Κατθγορίεσ πολιτικϊν αυτοκινιτων
Καηεγνξίεο Street
Σερληθνί θαλνληζκνί πνιηηηθώλ απηνθηλήησλ :
- Οια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα έρνπλ ειαζηηθά κε Treadwear κεγαιήηεξν ή ίζν ηνπ 140.
To treadwere αλαγξάθεηαη ζην πιατλφ ηνπ θάζε ειαζηηθνχ.
- Απαγνξεχεηαη ην engine swap.
- Απαγνξεχεηαη ην dog gearbox.
- Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε λίηξν θαη κεζαλφιεο .
- Απαγνξεπέηαη ή κεηαηξνπή απν N/A ζε Turbo ή SuperCharger.
S1:
Απηνθίλεηα κέρξη 1499 cc
Ειάρηζην βάξνο 950 θηιά, κέγηζην πιάηνο ειαζηηθνχ 205
S2:
Απηνθίλεηα κέρξη 1500 cc - 1750 cc - Σπκπεξηιακβάλεηαη ην ΜΧ-5 1,8L θαη MRS
Ειάρηζην βάξνο 950 θηιά, κέγηζην πιάηνο ειαζηηθνχ 215
S3:
Απηνθίλεηα κέρξη 1751 cc - 2000 cc - Σπκπεξηιακβάλεηαη ην Mazda RX-8 θαη ην Boxster.
Ειάρηζην βάξνο 1150 θηιά, κέγηζην πιάηνο ειαζηηθνχ 235
εκείσζε:
* Απηνθίλεηα κε εξγνζηαζηαθό βάξνο θάησ ησλ 1150 θηιώλ, κπνξνπλ λα
παξακεηλνπλ ζην εξγνζηαζηαθό βαξνο κε βαζε ηηο κεηξεζεηο απν wiki.
* Απηνθίλεηα κε εξγνζηαζηαθό πιάηνο ειαζηηθνύ άλσ ηνπ 235 (πρ S2000, RX8)
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ειαζηηθό 255.
S4:
Απηνθίλεηα πάλσ απφ 2000 cc - Σπκπεξηιακβάλεηαη ην RX7 θαη ηα Lotus Exige & Elize.
Ειάρηζην βάξνο 1330 θηιά, κεγαιχηεξν πιάηνο ειαζηηθνπ 265.
εκείσζε:
*Ζ θαηεγνξία S4 ζα ρσξηζηεί ζε 2wd Καη 4wd εθόζνλ νη ζπκκέηνρεο ζηελ θάζε
θαηεγνξία μεπεξλά ηηο δπν .
* Απηνθίλεηα κε εξγνζηαζηαθφ πιάηνο ειαζηηθνχ άλσ ηνπ 265, κπνξνχλ λα
ηνπνζεηήζνπλ ειαζηηθφ 1 λνχκεξν θαξδχηεξν (πρ. GTR, Porsche).
* Απηνθίλεηα κε εξγνζηαζηαθφ βάξνο θάησ ησλ 1300 θηιψλ, κπνξνχλ λα θαηέβνπλ 30kg
θάησ απφ ην εξγνζηαζηαθφ βάξνο κε βάζε ηηο κεηξήζεηο απφ to wiki (πρ RX7 θαη GC8)
θαη κε κέγηζην πιάηνο ειαζηηθνχ 245.

Κατθγορίεσ Modified πολιτικϊν αυτοκινιτων
Καηεγνξίεο Modified
Σερληθνί θαλνληζκνί πνιηηηθώλ απηνθηλήησλ :
1. ΑΜΑΞΩΜΑ: Μεηαηξνπέο θαη body kit ειεχζεξα.
Τα πξνζαξηήκαηα πνπ ζα πξνζηεζνχλ (Splitters, Canards, Spoilers) δελ πξέπεη
λα εθηείλνληαη πεξηζζφηεξν απφ 15 εθαηνζηά πέξα απφ ηελ πεξίκεηξν ηνπ
ακαμψκαηνο
Σεκ.: Η πίζσ αεξνηνκή (Spoiler) δελ πξέπεη λα εμέρεη απφ ην χςνο ηεο θακπίλαο.
Η πίζσ αεξνηνκή κπνξεί λα εμέρεη ηνπ χςνπο ηεο θακπίλαο ζηα απηνθίλεηα
Hatchback ΜΟΝΟ!
2. ΠΟΡΣΔ: Εξγνζηαζηαθέο
Σεκ.: Όιεο νη πφξηεο πξέπεη λα θιείλνπλ κε αζθάιεηα θαη πξέπεη λα δηαζέηνπλ
κεραληζκφ αλνίγκαηνο-θιεηζίκαηνο πνπ λα ιεηηνπξγεί ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ φζν θαη
απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ απηνθηλήηνπ.
3. ΚΑΠΩ & BOOTLID (πηπζζφκελνο κεραληζκφο απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ):
εξγνζηαζηαθφ ή ειαθξπκέλν
4. ΚΗΝΖΣΖΡΑ: Οη ηξνπνπνηήζεηο είλαη ειεχζεξεο. Απαγνξεχεηαη ε αληαιιαγή ζε
θηλεηήξα άιινπ θαηαζθεπαζηή απφ ην ζαζί ηνπ απηνθηλήηνπ.
Η ηνπνζεζία ηνπ θηλεηήξα πξέπεη λα παξακείλεη εξγνζηαζηαθή.
5. ΔΞΑΣΜΗΖ: Τν ζχζηεκα εμάηκηζεο είλαη ειεχζεξν!
Τν ηειηθφ ζεκείν εμάηκηζεο πξέπεη λα θαηαιήγεη ζην εξγνζηαζηαθφ ζεκείν. Γηα ηηο
εμαηκίζεηο external westgate δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν ζεκείν.
Σεκ.: Απηνθίλεηα πνπ εξγνζηαζηαθά έρνπλ δηπιέο εμαηκίζεηο, κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα ελ ησλ δπν εξγνζηαζηαθψλ εμφδσλ ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο
ηνπ ζπζηήκαηνο απφ 2 ζε 1.
6. ΚΗΒΩΣΗΟ ΣΑΥΖΣΖΣΩΝ: Εξγνζηαζηαθφ ή H Pattern Dog Box.
Σεκ.: DRIVE AXLE (θαηεπζπληήξηνο άμνλαο), FINAL DRIVE (άμνλαο κεηάδνζεο) θαη
DRIVE SHAFTS (θηλεηήξηνο άμνλαο): Χσξίο Πεξηνξηζκνχο.
7.

ΔΩΣΔΡΗΚΟ:

Τν ηακπιφ πξέπεη λα παξακέλεη εξγνζηαζηαθφ. Τα φξγαλα κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ή
λα αθαηξεζνχλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρνπλ πξνεμέρνληα κέξε κε
επηθίλδπλεο άθξεο. Τν πάησκα πξέπεη λα παξακέλεη εξγνζηαζηαθφ φπσο θαη ην ραιί.

