Το ελάχιστο βάρος είναι 1000 Kg, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.3 (και µόνο µε µία ρεζέρβα). Το
συνδυασµένο ελάχιστο βάρος του αυτοκινήτου (υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.3 και µόνο µε µία
ρεζέρβα) και του πληρώµατος (οδηγός + συνοδηγός) είναι 1150 Kg. Οταν στο αυτοκίνητο µεταφέρονται δύο
ρεζέρβες, η δεύτερη πρέπει να αφαιρείται πριν τη ζύγιση.
ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΝΟ
Το βάρος για αγώνες αναβάσεων – ταχύτητας είναι 920 Kg. Για αγώνες ράλλυ και ράλλυ σπριντ το βάρος
µαζί µε το πλήρωµα είναι 1160 Kg.

6.3

Περιορισµοί

6.3.1 Κινητήρας
α. Σχέση συµπίεσης: Η µέγιστη σχέση συµπίεσης είναι 13:1 Η σχέση συµπίεσης πρέπει να παραµένει
πάντοτε το πολύ σε αυτή την τιµή. Η επιφάνεια του πιστονιύ µπορεί να υποστεί µηχανική επεξεργασία µε
µόνο σκοπό τη ρύθµιση της σχέσης συµπίεσης.
β. Απαγορεύεται κάθε σύστηµα ψεκασµού νερού.
γ. Απαγορεύονται τα συστήµατα µεταβλητού χρονισµού εκκεντροφόρων και βυθίσµατος βαλβίδων
δ. Απαγορεύονται τα συστήµατα µεταβλητής γεωµετρίας πολλαπλών εισαγωγής και εξαγωγής. Αν το
αυτοκίνητο παραγωγής είναι εφοδιασµένο µε τέτοιο σύστηµα, πρέπει να απενεργοποιηθεί. Οι πολλαπλές
εισαγωγής και εξαγωγής πρέπει να είναι αναγνωρισµένες. Το πάχος των σωληνώσεων του συστήµατος
εξαγωγής πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο από 0,9 mm, µετρηµένο σε περιοχές µη καµπής.
ε. Ο µέγιστος αριθµός στροφών είναι 9000 σ.α.λ.
6.3.2 Μετάδοση
α. Συµπλέκτης:

Σελίδα 22 / 24

Παράρτηµα J – Αρθρο 255 / 2017 Οµάδα Α

Η ελάχιστη διάµετρος του συµπλέκτη είναι 184 mm. Οι δίσκοι τριβής δεν µπορούν να κατασκευάζονται
από ίνες άνθρακα (carbon).
β. Κιβώτιο ταχυτήτων
Μπορεί να αναγνωρισθεί µόνο ένα κιβώτιο ταχυτήτων, µε το πολύ 6 εµπρός και µία όπισθεν σχέση. Ενα
µόνο σετ 6 σχέσεων και µίας όπισθεν µπορεί να αναγνωρισθεί, όπως επίσης και 3 το πολύ τελικές
σχέσεις. Το κέλυφος του κιβωτίου πρέπει υποχρεωτικά να είναι κατασκευασµένο από κράµα αλουµινίου.
Το ελάχιστο βάρος του πλήρους κιβωτίου (περιλαµβανοµένου του διαφορικού αλλά χωρίς βάσεις, λάδι,
συµπλέκτη, ηµιαξόνια και εξωτερικά συστήµατα ελέγχου) είναι 35 Kg.
γ. ∆ιαφορικό
Ενα µηχανικό ελεγχόµενο διαφορικό µε δίσκους πρέπει να αναγνωρισθεί. Είναι το µόνο διαφορικό που
µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Αυτό σηµαίνει πως δεν µπορεί να προστεθεί άλλο διαφορικό.
"Μηχανικό ελεγχόµενο διαφορικό" σηµαίνει κάθε σύστηµα που λειτουργεί καθαρά µηχανικά, δηλ. χωρίς τη
βοήθεια υδραυλικού ή ηλεκτρικού συστήµατος. Ο συνεκτικός συµπλέκτης (viscous) δεν θεωρείται
µηχανικό σύστηµα. Κάθε διαφορικό µε ηλεκτρονικό έλεγχο απαγορεύεται. Ο αριθµός και ο τύπος των
δίσκων είναι ελεύθερος.
6.3.3 Ανάρτηση
α. Αντιστρεπτικές δοκοί: απαγορεύονται οι αντιστρεπτικές δοκοί που είναι ρυθµιζόµενες από το θάλαµο
επιβατών.
β. Αµορτισέρ: πρέπει να είναι αναγνωρισµένα. Επιτρέπεται µόνο ένα αµορτισέρ σε κάθε τροχό. Το σύστηµα
ψύξης µε νερό πρέπει να είναι το αναγνωρισµένο.
6.3.4 Τροχοί και ελαστικά
α. Για Ράλλυ σε χώµα επιτρέπονται µόνο ζάντες διαστάσεων 6x15''. Για Ράλλυ σε άσφαλτο επιτρέπονται
µόνο ζάντες διαστάσεων 7x17''.
β. Η χρήση οποιουδήποτε συστήµατος διατήρησης της απόδοσης του ελαστικού µε εσωτερική πίεση
µικρότερη ή ίση από την ατµοσφαιρική απαγορεύεται. Το εσωτερικό του ελαστικού (ο χώρος µεταξύ της
ζάντας και του εσωτερικού τµήµατος του ελαστικού) πρέπει να είναι γεµάτο µόνο µε αέρα.
6.3.5 Σύστηµα πέδησης
Οι µόνοι δίσκοι και δαγκάνες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι αυτές που αναγράφονται στην
παραλλαγή κιτ VK-S1600. Η µέγιστη διάµετρος των δίσκων των εµπρόσθιων φρένων είναι 300 mm για το
χώµα και 355 mm για την άσφαλτο. Η µέγιστη διάµετρος των πίσω δίσκων είναι 300 mm.
6.3.6 Απαγορεύεται κάθε ηλεκτρονικό βοήθηµα, όπως και οι αισθητήρες του (ABS / ASR / ESP X).
Επιτρέπεται ένα µόνο σύστηµα διακοπής της ανάφλεξης ή / και της έγχυσης για την αλλαγή ταχύτητας. Το
σύστηµα αυτό πρέπει να είναι αναγνωρισµένο.
Οι µόνοι αισθητήρες που επιτρέπονται για συλλογή δεδοµένων είναι αυτοί που έχουν αναγνωριστεί στην
παραλλαγή κιτ VK-S1600 του δελτίου αναγνώρισης. Κάθε άλλος αισθητήρας απαγορεύεται. Ωστόσο, η
προσθήκη ενός µόνο αισθητήρα ταχύτητας σε κινητήριο τροχό επιτρέπεται. Σε κάθε περίπτωση, οι
πληροφορίες από αυτό τον αισθητήρα δεν πρέπει να εισάγονται στην ηλεκτρονική µονάδα ή τη µονάδα
συλλογής δεδοµένων
Η µετάδοση δεδοµένων µε ασύρµατο ή / και η τηλεµετρία απαγορεύονται
6.3.7 Αµάξωµα
α. Κανένα νέο αυτοκίνητο που αναγνωρίζεται ως Super 1600 (VK-S1600) δεν επιτρέπεται να έχει πλάτος
αµαξώµατος πάνω από 1805 mm.
β. Το πίσω αεροδυναµικό βοήθηµα (εκτός από τις στηρίξεις του) πρέπει να κατασκευάζεται από υαλονήµατα
(fiberglass).
6.3.8 Υλικά
α. Απαγορεύεται η χρήση κράµατος τιτανίου και κράµατος µαγνησίου, εκτός από τα µέρη που
χρησιµοποιούνται στο αυτοκίνητο παραγωγής από το οποίο προέρχεται η παραλλαγή Super 1600. Η
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χρήση κράµατος τιτανίου επιτρέπεται µόνο στους συνδέσµους ταχείας απασφάλισης του κυκλώµατος
φρένων.
β. Η χρήση ινών άνθρακα (carbon) και kevlar επιτρέπεται µόνο µε την προϋπόθεση πως χρησιµοποιείται
µόνο µία στρώση υλικού και µόνο στην ορατή πλευρά του εξαρτήµατος.
Το υλικό των καθισµάτων του οδηγού και του συνοδηγού είναι ελέυθερο µε την προυπόθεση ότι το βάρος
του σκελετού του καθίσµατος (κάθισµα χωρίς ταπετσαρίες και στηρίξεις) να είναι πάνω από 4 κιλά.
6.3.9 Κλωβός ασφάλειας
Ο κλωβός ασφαλείας πρέπει να είναι αναγνωρισµένος από τη FIA. Μόνο ένας κλωβός ασφάλειας µπορεί να
χρησιµοποιηθεί στην παραλλαγή Super 1600. Πρέπει να αναφέρεται στις "Συµπληρωµατικές πληροφορίες"
("Supplementary information") του VK-S1600. Προδιαγραφές της σωλήνας του κύριου τοξυλίου: ελάχιστη
διάµετρος 45 mm, ελάχιστο πάχος 2.5 mm, ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό: 50 daN/mm2.
6.3.10 ∆εξαµενές καυσίµων
Οι δεξαµενές καυσίµων πρέπει να προέρχονται από κατασκευαστή εγκεκριµένο από τη FIA (ελάχιστες
προδιαγραφές FT3-1999). Αυτές οι δεξαµενές καυσίµων πρέπει να είναι αναγνωρισµένες.
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