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 تاریخچه درگ

مسابقات درگ که اولین بار در آمریکا شکل گرفت، میعاد گاه غول های زمینی است. ارابه های آتشی که گاه 

کیلومتر بر ساعت اوج می گیرند و یا درگ هیدروژن هایی که هفت هزار اسب بخار را به چالش می  530تا 

فانتزی این خودروها در باالبردن محبوبیتشان نقش  کشند! جدا از بین نیروهای عظیم، ظاهر متفاوت و گاه

بسزایی داشته و همواره افراد زیادی در آرزوی راندن چنین اعجوبه هایی بوده اند اما افسوس که تعداد 

 رانندگان خودروهای درگ از تعداد خلبانان هواپیماهای جنگنده نیز کمتر است!

ه گر نیروی عظیم داخلییست که گاه جان راننده را نیز ظاهر خشن و فوق العاده عضالنی این خودروها جلو

پیست درگ در دنیا فعال هستند اما به واقع باید گفت که در آمریکا  325به بازی می گیرد. در حال حاضر 

بیش از هر جای دیگری طرفدار دارد به نوعی که آمریکا را مهد مسابقات درگ می دانند. قوانین حاکم بر این 

Drag car اکنون اجازه تردد آن ها فارق از پیست را صادر نکرده است. ها ت 

 

 متر ) درگ ( 400آیین نامه مسابقات شتاب ـ1

 جزئیات آیین نامه 1ـ1

می باشد که مطابق با شرایط مسابقات  NHRA 2017 این مقررات برگرفته از آیین نامه مسابقات درگ 1ـ1ـ1

درگ در ایران تغییر یافته و فدراسیون این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمانی این آیین نامه 

 را براساس شرایط روز اطالح کند.

ی یخودروی تایید شده در این آیین نامه صرفا جهت شرکت در مسابقات درگ بوده و با قوانین راهنما 2ـ1ـ1

 رانندگی کشور مجاز به حرکت در جاده وشهر نمی باشد.

مرجع رسیدگی به شکایات، فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسالمی ایران می باشد و  3ـ1ـ1

 می باشند.الزم االجرا در موارد اقامه دعاوی حکم مسولین فدراسیون 

مام تر شرکت کنندگان و تماشاچیان رشته اتومبیلرانی این آیین نامه در جهت پیشرفت و ایمنی هرچه ت 4ـ1ـ1

درگ و مورد تایید فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته و تمامی شرکت 

 کنندگان ملزم به رعایت تمامی موارد این آیین نامه می باشند.

ق سایت رسمی فدارسیون موتورسواری و هرگونه تغییر و پیوست در متن این آیین نامه از طری 5ـ1ـ1

 به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید. www.mafiri.irاتومبیلرانی جمهوری اسالمی ایران به نشانی 

http://www.mafiri.ir/
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برگزار کنندگان محترم باید : الف( شرایط و مراجع بیمه ورزشی معتبر و اخذ آن را به اطالع شرکت  6ـ1ـ1

کنندگان و تیم آنها برسانند. ب ( آیین نامه و جدول زمان بندی مسابقه را در زمان مناسب در اختیار تیم 

شرکت کننده قرار دهند. ج( مطابقت کلیه شرایط و ضوابط آیین نامه توسط کمیته فنی برای هر شرکت کننده 

 و خودرو مربوطه بررسی و آن را تایید کنند.

 سیون الزامی می باشد.تبر توسط شرکت کننده از مراجع مورد تایید فدرااخذ بیمه ورزشی مع 7ـ1ـ1

 ثبت نام در مسابقه به معنای اطالع کامل از شرایط آیین نامه و تعهد به آن می باشد. 8ـ1ـ1

شرک کنندگان ملزم به ارائه گواهینامه معتبر رانندگی به همراه معرفی نامه هیئت استان مربوطه و بیمه  9ـ1ـ1

 معتبر و همچنین پرداخت هزینه های شرکت در مسابقه می باشند. ورزشی

مسابقه مطابق با تقویم ارائه شده برگزار خواهد شد مگر زمانی که شرایط هوا با نظر مسئولین برای  10ـ1ـ1

 ادامه مسابقه بسیار سخت و باعث خسارت به شرکت کنندگان شود.