Η αληηθαηάζηαζε ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ηηκνληνχ επηηξέπεηε. Σηα πίζσ θαζίζκαηα κπνξεί
λα αθαηξεζεί ην θάησ κέξνο ηνπ ζαινληνχ ,ε πιάηε ηνπ πίζσ θαζίζκαηνο παξακέλεη
ζηελ εξγνζηαζηαθή ηνπ ζέζε.
Τα Door Panel κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιιν πιηθφ δηαηεξψληαο φκσο ην
εξγνζηαζηαθφ ηνπο ζρήκα.
H επέλδπζε νξνθήο πξέπεη λα παξακέλεη εξγνζηαζηαθή!
Τα πάλει πνπ ρσξίδνπλ ην ρψξν επηβαηψλ απφ ην ρψξν ηνπ θηλεηήξα θαη ην ρψξν
απνζθεπψλ πξέπεη λα παξακέλνπλ εξγνζηαζηαθά ρσξίο θακία κεηαηξνπή.
Επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε νξγάλσλ, αμεζνπάξ ή αληαιιαθηηθψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
ηέηνηα πξφζζεηα εμαξηήκαηα είλαη ζρεηηθά κηθξά θαη δελ ζεσξνχληαη επηθίλδπλα γηα
ηξαπκαηηζκφ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο.
Half roll cage ζπζηήλεηαη.
8. ΡΑΓΗΑΣΔΡ ΚΑΗ ΦΑΝ: ρσξίο πεξηνξηζκνχο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη
ηνπνζεηεκέλνη ζε εξγνζηαζηαθή ζέζε.
9.

ΦΡΔΝΑ: Χσξίο πεξηνξηζκνχο, λννπκέλνπ φηη ζχζηεκα ελεξγνπνηείηαη απφ ην
ίδην πεληάι θαη ρσξίο pedal box.

10. ΑΝΑΡΣΖΖ: Επηηξέπεηε ε αιιαγή αλάξηεζεο ρσξίο πεξηνξηζκνχο λννπκέλνπ
φηη ε αλάξηεζε έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν.
Σεκ: Σε πεξίπησζε ρξήζεο αλάξηεζεο άιινπ κνληέινπ, κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ην
πηαηέιν ζηήξημεο ηεο αλάξηεζεο ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε εξγνζηαζηαθή ζέζε αλάξηεζεο
πνπ έρεη νξίζεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ απηνθηλήηνπ αιιά νχηε θαη ην χςνο πνπ ήηαλ ην
εξγνζηαζηαθφ ζεκείν.
11. ΦΩΣΑ: Εξγνζηαζηαθά ή aftermarket ηνπνζεηεκέλα ζηελ εξγνζηαζηαθή ηνπο
ζέζε.
12. ΣΡΑΒΖΥΣΖΡΔ: Τνπιάρηζηνλ έλα κπξνζηηλφ θαη έλα πίζσ, καξθαξηζκέλν κε
θίηξηλν, θφθθηλν ρξψκα ή απηνθφιιεην ξπκνχιθεζεο.
13. ΚΑΘΗΜΑΣΑ: Τα κπξνζηηλά θαζίζκαηά κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε
ζηαζεξά αγσληζηηθά θαζίζκαηα εγθεθξηκέλνπ θαηαζθεπαζηή.
14. ΑΝΔΜΟΘΩΡΑΚΑ & ΠΑΡΑΘΤΡΑ: Εξγνζηαζηαθά
15. ΥΔΗΡΟΦΡΔΝΟ: Ειεχζεξν
16. ΜΟΝΩΖ : Εξγνζηαζηαθή
17. ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΔ: Ππξνζβεζηήξαο ρεηξφο 2kg
18. ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΚΑΤΗΜΩΝ: Εξγνζηαζηαθφ + ζχζηεκα swirl pot.

19. ΕΩΝΔ ΚΑΘΗΜΑΣΟ: Εξγνζηαζηαθέο κε εξγνζηαζηαθφ θάζηζκα θαη
ηνπιάρηζηνλ 4 ζεκείσλ κε αγσληζηηθφ θάζηζκα εγθεθξηκέλνπ θαηαζθεπαζηή.
20. ΔΛΑΣΗΚΑ: Semi Slicks ή ειαζηηθά δξφκνπ. Απνγνξεπνληε ηα ειαζηηθά πνπ ε
ράξαμε ηνπ πέικαηνο ηνπο είλαη κε δηακήθεηο απιαθψζεηο δειαδή γξακκέο
ζπλερφκελεο ε δηαθεθνκκέλεο πάλσ ζην πέικα ηνπ ειαζηηθνχ
Τν κέγηζην πιάηνο θαζψο θαη ην Treadwear νξίδεηαη απφ ηελ θιάζε ηνπ
απηνθηλήηνπ.
21. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε NOS.
εκ.: Οηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ζηνπο θαλνληζκνύο πξέπεη λα παξακέλεη ζηελ
εξγνζηαζηαθή ηνπ κνξθή!

Μ2 - Turbo: Ειάρηζην βάξνο 1150 θηιά, κέγηζην πιάηνο ειαζηηθνχ 265 ζα παξακείλεη ην
ίδην . Τν έηνο 2023 ζα ππάξμεη αιιαγή ζε 255 .
Μ1 - Ν/Α : Ειάρηζην βάξνο 950 θηιά, κέγηζην πιάηνο ειαζηηθνχ:
Απηνθίλεηα κε βάξνο άλσ ησλ 1100kgs – 255
Απηνθίλεηα κε βάξνο θάησ ησλ 1100kgs – 225

εκείσζε:
*Ζ θαηεγνξία Μ2 ζα ρσξηζηεί ζε 2wd Καη 4wd εθόζνλ νη ζπκκέηνρεο ζηελ θάζε
θαηεγνξία μεπεξλά ηηο δπν .
* Όια ηα βάξε πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ ελδέρνληαη απόθιηζεο + - 10KG
* ηηο θαηεγνξίεο S1 θαη S2 ηα απηνθίλεηα πνπ θέξνπλ ππεηξνθνδόηεζε (turbo or
Supercharger), ν θπβηζκόο ζα εξκελεύεηαη κε ηα ιίηξα ηνπ θπβηζκνύ x 1,6.
Σν Γ.. ηνπ σκαηίνπ, έρεη ην δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή, κε γλώκνλα ηελ
δηαθύιαμε ηνπ ζπλαγσληζκνύ ησλ θαηεγνξηώλ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ αζιήκαηνο,
λα ηνπνζεηήζεη ή λα κεηαθηλήζεη ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία ην νπνηνδήπνηε
απηνθίλεην.
Οη νδεγνί ζα πξέπεη λα θέξνπλ:
1. Κξάλνο από εγθεθξηκέλν θαηαζθεπαζηή.
2. Μπαιαθιάβα
3. Μαθξύ έλδπκα πνπ λα θαιύπηεη όιν ην θάζκα ησλ πνδηώλ.

Σεχνικοί κανονιςμοί κατθγορίασ RCS
3.5.1. Βάροσ και ελαςτικά
Το βάροσ που κα πρζπει να ζχουν όλα τα οχιματα:

Category S: Σο βάροσ δεν πρζπει να είναι λιγότερο από:
Engine capacity up to 1000 cc: ................................ 670 kg
Engine capacity over 1000 cc up to 1400 cc: ............ 760 kg
Engine capacity over 1400 cc up to 1600 cc: ............ 850 kg
Engine capacity over 1600 cc up to 2000 cc: ............ 930 kg
Engine capacity over 2000 cc up to 2500 cc: ............ 1030 kg
Engine capacity over 2500 cc up to 3000 cc: ............ 1110 kg
Engine capacity over 3000 cc up to 3500 cc: ............ 1200 kg
Engine capacity over 3500 cc up to 4000 cc: ............ 1280 kg
Engine capacity over 4000 cc up to 4500 cc: ............ 1370 kg
Engine capacity over 4500 cc up to 5000 cc: ............ 1470 kg
Engine capacity over 5000 cc up to 5500 cc: ............ 1560 kg
Engine capacity over 5500 cc: ................................. 1650 kg
For a Turbo-charged engine, the engine capacity must be multiplied by 1,6!
θμείωςθ.
Εάν ζνα αυτοκίνθτο είναι ελαφρφτερο από τα κιλά που προχποκζτει θ κατθγορία του, μπορεί να
προςκζςει βάροσ ςε ζνα ι περιςςότερα ςθμεία ςτο αυτοκίνθτο του το οποίο κα είναι
ςτερεωμζνο με τζτοιο τρόπο οφτωσ ϊςτε να μθν μετατοπίηεται και να μθν μπορεί να αφαιρεκεί.
Ελαςτικά
Maximum πλάτοσ ελαςτικοφ – 265
Τφποσ ελαςτικοφ – Ελεφκεροσ

3.5.2. Bodywork
Το εργοςταςιακό ςχιμα του αυτοκινιτου κα πρζπει να είναι το ίδιο με το εργοςταςιακό με
μοναδικι εξαίρεςθ τα φτερά των τροχϊν όπου μποροφν να διαπλατυνκοφν.
Τα μπροςτά και πίςω αεροδυναμικά πτερφγια δεν πρζπει να υπερβαίνουν το πλάτοσ των φτερϊν
των τροχϊν του αυτοκίνθτου.
Οι τροχοί δεν πρζπει να εξζχουν των φτερϊν του αυτοκινιτου.
Bodykits ελεφκερα.
θμ.: τθ περίπτωςθ splitters ι canards τότε δεν πρζπει να είναι υπερβαίνουν τουσ 15 πόντουσ
από το τελευταίο ςθμείο του bodykit περιμετρικά.
3.5.3. Chassis
Καμία τροποποίθςθ δεν επιτρζπεται εκτόσ από το μεγάλωμα των φτερϊν για ανάγκεσ που αφοροφν
τθν αφξθςθ του πλάτουσ του αυτοκινιτου.
Η εφαρμογι του κλωβοφ αςφαλείασ (Roll Cage) κα πρζπει να γίνεται όπωσ προςδιορίηει το:
Appendix j 2019 – article 253 – safety equipment groups Ν, Α and RGT – WMSC 07.03.2019

3.5.4. Πόρτεσ
-Όλεσ οι πόρτεσ κα πρζπει να ζχουν το ίδιο ςχιμα με τισ εργοςταςιακζσ!
-Όλεσ οι πόρτεσ μποροφν να αντικαταςτακοφν με άλλο υλικό εκτόσ από τθν πόρτα του οδθγοφ θ
οποία πρζπει να είναι θ εργοςταςιακι.
-Επιτρζπετε θ αφαίρεςθ του μθχανιςμοφ του παρακφρου.
-Επιτρζπετε θ αντικατάςταςθ των γυαλιϊν με 5mm Polycarbonate.
-Εάν κα υπάρχουν εργοςταςιακά γυαλιά τότε κα πρζπει να εγκαταςτακεί προςτατευτικι ταινία ςτο
παράκυρο του οδθγοφ!
-Οι 2 μπροςτινζσ πόρτεσ πρζπει να ανοίγουν και από μζςα και από ζξω απαραίτθτα!
3.5.5. Μπροςτινό και πιςινό καπό.
Το υλικό καταςκευι είναι ελεφκερο αλλά το ςχιμα πρζπει να παραμζνει το ίδιο για να εφαρμόηει
ςτο εργοςταςιακό μζροσ ενϊ κα πρζπει να εφαρμοςτοφν και 2 κλειδϊματα αςφαλείασ το κακζνα.
Το εργοςταςιακό ςφςτθμα ανοίγματοσ κα πρζπει να αφαιρεκεί. Τα καπό ανοίγουν μόνο ζξω από το
αυτοκίνθτο!
Τα ανοίγματα ςτο καπό και αεροτομζσ επιτρζπονται νοουμζνου ότι δεν επθρεάηουν λειτουργικά
ςυςτιματα του κινθτιρα.
3.5.6. Engine
-Θ μθχανι είναι ελεφκερθ νοουμζνου ότι προζρχεται από τον ίδιο καταςκευαςτι με το αμάξωμα.
-Οι βελτιϊςεισ τθσ μθχανισ επιτρζπονται και θ κατθγορία του οχιματοσ κακορίηεται από τον τελικό
κυβιςμόσ του κινθτιρα.
-Το ςθμείο τθσ μθχανισ δεν μπορεί να μετατοπιςτεί ςε άλλο μζροσ του αυτοκινιτου.
-Για τα αυτοκίνθτα με εργοςταςιακι υπερ-τροφοδότθςθ (Turbo – Supercharge) : Για τουσ αγϊνεσ
Time Attack επιτρζπεται θ χριςθ εργοςταςιακισ τουρμπίνασ χωρίσ δακτυλίδι!
- Απαγορεφετε θ χριςθ NITRO.
3.5.7. Κιβϊτια Σαχυτιτων
Ελεφκερα
3.5.8. Κεντρικόσ Άξονασ, Ημιαξόνια & Διαφορικά.
Ελεφκερα
3.5.9. Εςωτερικό
-Όλα τα αυτοκίνθτα πρζπει να ζχουν Ταμπλό.
-Το ταμπλό μπορεί να αντικαταςτακεί ι να τροποποιθκεί.
-Το πάτωμα του αυτοκινιτου μπορεί να τροποποιθκεί εάν και εφόςον χρειάηεται ςε περίπτωςθ
αλλαγισ κιβωτίου ταχυτιτων.
-Απαγορεφεται θ μετακίνθςθ ι τροποποίθςθ του ςτικουσ του οχιματοσ ( Σθμείο που χωρίηει τθν
μθχανι με το χϊρο επιβατϊν).
-Όλα τα Accessories επιτρζποντεσ νοουμζνου ότι δεν εμποδίηουν τθν ορατότθτα ι τθν δεν ενοχλοφν
τον οδθγό κατά τθν οδιγθςθ.
-Όλεσ οι ςωλινεσ και τα καλϊδια ςτο χϊρο επιβατϊν πρζπει να είναι προςτατευμζνα και
καλυμμζνα και καμία ζνωςθ δεν κα πρζπει να υπάρχει ακάλυπτθ ςτο χϊρο επιβατϊν!