مسئولین مسابقه در حین و یا قبل از مسابقه باید از مصرف  شرکت کنندگان و افراد تیم آنان و تمام 11ـ1ـ1

داروهای مخدر و یا مشروبات حاوی الکل پرهیز کنند، داروهای مخدرکه میزان هوشیاری فرد را کاهش می 

 دهد نیز ممنوع می باشد.

 موحضور در این جلسه اجباری است عدجلسه توجیهی باید قبل از شروع مسابقه برگزار گردد، 12ـ1ـ1

مواردی که در این جلسه به شرکت کنندگان  شرکت در این جلسه مشمول جریمه و سوختن یک تایم میگردد

 اعالم می شود شامل :

معرفی مسئولین برگزاری مسابقه، رویه برگزاری مسابقه، دستورات اجرایی، مرحله استارت و پایان مسابقه، 

 لیه اطالعات مربوط به مسابقه.اطمینان از امضاء برگه تعهد نامه شرکت کنندگان و ک

محل پارکینگ برای پارک و سرویس خودروی شرکت کنندگان استفاده می شود. حداکثر سرعت در  13ـ1ـ1

 کیلومتر بر ساعت می باشد. 10این محدوده 

وجود تجهیزات امدادی از قبیل آمبوالنس، کپسول آتش نشانی و خودروی یدک کش در محل  14ـ1ـ1

روری است. همچنین هماهنگی با نزدیک ترین بیمارستان برای مواقع اورژانسی قبل از برگزاری مسابقه ض

 برگزاری مسابقه باید انجام گیرد.

 محل حضور تماشاچیان و پارک خودروهایشان باید از مسیر مسابقه فاصله مناسب داشته باشد. 15ـ1ـ1
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بدیهی است که در  الم می گرددساعت ورود ورزشکاران و خودروهایشان در جلسه بریفینگ اع 2-1-15

 صورت تاخیر شامل جریمه و سوختن یک تایم میگردد

اعالم میگردد و در صورت عدم حضور راننده و یا خودرو در زمان زمان بازدید فنی هر کالس   3-1-15

 مشخص به معنی عدم حضور در مسابقه می باشد

 راننده واجد شرایط برای شرکت در مسابقه باید دارای موارد زیر باشد: 16ـ1ـ1

 باشد  جدیدالصدور توسط مراجع رسمی کشور 3الف ( راننده باید دارای گواهینامه پایه دوم قدیم و یا پایه 

 شد.اب ( راننده باید دارای گواهینامه مسابقه درگ صادر شده توسط فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ب

 ج ( تعهد نامه و برگه ثبت نام ارائه شده توسط فدراسیون را همراه داشته باشد.

 راننده مسئول رفتار و عملکرد همراهان، اعضا و تیم مهمانانش است.  18ـ1ـ1

خودرویی که راننده با آن مسابقه می دهد باید به نام او ثبت شده باشد ویا از صاحب اصلی آن  19ـ1ـ1

 ی ارائه دهد.رضایت نامه کتب

ثبات موجب درصورت ا و ممنوع است  مصرف هر گونه مشروبات الکلی در زمان برگزاری مسابقه 20ـ1ـ1

 حذف از مسابقه ومعرفی به کمیته انظباطی فدراسیون میگردد

 درزمان مسابقه همراه داشتن سرنشین مجاز نمی باشد.  1-1-21

 استفاده نمایند.یه رانندگان باید لباس و کاسکت ریس کل 22ـ1ـ1

رانندگانی که خالف ضوابط کالس خود عمل نمایند و برروی خودروی آنها تخلف دیده شود  23ـ1ـ1

 محرومیت خواهند داشت.