3.5.10. φςτθμα ψφξθσ του κινθτιρα
Ελεφκερο χωρίσ να μετατοπίηεται ςε άλλο ςθμείο του αυτοκινιτου το ψυγείο νεροφ από το
εργοςταςιακό ςθμείο

3.5.11. φςτθμα φρζνου και εφαρμογι Pedal Box
Ελεφκερα
3.5.12. φςτθμα ανάρτθςθσ
Ελεφκερο

3.5.13. Φϊτα
Τα εργοςταςιακά μπροςτινά και πιςινά φϊτα μποροφν να αφαιρεκοφν αλλά οι τρφπεσ ςτα ςθμεία
που ιταν κα πρζπει να κλείςουν με κάποιο τρόπο!
Τα αυτοκίνθτα πρζπει να φζρουν φϊτα ςτο μπροςτά και πίςω μζροσ ενϊ πρζπει να υπάρχουν και
φϊτα ζνδειξθσ φρζνου!
3.5.14. Σραβθχτιρεσ Ρυμοφλκθςθσ
Τουλάχιςτον ζνα ςτο μπροςτινό και ζνα ςτο πίςω μζροσ του αυτοκινιτου με ζνδειξθ βζλουσ ςτο
ςθμείο όπου μπορεί να ρυμουλκθκεί.
3.5.15. Καρζκλεσ
Οι καρζκλεσ πρζπει να είναι FIA Approved.
Ο τρόποσ εφαρμογισ τθσ καρζκλασ πρζπει να είναι ο ίδιοσ με τισ υποδείξεισ του:
Appendix j 2019 – article 253 – safety equipment groups Ν, Α and RGT – WMSC 07.03.2019 (Σθμείο
16)
ε περίπτωςθ λθγμζνου Homologation τότε δίνετε παράταςθ 2 χρόνων νοουμζνου ότι είναι ςε
καλι κατάςταςθ και ότι τυγχάνουν ζγκριςθσ από τθν τεχνικι επιτροπι του αγϊνα!
3.5.16. Μπροςτινό γυαλί
Το μπροςτινό γυαλί πρζπει να είναι Laminate και με πάχοσ τουλάχιςτον 5mm (Όπωσ είναι τα
εργοςταςιακά)
Επίςθσ πρζπει να υπάρχει τουλάχιςτον ζνασ κακαριςτιρασ ςε λειτουργιςθμθ κατάςταςθ!
3.5.17. Χειρόφρενο
Ελεφκερο
3.5.18. Προςτατευτικά μθχανισ – κιβωτίου ταχυτιτων και ντεπόηιτου βενηίνθσ
Ελεφκερα
3.5.19. Πυροςβεςτιρασ
Τα αυτοκίνθτα πρζπει να φζρουν τουλάχιςτο 1 τετράκιλο πυροςβεςτιρα ι 2 δίκιλουσ!
3.5.20. Ντεπόηιτο Βενηίνθσ
Το ντεπόηιτο βενηίνθσ πρζπει να είναι το εργοςταςιακό. Εάν και εφόςον κα αντικαταςτακεί με
αγωνιςτικό τότε κα πρζπει να τθρεί τισ προδιαγραφζσ FIA. Σε περίπτωςθ που είναι λθγμζνο το
Homologation τότε δικαιοφται θ χριςθ του για τουσ αγϊνεσ Time Attack!
Εάν κα χρθςιμοποιθκεί μθ FIA ντεπόηιτο βενηίνθσ τότε κα πρζπει να τυγχάνει ζγκριςθσ από τθν
τεχνικι ομάδα του Time Attack πριν τθν υποβολι ςυμμετοχισ!
3.5.21. Γενικόσ Διακόπτθσ
Πρζπει να είναι τοποκετθμζνοσ ςε ςθμείο κοντά ςτο μπροςτινό γυαλί και δίπλα του πρζπει να
υπάρχει το αυτοκόλλθτο τθσ ζνδειξθσ του γενικοφ διακόπτθ.

3.5.22. Ζϊνεσ Αςφαλείασ
Οι Ηϊνεσ πρζπει να είναι 6 ςθμείων FIA Approved!
θμ.: Εάν οι ηϊνεσ ζχουν λθγμζνο Homologation (Κάκε 5 χρόνια λιγουν) τότε δικαιοφται θ χριςθ
για ακόμα επιπλζον 2 χρόνια νοουμζνου ότι είναι ςε καλι κατάςταςθ και τυγχάνουν τθσ
ζγκριςθσ του Scrutineer.
3.5.23. Κράνοσ – Hans
Το κράνοσ πρζπει να είναι FIA approve ςτθν κατθγορία RC S θ χριςθ Hans κα είναι προαιρετικι
για τθν χρονιά 2022. Με το καινοφριο πρωτάκλθμα για 2023 το HANS κα είναι υποχρεωτικό .

Σεχνικοί κανονιςμοί κατθγορίασ RCE
1.Βάροσ και ελαςτικά
Βάροσ Ελεφκερο
Ελαςτικά
Maximum πλάτοσ ελαςτικοφ – 285
Τφποσ ελαςτικοφ – Ελεφκεροσ
2.Bodywork
Το εργοςταςιακό ςχιμα του αυτοκινιτου κα πρζπει να είναι το ίδιο με το εργοςταςιακό με
μοναδικι εξαίρεςθ τα φτερά των τροχϊν όπου μποροφν να διαπλατυνκοφν. Τα μπροςτά και πίςω
αεροδυναμικά πτερφγια δεν πρζπει να υπερβαίνουν το πλάτοσ των φτερϊν των τροχϊν του
αυτοκίνθτου.
Οι τροχοί δεν πρζπει να εξζχουν των φτερϊν του αυτοκινιτου.
Bodykits ελεφκερα.
θμ.: τθ περίπτωςθ splitters ι canards τότε δεν πρζπει να είναι υπερβαίνουν τουσ 15 πόντουσ
από το τελευταίο ςθμείο του bodykit περιμετρικά.
3. Chassis
-Ελεφκερεσ τροποποιιςεισ ςε όλο το αμάξωμα.
-Θ καμπίνα παραμζνει εργοςταςιακι και καμία τροποποίθςθ δεν επιτρζπετε αλλά οφτε και
αντικατάςταςθ.
θμ.: Η εφαρμογι του κλωβοφ αςφαλείασ (Roll Cage) κα πρζπει να γίνεται όπωσ προςδιορίηει
το:
Appendix j 2019 – article 253 – safety equipment groups Ν, Α and RGT – WMSC 07.03.2019