طبق قوانین رفتار در پست هرگونه برخورد غیراخالقی راننده با مسئولین برگزاری سبب محرومیت  25ـ1ـ1

 خواهد شد.و معرفی به کمیته انظباطی از مسابقه   آنها

راننده بعد از خط پایان موظف است به سرعت ترمز گیری کرده و از سرعت خود بکاهد و در  1-1-26

 صورت تخلف و گزارش ناظرین انتهای مسیر راننده خاطی از کل مسابقه محروم میگردد

که در  CRO در صورت پیش امدن هر گونه اعتراض ان را به صورت کتبی در زمان مقرر تحویل 1-1-27

 جلسه بریفینگ اعالم میگردد داده شود 
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 آیین نامه مقررات فنیـ 2

 بازرسی فنی 1ـ2

 برچسب تاییدیه کمیته فنی 1ـ1ـ2

خودروی شرکت کنندگان قبل ازشرکت در مسابقات باید مورد تایید کمیته فنی براساس آیین نامه رسمی 

 ودرو نصب گردد. فقط خودروهایی اجازه ورودفدراسیون قرارگیرد و برچسب قبولی این کمیته باید برروی خ

به مسابقه را دارند که برچسب مخصوص را دریافت و آن را بر روی خودروی خود نصب کنند، این برچسب 

نشان دهنده تایید عملکرد وسیله نقلیه برای مسابقه پیش رو خواهد بود و تاییدیه فنی آن فقط مختص این 

 سری مسابقات می باشد.

برچسب های تائیدیه فنی فقط در همان مسابقه اعتبار دارند وبرای مسابقات بعدی شرکت کنندگان باید مجدداً 

اقدام به اخذ این تائیدیه کنند در زمان بازرسی خودرو شرکت کنندگان ملزم به همیاری تمام و کمال با کمیته 

 ند.و وسایل الکترونیکی را مقدور سازک جفنی می باشند تا در صورت نیاز به بررسی بیشتر استفاده از 

 تغییرات فنی 2ـ1ـ2

 رایط کالس بندی و تائید کمیته فنی بالمانع می باشد.اهش وزن در تمام کالسها براساس شک (1

محدودیت سایز بر اساس کالس استفاده از هر نوع الستیک ریس برای تمامی کالس ها آزاد می باشد. (2

 بندی ها وجود دارد

 و گیربکس آزاد می باشد. تغییرات در موتور (3

 تفییرات در سیستم اگزوز آزاد می باشد. (4

در صورتی که موتور و گیربکس هم خانواده اطاق خودرو نباشد شرکت کننده به کالس  (5

 خواهد رفت .  overall)آزاد)

ی سبک سازی در سرشاس الت اتومبیل مورد لطمه قرارگیرد،برای کاهش وزن به هیچ عنوان نباید اص (6

نی های جلو وعقب ستونها و سقف ماشین امکان پذیر نمی باشد و تائیدیه کمیته فنی برای ها، پالو

 سبک سازی الزامی است.

لباقی ااتومبیل باید در حالت فابریک کمپانی باشد و سبک سازی جلو شیشه های  کالسها در تمام (7

 می باشد. مجاز استفاده از طلق شیشه ها و

کاپوت و درب صندوق عقب و سپرها مجاز و هر  لکیر ودرب وگ سبک سازی بدنه شامل فایبرکردن (8

 ممنوع می باشد. سقفگونه برش کاری 
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سبک سازی درداخل کابین اتومبیل از جمله تخلیه صندلی ها و زاپاس و ادوات برقی برای تمامی  (9

 کالسها بالمانع می باشد.

 نماینده شرکت کننده 2ـ1ـ2

شرکت کننده فقط یک نفر به عنوان نماینده از طرف شرکت کننده درزمان بررسی تیم کمیته فنی از خودرو 

 باید در محل بازرسی حضور داشته باشد و حضور افراد دیگر در آن محل ممنوع می باشد.

 

 خودرو شرکت کننده 2ـ2

 خودروهای واجد شرایط 1ـ2ـ2

پنج  اتومبیل هایی که بیشتر از، استیشن واگن و لمدل های واجد شرایط عبارتند از : سدان، کوپه، کانورتیب

 درب نداشته باشند.

 شرکت کننده در مسابقه باید دارای بدنه کامل باشند. یتمامی خودروها

 خودروهایی که شامل موارد باال نمی باشند باید به صورت جداگانه تاییدیه مسئولین برگزاری را داشته باشند.

وانت با تاییدیه کمیته ایمنی و برگزاری و همچنین تست توسط ورود هر گونه مورد تایید نمی باشند.کامیون، 

 مسولین ذیربط بالمانع است.

خودروهای بدون بدنه یا با بدنه ای ساخته شده با آلومینیوم و قاب کامپوزیت باید جداگانه مورد تایید مسئولین 

 قرارگیرند. و فنی برگزاری

 شاسی 3ـ3

عقب نباید از حالت استاندارد خودکوتاه تر شود و همچنین اجازه فاصله کف اطاق مابین محور جلو و  1ـ3ـ3

 برش سرشاسی ها برای سبک سازی ممنوع می باشد.

 رول کیج4ـ3

 مباحث عمومی 1ـ4ـ3

هدف اصلی استفاده ازرول کیج حفاظت سرنشینان در مقابل واژگون شدن و یا ضربات وارده حین مسابقه 

 می باشد.
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احی شود که در برابر نیروهای وارده رو به پایین در اثر واژگونی خودرو و یا رول کیج باید به گونه ای طر

 برخوردهای جلو وعقب خودرو و یا ضربه های جانبی کامال مقاوم باشد.

. 

 جنس رول کیج 4ـ4ـ3

ی باشد و استفاده از مواد آلیاژ  SAE1025یا  SAE1020لوله ها باید آلیاژ فوالد بدون درز مطابق با استاندارد 

 مانند آلومینیوم ممنوع می باشد.

 سایز لوله ها 4ـ4ـ3

سانتیمتر و ورق آن باید حداقل به ضخامت  4کیج حداقل باید دارای قطر  رولتمامی لوله های استفاده شده در 

 میلیمتر باشد. 2

 سیستم تعلیق و ترمزها 5ـ3

 سیستم تعلیق جلو 1ـ5ـ3

ی ایجاد ودر اصول اولیه آنها نباید تغییرفابریک کارخانه سازنده باشد سیستم های تعلیق جلو باید به صورت 

 شود.

 مکان های پیش فرض نصب سیستم تعلیق به شاسی نباید دچار تغییر و جابه جایی شود.

رام خودرو در مکان تعیین شده توسط کارخانه باید باقی بماند و نباید دست خوش تغییر و یا جابه جایی 

 شود.

 م، سوراخ کاری در رام اصلی مجاز نمی باشد و قطعات باید در مکان اصلی خود قرارگیرند.برش، جوش، خ

 سیستم فرمان 2ـ5ـ3

 تغییرات در سیستم فرمان شامل : جعبه فرمان، سیبک ها و غیره ممنوع است.

 تعلیق عقب واکسل 3ـ5ـ3

 ش تغییر شوند.نقاط اتصال تعلیق به شاسی که توسط کارخانه تنظیم شده اند نباید دست خو

 سیستم ترمز 4ـ5ـ3
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 سیستم ترمز باید به درستی روی هر دو محور و چهارچرخ کارکند.

 دستی هیدرولیک بالمانع می باشدنصب سیستم ترمز 

 

 نیرومحرکه 6ـ3

 موتور 1ـ6ـ3

، جعبه دنده و سیستم انتقال قدرت مجاز می باشد، سیستم سوخت  ECUهرگونه تغییراتی در موتور خودرو، 

 رسانی درهیچ قسمتی نباید نشتی داشته باشد.

 سیستم های خنک کننده 2ـ6ـ3

 هرگونه تغییر در سیستم خنک کننده مجاز است اما هیچ نشتی نباید وجود داشته باشد.

 سیستم سوخت رسانی 3ـ6ـ3

 مخزن سوخت:

 رسانی آزاد است. درسیستم سوخت تغییرات

 است. بالمانعسیستم سوخت رسانی  دراستفاده از مخزن سوخت سبک 

 مخزن سوخت خودرو که در کابین راننده قراردرد باید با دیوارهای از استیل و یا آلومینیوم پوشانده شده باشد.

 د.ثابت نگه دار پایه نگه دارنده محفظه سوخت باید طوری تغییر پیدا کند که مخزن را کامال در جای خود

 مسیرهای سوخت رسانی :

شیلنگ های سوخت رسانی و اتصاالت آن باید از جنس با توان تحمل فشار و وزن باال باشند و باید در 

 قسمتی نصب شوند که از قطعات متحرک و بدنه خودرو دور باشند.