4. Πόρτεσ
-Όλεσ οι πόρτεσ κα πρζπει να ζχουν το ίδιο ςχιμα με τισ εργοςταςιακζσ!
-Όλεσ οι πόρτεσ μποροφν να αντικαταςτακοφν με άλλο υλικό εκτόσ από τθν πόρτα του οδθγοφ θ
οποία πρζπει να είναι θ εργοςταςιακι.
-Επιτρζπετε θ αφαίρεςθ του μθχανιςμοφ του παρακφρου.
-Επιτρζπετε θ αντικατάςταςθ των γυαλιϊν με 5mm Polycarbonate.
-Εάν κα υπάρχουν εργοςταςιακά γυαλιά τότε κα πρζπει να εγκαταςτακεί προςτατευτικι ταινία ςτο
παράκυρο του οδθγοφ!
-Οι 2 μπροςτινζσ πόρτεσ πρζπει να ανοίγουν και από μζςα και από ζξω απαραίτθτα!
5. Μπροςτινό και πιςινό καπό.
Το υλικό καταςκευι είναι ελεφκερο αλλά το ςχιμα πρζπει να παραμζνει το ίδιο για να εφαρμόηει
ςτο εργοςταςιακό μζροσ ενϊ κα πρζπει να εφαρμοςτοφν και 2 κλειδϊματα αςφαλείασ το κακζνα.
Το εργοςταςιακό ςφςτθμα ανοίγματοσ κα πρζπει να αφαιρεκεί. Τα καπό ανοίγουν μόνο ζξω από το
αυτοκίνθτο!
Τα ανοίγματα ςτο καπό και αεροτομζσ επιτρζπονται.
6. Engine
-Θ μθχανι είναι ελεφκερθ.

-Οι βελτιϊςεισ τθσ μθχανισ επιτρζπονται.
-Το ςθμείο τθσ μθχανισ δεν μπορεί να μετατοπιςτεί ςε άλλο μζροσ του αυτοκινιτου.
Απαγορεφετε θ χριςθ NITRO
7. Κιβϊτια Σαχυτιτων
Ελεφκερα

8. Κεντρικόσ Άξονασ, Ημιαξόνια & Διαφορικά.
Ελεφκερα

9. Εςωτερικό
-Όλα τα αυτοκίνθτα πρζπει να ζχουν Ταμπλό ι αν όχι να μθν υπάρχει τίποτα αιχμθρό ςτο χϊρο
όπου ιταν προθγουμζνωσ το Ταμπλό όπωσ μεταλλικζσ προεξοχζσ από βάςεισ.
-Το ταμπλό μπορεί να αντικαταςτακεί ι να τροποποιθκεί.
-Το πάτωμα του αυτοκινιτου μπορεί να τροποποιθκεί εάν και εφόςον χρειάηεται ςε περίπτωςθ
αλλαγισ κιβωτίου ταχυτιτων.
-Απαγορεφεται θ μετακίνθςθ ι τροποποίθςθ του ςτικουσ του οχιματοσ ( Σθμείο που χωρίηει τθν
μθχανι με το χϊρο επιβατϊν).
-Όλα τα Accessories επιτρζποντεσ νοουμζνου ότι δεν εμποδίηουν τθν ορατότθτα ι τθν δεν ενοχλοφν
τον οδθγό κατά τθν οδιγθςθ.
-Όλεσ οι ςωλινεσ και τα καλϊδια ςτο χϊρο επιβατϊν πρζπει να είναι προςτατευμζνα και
καλυμμζνα και καμία ζνωςθ δεν κα πρζπει να υπάρχει ακάλυπτθ ςτο χϊρο επιβατϊν!
10. φςτθμα ψφξθσ του κινθτιρα
Ελεφκερο
11. φςτθμα φρζνου και εφαρμογι Pedal Box
Ελεφκερα

12. φςτθμα ανάρτθςθσ
Ελεφκερο
13. Φϊτα
Τα εργοςταςιακά μπροςτινά και πιςινά φϊτα μποροφν να αφαιρεκοφν αλλά οι τρφπεσ ςτα ςθμεία
που ιταν κα πρζπει να κλείςουν με κάποιο τρόπο!
Τα αυτοκίνθτα πρζπει να φζρουν φϊτα ςτο μπροςτά και πίςω μζροσ ενϊ πρζπει να υπάρχουν και
φϊτα ζνδειξθσ φρζνου!

14. Σραβθχτιρεσ Ρυμοφλκθςθσ
Τουλάχιςτον ζνα ςτο μπροςτινό και ζνα ςτο πίςω μζροσ του αυτοκινιτου με ζνδειξθ βζλουσ ςτο
ςθμείο όπου μπορεί να ρυμουλκθκεί.
15. Καρζκλεσ
Οι καρζκλεσ πρζπει να είναι FIA Approved.
Ο τρόποσ εφαρμογισ τθσ καρζκλασ πρζπει να είναι ο ίδιοσ με τισ υποδείξεισ του:

Appendix j 2019 – article 253 – safety equipment groups Ν, Α and RGT – WMSC 07.03.2019 (Σθμείο
16)
ε περίπτωςθ λθγμζνου Homologation τότε δίνετε παράταςθ 2 χρόνων νοουμζνου ότι είναι ςε
καλι κατάςταςθ και ότι τυγχάνουν ζγκριςθσ από τθν τεχνικι επιτροπι του αγϊνα!
16. Μπροςτινό γυαλί
Το μπροςτινό γυαλί πρζπει να είναι Laminate και με πάχοσ τουλάχιςτον 5mm (Όπωσ είναι τα
εργοςταςιακά)
Επίςθσ πρζπει να υπάρχει τουλάχιςτον ζνασ κακαριςτιρασ ςε λειτουργιςθμθ κατάςταςθ!
17. Χειρόφρενο
Ελεφκερο
18. Προςτατευτικά μθχανισ – κιβωτίου ταχυτιτων και ντεπόηιτου βενηίνθσ
Ελεφκερα
19. Πυροςβεςτιρασ
Τα αυτοκίνθτα πρζπει να φζρουν τουλάχιςτο 1 τετράκιλο πυροςβεςτιρα ι 2 δίκιλουσ!
Θ αυτόματθ πυρόςβεςθ επιτρζπεται νοουμζνου ότι κα εφαρμοςτεί υπό τισ υποδείξεισ του:
Appendix j 2019 – article 253 – safety equipment groups Ν, Α and RGT – WMSC 07.03.2019
20. Ντεπόηιτο Βενηίνθσ
Το ντεπόηιτο βενηίνθσ πρζπει να είναι το εργοςταςιακό. Εάν και εφόςον κα αντικαταςτακεί με
αγωνιςτικό τότε κα πρζπει να τθρεί τισ προδιαγραφζσ FIA. Σε περίπτωςθ που είναι λθγμζνο το
Homologation τότε δικαιοφται θ χριςθ του για τουσ αγϊνεσ Time Attack!
Εάν κα χρθςιμοποιθκεί μθ FIA ντεπόηιτο βενηίνθσ τότε κα πρζπει να τυγχάνει ζγκριςθσ από τθν
τεχνικι ομάδα του Time Attack πριν τθν υποβολι ςυμμετοχισ!
21. Γενικόσ Διακόπτθσ
Πρζπει να είναι τοποκετθμζνοσ ςε ςθμείο κοντά ςτο μπροςτινό γυαλί και δίπλα του πρζπει να
υπάρχει το αυτοκόλλθτο τθσ ζνδειξθσ του γενικοφ διακόπτθ.
22. Ζϊνεσ Αςφαλείασ
Οι Ηϊνεσ πρζπει να είναι 6 ςθμείων FIA Approved!
θμ.: Εάν οι ηϊνεσ ζχουν λθγμζνο Homologation (Κάκε 5 χρόνια λιγουν) τότε δικαιοφται θ χριςθ
για ακόμα επιπλζον 2 χρόνια νοουμζνου ότι είναι ςε καλι κατάςταςθ και τυγχάνουν τθσ
ζγκριςθσ του Scrutineer.