 سیستم اگزوز 4ـ6ـ3

 .تغیرات در سیستم اگزور آزاد است

 ارترتاس 5ـ6ـ3
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خودروهای مجاز به شرکت در مسابقه باید دارای استارتر ثابت باشند وسیستم برق رسانی )باطری( تمامی 

 آنهاباید در تمام مدت مسابقه به درستی کار کند.

 جعبه دنده 6ـ6ـ3

 تمامی خودروهای مجاز به شرکت در مسابقه باید دارای دنده عقب باشند.

 تغییرات در جعبه دنده و دیفرانسیل آزاد است.

 میل گاردان 7ـ6ـ3

اینچ تا قسمت جلویی یا انتهای  6تمامی خودرو باید دارای یک حلقه محافظ میل گاردان با فاصله حداقل 

 جعبه دنده داشته باشند.

 سیستم های الکترونیکی 7ـ3

 باطری 1ـ7ـ3

کاری  قباطری باید به صورت کامالً ایمن وثابت نصب شود و همچنین پایه مثبت آن جهت حفظ ایمنی عای

 شود.

اگر باطری در محفظه راننده قرار دارد باید آن را در یک جعبه کامالً بسته با امکان اتصال محکم به شاسی 

 نصب کرد.

 اجزای خارجی خودرو 8ـ3

 پانل های بدنه 1ـ8ـ3

ه می شود باید دارای ظاهری کامل و تمیز و عاری از هرگونه آسیب دخودرویی که برای شرکت در مسابقه آما

یشه ش دیدگی باشد تمام بدنه باید با رنگ پوشش داده شده باشد و به صورت کامل به یکدیگر متصل باشند.

 های ماشین بدون هیچ گونه ترک خوردگی باشند

غل فالپ های ب کاپوت و درب صندوق عقب وجلو وعقب، سپرهایاستفاده از قطعات افترمارکت بدنه شامل 

 .می باشدو باله ها مجاز

تغییراتی در بدنه خودرو که از حالت استاندارد خارج می شود باید به طور جداگانه به تایید مسئول فنی اما 

 برسد.
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 آینه ها 2ـ8ـ3

دو آینه در طرفین خودرو حتما باید نصب باشد به طوری که راننده بتواند اشیا در امتداد کناره های خودرو 

 را ببیند.

 چراغ ها 8ـ8ـ3

 خودرو:چراغ های اصلی 

تمامی چراغ های اصلی خودرو در جای خود باقی بمانند، چراغ اصلی جلو، چراغ ترمز و چراغ اصلی عقب 

 باید به صورت استاندارد و صحیح کار کنند.

 اجزای داخلی خودرو و فضای راننده 3ـ 9

 طراحی داخلی 1ـ9ـ3

تمامی موارد غیر ضروری و غیر ثابت باید داخل خودرو شرکت کننده باید کامالً تمیز و حرفه ای به نظر آید 

 برداشته شوند.

 داشبورد 2ـ9ـ3

 یج های نشان دهنده آزاد است.گداشبورد خودرو باید استاندارد همان خودرو باشد، تغییرات مربوط به 

 کاله ایمنی 3ـ9ـ3

اندارد نی دارای استباید در طول مسیر از کاله ایمنی استفاده کنند، تنها کاله های ایم شرکت کنندگان تمامی

 مجاز به استفاده می باشند

کاله ایمنی باید قابلیت پوشش کامل صورت را داشته باشد، تسمه محافظ چانه نیز باید در طول مسابقه بسته 

 باشد.

 لباس مخصوص راننده 4ـ9ـ3

 حریق و دارای استاندارد باشد.لباس راننده حتماً باید یک تکه و از جنس مواد ضد 

باید به صورت کامل بدن راننده را پوشش داده که شامل: گردن، مچ پا و مچ دست می شود و در این لباس 

 بهترین حالت باید چند الیه باشند. دستکش، کفش و جوراب مکمل لباس راننده می باشند
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 کفش و دستکش نیز باید دارای هیچ گونه پارگی و یا حفره باشند.

 کمربند ایمنی 5ـ9ـ3

  OVERALL و  GTکه در کالس نقطه اتصال به داخل خودرو داشته باشند. 6یا 4ید حداقل این کمربند ها با

 استفاده می شود

 سیستم اطفاء حریق 6ـ9ـ3

 تمامی خودروها باید دارای سیستم اطفاء حریق باشند.

 کپسول های اطفاء حریق باید در مکان مورد دسترس برای استفاده و شارژ مجدد نصب گردند.

 سال بعد از تاریخ تولید آن باشد 2تاریخ بازرسی کپسول نباید بیش از همچنین 

 

 

 

 

 کالس بندی مسابقات درگ

 

 دف جلو NAسیلندر  4و6 کالس 

 در این کالس قرار می گیرند جلو دیفرانسیل سیلندر تنفس طبیعی 6و   4خودروهای  .1

 لباس و کاله ایمنی اجباریست .2

 حفظ ظاهر کارخانه ای خودرو اجباریست .3

 ر و گیربکس هم خانواده اطاق خودر.موتو  .4

  اینچ محدود است 25تفاع راینچ و حداکثر ا 8.5. حداکثر عرض استفاده از هرگونه تایر مجاز است .5

 مجاز است ECU standaloneاستفاده از  .6

 استفاده از توربو و سوپر شارژ غیرقانونی است. .7

 استفاده از نایتروس ممنوع .8
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 سبک سازی بدنه مجاز است. .9

 تغییرات در موتور و گیربکس آزاد است .10

 تغییرات در سیستم اگزوز آزاد است .11

 استفاده از انواع بنزین آزاد است .12

سی  100ه ازاء هر سی سی و کمتر  و ب 1600سیلندر با حجم  4کیلو برای موتور  830حداقل وزن  .13

ندر با سیل 6 برای موتورحداقل وزن و  کیلو اضافه وزن در نظر گرفته میشود 20سی اضافه حجم 

کیلو اضافه وزن  20سی سی اضافه حجم  100ه ازاء هر کیلو و ب 1100سی سی و کمتر 2500حجم 

 در نظر گرفته میشود 

 مالک حجم موتور ظرفیت اسمی بلوک می باشد .14

 

 دف جلو سیلندر توربو 6و 4کالس 

توربو یا سوپرشارژ  جلو دیفرانسیل سیلندر 6و  4اتومبیل هایی در این کالس شرکت می کنند که  .1

 هستند

 لباس و کاله ایمنی اجباریست .2

 حفظ ظاهر کارخانه ای خودرو اجباریست .3

 موتور و گیربکس هم خانواده اطاق خودرو .4

 اینچ مجاز است  25اینچ و ارتفاع  9.5.حداکثروحداکثر عرض استفاده از هرگونه تایر مجاز است .5

 مجاز است ECU standaloneاستفاده از  .6

 نایتروس ممنوعاستفاده از  .7

 تغییرات در موتور و گیربکس آزاد است .8

 تغییرات در سیستم اگزوز آزاد است .9

 استفاده از انواع بنزین آزاد است .10

 مجاز استسبک سازی بدنه  .11

 

 100سی سی و کمتر و به ازاء هر  1600سیلندر با حجم  4کیلوگرم برای موتور  940 حداقل وزن .12

کیلوگرم برای  1200در نظر گرفته میشود و حداقل وزن کیلو اضافه وزن  35سی سی اضافه حجم 

کیلو گرم  35سی سی اضافه حجم  100سی سی و کمتر و به ازاء هر  2500سیلندر با حجم  6موتور 

 اضافه وزن در نظر گرفته میشود

 مالک حجم موتور ظرفیت اسمی بلوک می باشد  .13
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ل متص اده دیگر موارد اینتر کولر و هم چنینمجاز میباشد و استف air to airاستفاده از اینترکولرهای  .14

 .به صورت مستقیم به منیفولد ورودی ممنوع میباشدهوای کمپرس شده توربو  کردن

کیلوگرم اضافه وزن می  90میلی متر مجاز و همراه با   55استفاده توربو باالتر از سایز ورودی هوای  .15

 باشد .