23. Κράνοσ – Hans
Το κράνοσ πρζπει να είναι FIA approve ςτθν κατθγορία RC Ε θ χριςθ Hans κα είναι προαιρετικι
για τθν χρονιά 2022. Με το καινοφριο πρωτάκλθμα για 2023 το HANS κα είναι υποχρεωτικό .

*Ζ θαηεγνξία ζα ρσξηζηεί ζε 2wd Καη 4wd εθόζνλ νη ζπκκέηνρεο ζηελ θάζε
θαηεγνξία μεπεξλά ηηο δπν .

Σεχνικοί κανονιςμοί κατθγορίασ RC - OPEN
1.Βάροσ και ελαςτικά
Βάροσ Ελεφκερο
Ελαςτικά
Maximum πλάτοσ ελαςτικοφ – Ελεφκερο
Τφποσ ελαςτικοφ – Ελεφκεροσ
2.Bodywork
Ελεφκερο.
3. Chassis
-Ελεφκερεσ τροποποιιςεισ ςε όλο το αμάξωμα.
θμ.: Η εφαρμογι του κλωβοφ αςφαλείασ (Roll Cage) κα πρζπει να γίνεται όπωσ προςδιορίηει
το:
Appendix j 2019 – article 253 – safety equipment groups Ν, Α and RGT – WMSC 07.03.2019
4. Πόρτεσ
-Όλεσ οι πόρτεσ κα πρζπει να ζχουν το ίδιο ςχιμα με τισ εργοςταςιακζσ!
-Όλεσ οι πόρτεσ μποροφν να αντικαταςτακοφν με άλλο υλικό .
-Επιτρζπετε θ αντικατάςταςθ των γυαλιϊν με 3mm Polycarbonate.
-Εάν κα υπάρχουν εργοςταςιακά γυαλιά τότε κα πρζπει να εγκαταςτακεί προςτατευτικι ταινία ςτο
παράκυρο του οδθγοφ!
-Οι 2 μπροςτινζσ πόρτεσ πρζπει να ανοίγουν και από μζςα και από ζξω απαραίτθτα!
5. Μπροςτινό και πιςινό καπό.
Το υλικό καταςκευι είναι ελεφκερο αλλά το ςχιμα πρζπει να παραμζνει το ίδιο για να εφαρμόηει
ςτο εργοςταςιακό μζροσ ενϊ κα πρζπει να εφαρμοςτοφν και 2 κλειδϊματα αςφαλείασ το κακζνα.
Το εργοςταςιακό ςφςτθμα ανοίγματοσ κα πρζπει να αφαιρεκεί. Τα καπό ανοίγουν μόνο ζξω από το
αυτοκίνθτο!
Τα ανοίγματα ςτο καπό και αεροτομζσ επιτρζπονται.
6. Engine
-Θ μθχανι είναι ελεφκερθ.
-Οι βελτιϊςεισ τθσ μθχανισ επιτρζπονται.
-Το ςθμείο τθσ μθχανισ μπορεί να μετατοπιςτεί ςε άλλο μζροσ του αυτοκινιτου.
- Εξαιρείτε μθχανι μοτοςυκλζτασ ( Bike Engine )
7. Κιβϊτια Σαχυτιτων
Ελεφκερα
8. Κεντρικόσ Άξονασ, Ημιαξόνια & Διαφορικά.
Ελεφκερα

9. Εςωτερικό
-Όλα τα αυτοκίνθτα πρζπει να ζχουν Ταμπλό ι αν όχι να μθν υπάρχει τίποτα αιχμθρό ςτο χϊρο
όπου ιταν προθγουμζνωσ το Ταμπλό όπωσ μεταλλικζσ προεξοχζσ από βάςεισ.
-Το ταμπλό μπορεί να αντικαταςτακεί ι να τροποποιθκεί.
-Το πάτωμα του αυτοκινιτου μπορεί να τροποποιθκεί εάν και εφόςον χρειάηεται ςε περίπτωςθ
αλλαγισ κιβωτίου ταχυτιτων.
-Απαγορεφεται θ μετακίνθςθ ι τροποποίθςθ του ςτικουσ του οχιματοσ ( Σθμείο που χωρίηει τθν
μθχανι με το χϊρο επιβατϊν).
-Όλα τα Accessories επιτρζποντεσ νοουμζνου ότι δεν εμποδίηουν τθν ορατότθτα ι τθν δεν ενοχλοφν
τον οδθγό κατά τθν οδιγθςθ.
-Όλεσ οι ςωλινεσ και τα καλϊδια ςτο χϊρο επιβατϊν πρζπει να είναι προςτατευμζνα και
καλυμμζνα και καμία ζνωςθ δεν κα πρζπει να υπάρχει ακάλυπτθ ςτο χϊρο επιβατϊν!
10. φςτθμα ψφξθσ του κινθτιρα
Ελεφκερο
11. φςτθμα φρζνου και εφαρμογι Pedal Box
Ελεφκερα
12. φςτθμα ανάρτθςθσ
Ελεφκερο
13. Φϊτα
Τα εργοςταςιακά μπροςτινά και πιςινά φϊτα μποροφν να αφαιρεκοφν αλλά οι τρφπεσ ςτα ςθμεία
που ιταν κα πρζπει να κλείςουν με κάποιο τρόπο!
Τα αυτοκίνθτα πρζπει να φζρουν φϊτα ςτο μπροςτά και πίςω μζροσ ενϊ πρζπει να υπάρχουν και
φϊτα ζνδειξθσ φρζνου!
14. Σραβθχτιρεσ Ρυμοφλκθςθσ
Τουλάχιςτον ζνα ςτο μπροςτινό και ζνα ςτο πίςω μζροσ του αυτοκινιτου με ζνδειξθ βζλουσ ςτο
ςθμείο όπου μπορεί να ρυμουλκθκεί.
15. Καρζκλεσ
-Οι καρζκλεσ πρζπει να είναι FIA Approved.
-Ο τρόποσ εφαρμογισ τθσ καρζκλασ πρζπει να είναι ο ίδιοσ με τισ υποδείξεισ του:
Appendix j 2019 – article 253 – safety equipment groups Ν, Α and RGT – WMSC 07.03.2019 (Σθμείο
16)
ε περίπτωςθ λθγμζνου Homologation τότε δίνετε παράταςθ 2 χρόνων νοουμζνου ότι είναι ςε
καλι κατάςταςθ και ότι τυγχάνουν ζγκριςθσ από τθν τεχνικι επιτροπι του αγϊνα!