 NAسیلندر  8کالس 

 در این کالس می توانند به رقابت بپردازند تنفس طبیعی باشند سیلندر 8 حداکثر تااتومبیل هایی که  .1

 لباس و کاله ایمنی اجباریست .2

 حفظ ظاهر کارخانه ای خودرو اجباریست .3

 مجاز می باشد . هم خانواده اطاق خودروغیر موتور و گیربکس استفاده از  .4

 جاز استم اینچ 13.5*.28 سایز حداکثر. استفاده از هرگونه تایر مجاز است .5

 مجاز است ECU standaloneاستفاده از  .6

 استفاده از نایتروس ممنوع .7

 تغییرات در موتور و گیربکس آزاد است .8

 تغییرات در سیستم اگزوز آزاد است .9

 استفاده از انواع بنزین آزاد است .10

 سبک سازی بدنه مجاز است .11

 انتقال می یابند. overallسیلندر به کالس  8اتومبیل های باالی  .12

کیلوگرم برای  1450و حداقل وزن   small blockکیلو گرم برای موتور های  1300وزن حداقل  .13

سیلندر  6کیلوگرم و خودروهای  1250سیلندر وزن  8و سایر خودروهای  big blockموتورهای 

 کیلوگرم مباشد . 850سیلندر  4کیلوگرم و خودروهای  1050حداقل وزن 

  دف عقب اتمسفرسیلندر 6و 4کالس 

 در این کالس قرار میگیرند دیفرانسیل عقب سیلندر تنفس طبیعی 6و 4خودروهای  .1

 لباس و کاله ایمنی اجباریست .2

 مجاز می باشد . هم خانواده اطاق خودروغیر موتور و گیربکس استفاده از  .3

 اینچ 12*27.5حداکثر  استفاده از هرگونه تایر مجاز است .4

 مجاز است ECU standaloneاستفاده از  .5

 استفاده از نایتروس ممنوع است .6
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 تغییرات در موتور و گیربکس آزاد است .7

 تغییرات در سیستم اگزوز آزاد است .8

 استفاده از انواع بنزین آزاد است .9

 در این کالس مجاز استبدنه  سبک سازی .10

کیلو گرم و به ازاء  810سی سی و کمتر  1600سیلندر با حجم  4حداقل وزن برای موتور  .11

سی سی و کمتر  2500سیلندر با حجم  6کیلو اضافه وزن و برای موتور  25سی سی  100هر 

 کیلو اضافه وزن در نظر گرفته میشود 25سی سی  100کیلو گرم و به ازاء هر  1050

 حجم بلوک بر اساس ظرفیت اسمی بلوک می باشد .12

 

 سیلندر توربو دف عقب 6و  4کالس 

 در این کالس قرار میگیرندسیلندر توربو یا سوپر شارژ دیفرانسیل عقب  6و  4خودروهای  .1

 لباس و کاله ایمنی اجباریست .2

 مجاز می باشد . هم خانواده اطاق خودروغیر موتور و گیربکس استفاده از  .3

 اینچ12.5*28حداکثر  استفاده از هرگونه تایر مجاز است .4

 مجاز است ECU standaloneاستفاده از  .5

 استفاده از نایتروس ممنوع است .6

 تغییرات در موتور و گیربکس آزاد است .7

 تغییرات در سیستم اگزوز آزاد است .8

 استفاده از انواع بنزین آزاد است .9

 سبک سازی بدنه در این کالس مجاز است .10

کیلو گرم و به ازاء هر  1000سی سی و کمتر  1600سیلندر با حجم  4حداقل وزن برای موتور  .11

 1150سی سی و کمتر  2500سیلندر با حجم  6کیلو اضافه وزن و برای موتور  25سی سی  100

 کیلو اضافه وزن در نظر گرفته میشود 25سی سی  100کیلو گرم و به ازاء هر 

 حجم بلوک بر اساس ظرفیت اسمی بلوک می باشد .12

 overallکالس 

یلندر بدون محدودیت تعداد س اتمسفر توربو یا سوپر شارژ تک دیفرانسیل و دو دیفرانسیل اتومبیل های