16. Μπροςτινό γυαλί
Το μπροςτινό γυαλί πρζπει να είναι Laminate και με πάχοσ τουλάχιςτον 5mm (Όπωσ είναι τα
εργοςταςιακά).
Επίςθσ πρζπει να υπάρχει τουλάχιςτον ζνασ κακαριςτιρασ ςε λειτουργιςθμθ κατάςταςθ!
17. Χειρόφρενο
Ελεφκερο
18. Προςτατευτικά μθχανισ – κιβωτίου ταχυτιτων και ντεπόηιτου βενηίνθσ

Ελεφκερα
19. Πυροςβεςτιρασ
Τα αυτοκίνθτα πρζπει να φζρουν τουλάχιςτο 1 τετράκιλο πυροςβεςτιρα ι 2 δίκιλουσ!
Θ αυτόματθ πυρόςβεςθ επιτρζπεται νοουμζνου ότι κα εφαρμοςτεί υπό τισ υποδείξεισ του:
Appendix j 2019 – article 253 – safety equipment groups Ν, Α and RGT – WMSC 07.03.2019
20. Ντεπόηιτο Βενηίνθσ
Το ντεπόηιτο βενηίνθσ πρζπει να είναι το εργοςταςιακό. Εάν και εφόςον κα αντικαταςτακεί με
αγωνιςτικό τότε κα πρζπει να τθρεί τισ προδιαγραφζσ FIA. Σε περίπτωςθ που είναι λθγμζνο το
Homologation τότε δικαιοφται θ χριςθ του για τουσ αγϊνεσ Time Attack!
Εάν κα χρθςιμοποιθκεί μθ FIA ντεπόηιτο βενηίνθσ τότε κα πρζπει να τυγχάνει ζγκριςθσ από τθν
τεχνικι ομάδα του Time Attack πριν τθν υποβολι ςυμμετοχισ!
21. Γενικόσ Διακόπτθσ
Πρζπει να είναι τοποκετθμζνοσ ςε ςθμείο κοντά ςτο μπροςτινό γυαλί και δίπλα του πρζπει να
υπάρχει το αυτοκόλλθτο τθσ ζνδειξθσ του γενικοφ διακόπτθ.
22. Ζϊνεσ Αςφαλείασ
Οι Ηϊνεσ πρζπει να είναι 6 ςθμείων FIA Approved!
θμ.: Εάν οι ηϊνεσ ζχουν λθγμζνο Homologation (Κάκε 5 χρόνια λιγουν) τότε δικαιοφται θ χριςθ
για ακόμα επιπλζον 2 χρόνια νοουμζνου ότι είναι ςε καλι κατάςταςθ και τυγχάνουν τθσ
ζγκριςθσ του Scrutineer.

23. Κράνοσ – Hans
Το κράνοσ πρζπει να ζχει πρόνοια για εφαρμογι Χανσ, ςτθν κατθγορία RC OPEN θ χριςθ Hans
είναι υποχρεωτικι .

Σεχνικοί κανονιςμοί κατθγορίασ RCB - OPEN
Καηεγνξίεο:
1 Γηα νρήκαηα κέρξη 1500cc
2. Γηα νρήκαηα 1501cc θαη άλσ
1.Βάξνο θαη ειαζηηθά
Βάξνο Ειεχζεξν
Διαζηηθά
Maximum πιάηνο ειαζηηθνχ – Ειεχζεξν
Τχπνο ειαζηηθνχ – Ειεχζεξνο
2.Bodywork
Τν εξγνζηαζηαθφ ζρήκα ηνπ απηνθηλήηνπ θα πξέπεη λα είλαη ην ίδην κε ην
εξγνζηαζηαθφ κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηα θηεξά ησλ ηξνρψλ φπνπ κπνξνχλ λα
δηαπιαηχλνπλ. Τα κπξνζηά θαη πίζσ αεξνδπλακηθά πηεξχγηα δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλνπλ ην πιάηνο ησλ θηεξψλ ησλ ηξνρψλ ηνπ απηνθίλεηνπ. Τν χςνο ηεο πίζσ
αεξνηνκή είλαη ειεχζεξν.
Οη ηξνρνί δελ πξέπεη λα εμέρνπλ ησλ θηεξψλ ηνπ απηνθηλήηνπ.
εκ.: ηε πεξίπησζε splitters ή canards ηόηε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνλ ηνπο
15 πόληνπο από ην ηειεπηαίν ζεκείν ηνπ bodykit πεξηκεηξηθά.
3. Chassis
-Τν Chassis πξέπεη λα παξακέλεη ζε εξγνζηαζηαθή κνξθή θαζψο θαη φια ηα body
panels ηνπ απηνθηλήηνπ.
4. Engine
-Η κεραλή είλαη ειεχζεξε.
-Οη βειηηψζεηο ηεο κεραλήο επηηξέπνληαη.
-Τν ζεκείν ηεο κεραλήο δελ κπνξεί λα κεηαηνπηζηεί ζε άιιν κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ.
απαγνξεχεηε ε ρξήζε NITRO
- Ορήκαηα πνπ θέξνπλ ππεηξνθνδόηεζε (turbo or Supercharger), ν θπβηζκόο
ζα εξκελεύεηαη κε ηα ιίηξα ηνπ θπβηζκνύ x 1,6.

-Ορήκαηα κε ππεξηνθνδόηεζε πξέπεη λα έρνπλ όια ηα απαξαίηεηα έγξαθα
ηνπο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο θαζώο θαη ηηο βεβαηώζεηο γηα ηεο
πξνδηαγξαθεο ηνπο ,θαη ζα ππόθεηληαη ζε έιεγρν από ηελ ηερληθε νκάδα.
5. Κηβώηηα Σαρπηήησλ
Ειεχζεξα
6. Κεληξηθόο Άμνλαο, Ζκηαμόληα & Γηαθνξηθά.
Ειεχζεξα

7. Δζσηεξηθό
-Όια ηα Accessories επηηξέπνληεο λννπκέλνπ φηη δελ εκπνδίδνπλ ηελ νξαηφηεηα ή
ηελ δελ ελνρινχλ ηνλ νδεγφ θαηά ηελ νδήγεζε.
-Όιεο νη ζσιήλεο θαη ηα θαιψδηα ζην ρψξν επηβαηψλ πξέπεη λα είλαη
πξνζηαηεπκέλα θαη θαιπκκέλα θαη θακία έλσζε δελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη αθάιππηε
ζην ρψξν επηβαηψλ!

8. ύζηεκα ςύμεο ηνπ θηλεηήξα
Ειεχζεξν
9. ύζηεκα θξέλνπ θαη εθαξκνγή Pedal Box
Ειεχζεξα
10. ύζηεκα αλάξηεζεο
Ειεχζεξν
11. Φώηα
Τα εξγνζηαζηαθά κπξνζηηλά θαη πηζηλά θψηα κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ αιιά νη
ηξχπεο ζηα ζεκεία πνπ ήηαλ ζα πξέπεη λα θιείζνπλ κε θάπνην ηξφπν!
Τα απηνθίλεηα πξέπεη λα θέξνπλ θψηα ζην κπξνζηά θαη πίζσ κέξνο ελψ πξέπεη λα
ππάξρνπλ θαη θψηα έλδεημεο θξέλνπ!
12. Σξαβερηήξεο Ρπκνύιθεζεο
Τνπιάρηζηνλ έλα ζην κπξνζηηλφ θαη έλα ζην πίζσ κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ κε έλδεημε
βέινπο ζην ζεκείν φπνπ κπνξεί λα ξπκνπιθεζεί.
13. Καξέθιεο
-Οη θαξέθιεο πξέπεη λα είλαη FIA Approved.
-Ο ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο θαξέθιαο πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ
νρήκαηνο.

Εάλ νη θαξέθιεο έρνπλ ιεγκέλν Homologation (Κάζε 5 ρξφληα ιήγνπλ) ηφηε
δηθαηνχηαη ε ρξήζε γηα αθφκα επηπιένλ 2 ρξφληα λννχκελνπ φηη είλαη ζε θαιή
θαηάζηαζε θαη ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηνπ Scrutineer.
14. Ππξνζβεζηήξαο
Τα απηνθίλεηα πξέπεη λα θέξνπλ ηνπιάρηζην 1 ηεηξάθηιν ππξνζβεζηήξα ή 2
δίθηινπο!
15. Νηεπόδηην Βελδίλεο
Τν ληεπφδηην βελδίλεο πξέπεη λα είλαη ην εξγνζηαζηαθφ. Εάλ θαη εθφζνλ ζα
αληηθαηαζηαζεί κε αγσληζηηθφ ηφηε ζα πξέπεη λα ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο FIA. Σε
πεξίπησζε πνπ είλαη ιεγκέλν ην Homologation ηφηε δηθαηνχηαη ε ρξήζε ηνπ γηα ηνπο
αγψλεο Time Attack!
Δάλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κε FIA ληεπόδηην βελδίλεο ηόηε ζα πξέπεη λα ηπγράλεη
έγθξηζεο από ηελ ηερληθή νκάδα ηνπ Time Attack πξηλ ηελ ππνβνιή
ζπκκεηνρήο!
16. Γεληθόο Γηαθόπηεο
Πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε ζεκείν θνληά ζην κπξνζηηλφ γπαιί θαη δίπια ηνπ
πξέπεη λα ππάξρεη ην απηνθφιιεην ηεο έλδεημεο ηνπ γεληθνχ δηαθφπηε.
17. Εώλεο Αζθαιείαο
Οη Ζψλεο πξέπεη λα είλαη 6 ζεκείσλ FIA Approved!
εκ.: Δάλ νη δώλεο έρνπλ ιεγκέλν Homologation (Κάζε 5 ρξόληα ιήγνπλ) ηόηε
δηθαηνύηαη ε ρξήζε γηα αθόκα επηπιένλ 2 ρξόληα λννπκέλνπ όηη είλαη ζε θαιή
θαηάζηαζε θαη ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηνπ Scrutineer.

Κατθγορίεσ κλαςςικϊν αυτοκινιτων
Προχποκζςεισ:
1. Ζνα αυτοκίνθτο κεωρείται κλαςςικό όταν ςυμπλθρϊςει το 30ο ζτοσ από τθν θμερομθνία
καταςκευισ του.
2. Κλαςςικά είναι όλα τα αυτοκίνθτα που βρίςκονται ςε τουλάχιςτον καλι εξωτερικι και εςωτερικι
κατάςταςθ.
θμ.: Αυτοκίνθτα τα οποία είναι κακι θ εξωτερικι, θ εςωτερικι και θ μθχανικι τουσ κατάςταςθ
δεν κα γίνονται αποδεχτά.
Σεχνικοί κανονιςμοί.
- Σε όλα τα αυτοκίνθτα πρζπει να ςυμφωνεί ο κινθτιρασ με το πλαίςιο.
- Όλα τα αυτοκίνθτα πρζπει να ζχουν ελαςτικά με treadwear μεγαλφτερο ι ίςο του 140 και να είναι
E Mark. To treadwere αναγράφεται ςτο πλαϊνό του κάκε ελαςτικοφ.
-Θ ηάντα του αυτοκινιτου πρζπει να είναι θ μζγιςτθ που ζβγαινε ςτο ςυγκεκριμζνο μοντζλο τθν
περίοδο παραγωγισ του όπωσ επίςθσ και το πλάτοσ του ελαςτικοφ.
- Απαγορεφονται οι βελτιϊςεισ ςτο κινθτιρα με τρόπο που να αλλάηουν τθ φφςθ του αυτοκινιτου
από κλαςςικό ςε modified.
- Απαγορεφεται θ χριςθ νίτρο και μεκανόλθσ .
- Επιτρζπεται θ αναβάκμιςθ του εργοςταςιακοφ ςυςτιματοσ φρζνων νοουμζνου ότι δεν κα
επθρεάηει το μετατρόχιο από τθν εργοςταςιακι του διάςταςθ (Μετατρόχιο: απόςταςθ των τροχϊν
που επθρεάηει το πλάτοσ του αυτοκινιτου).
- Επιτρζπεται θ αντικατάςταςθ τθσ καρζκλασ του οδθγοφ ΜΟΝΟ με αγωνιςτικι καρζκλα.
- Επιτρζπεται θ αντικατάςταςθ τθσ κουλοφρασ του τιμονιοφ.
- Δεν επιτρζπεται θ αφαίρεςθ οποιουδιποτε μζρουσ από το εςωτερικό του αυτοκινιτου.
-Όλα τα αυτοκίνθτα πρζπει να ζχουν πυροςβεςτιρα 2Κg ςε λειτουργιςιμθ κατάςταςθ
εφαρμοςμζνο μπροςτά από τθν καρζκλα του ςυνοδθγοφ.
θμ.: Σα κλαςςικά αυτοκίνθτα ζχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μζροσ ςτισ κατθγορίεσ των
πολιτικϊν αυτοκίνθτων εάν το επικυμοφν ακολουκϊντασ τουσ τεχνικοφσ κανονιςμοφσ των
πολικϊν αυτοκινιτων.
Κατθγορίεσ
C1
Αυτοκίνθτα μζχρι 1599 cc
C2
Αυτοκίνθτα μζχρι 1600 cc - 1799 cc
C3
Αυτοκίνθτα μζχρι 1801 cc - 2000 cc
C4:
Αυτοκίνθτα πάνω από 2001 cc

θμείωςθ:
Σο Δ.. του ωματίου, ζχει το δικαίωμα ανά πάςα ςτιγμι, με γνϊμονα τθν διαφφλαξθ του
ςυναγωνιςμοφ των κατθγοριϊν και κατ’ επζκταςθ του ακλιματοσ, να τοποκετιςει ι να
μετακινιςει ςε διαφορετικι κατθγορία το οποιοδιποτε αυτοκίνθτο.
Οι οδθγοί κα πρζπει να φζρουν:
1. Κράνοσ από εγκεκριμζνο καταςκευαςτι.
2. Μπαλακλάβα
Μακρφ ζνδυμα που να καλφπτει όλο το φάςμα των ποδιϊν.