 در این کالس شرکت کنند  میتوانند

 لباس و کاله ایمنی اجباریست .1
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 موتور و گیربکس از هر نوع آزاد می باشد. .2

 اینچ 16.5*29.5حداکثر سایز  استفاده از هرگونه تایر مجاز است .3

 مجاز است ECU standaloneاستفاده از  .4

 است آزادنایتروس استفاده از  .5

 تغییرات در موتور و گیربکس آزاد است .6

 تغییرات در سیستم اگزوز آزاد است .7

 استفاده از انواع بنزین آزاد است .8

 بدنه  در این کالس مجاز است کامل  سبک سازی .9

 شیشه های بغل و عقب برای سبک سازی آزاد است استفاده از طلق .10

 تایید کمیته فنی بالمانع می باشدتغییرات در اکسل و شاسی و سینی و رام با  .11

 ( در صورت استفاده نایتروس اجباری استpara chute DRAG)استفاده و نصب چتر  .12

 استفاده و نصب سیستم اطفاء حریق اتوماتیک در صورت استفاده نایتروس اجباری است .13

 استفاده و نصب گارد محافظ سینی اطاق در صورت استفاده از نایتروس اجباری است .14

 نقطه الزامی است  4استفاده از کمربند ایمنی  .15

ماشینهای  کیلوگرم برای 1250سیلندر و  4توربوکیلوگرم برای ماشینهای دو دف  1050حداقل وزن .16

 سیلندر 8دیفرانسیل  2کیلوگرم برای ماشین های  1450و سیلندر  6دو دف توربو 

 8و  کیلوگرم 1050سیلندر  6 کیلوگرم و تک دف توربو 850سیلندر  4حداقل وزن تک دف توربو  .17

  کیلوگرم  1250سیلندر و به باال 

سیلندر  8و کیلوگرم  950سیلندر اتمسفر  6کیلو گرم و  750سیلندر اتمسفر  4حداقل وزن تک دف  .18

  کیلوگرم  1150و به باال اتمسفر 

 

 206کالس 

 .یباشدم TU3و  TU5بلوک موتور  -۱

و... آزاد  یل، فالو یستونلنگ ، پ یلسوپاپ ، م یل: م یلاز قب یلندربلوک و سرس یداخل یدر اجزا یساز ینههرگونه به -2

 .یباشدم

 )حذف تسمه موتور بالمانع است(

 (یباشدپژو مجاز م یساخت کمپان یربکسهایبالمانع است. ) تنها گ یربکسدر گ یساز ینههرگونه به -3
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 ی یچهدر یک. ) تنها یباشداگزوز آزاد م یستمو س یهوا ، خروج یورود یفولدگاز و من یچهدر در یضتعو یا ییرهرگونه تغ -۴

 (.یباشدهوا مجاز م یورود

 .یباشددهنه ممنوع م ۴استفاده از تراتل  -

 .یباشدمجاز م ECUاستفاده از هر گونه  -5

 استفاده از هر نوع سوخت بالمانع است. -6

 .یباشدتوربوشارژ و سوپرشارژ و... ممنوع م یلپرخوران از قب یستماستفاده از هر نوع س -۷

 .یباشدممنوع م یرهو غ NOS یلزا از قب یاستفاده از هر نوع گاز انرژ -۸

و درب صندوق طلق ،  یجانب یها یشهبدنه ، ش یبرتُن بوده و استفاده از قطعات فا ۱معادل  یلوگرمک ۱000حداقل وزن خودرو  -۹

 و.. بالمانع است. یدرولیککولر و ه یستمموتور ، س یرز ینیزاپاس ، س هی، زاپاس و پا یها ، رودر یحذف صندل

شده به بدنه ثابت و  یچداخل اتاق خودرو و به صورت پ ید. ) وزنه ها بایباشدسپر جلو ممنوع م یااستفاده از وزنه داخل موتور و  -

 محکم باشند(است.

. ) حداکثر عرض مجاز یباشدمجاز م traction AAبه باال و  200حداقل  treadwearبا عدد  یکاستفاده از هر برند الست -۱0

 (.یباشدم 225

 .یشودم یریو چراغ شکسته جلوگ یشهبا ش یامخدوش  یها یلاز ورود اتومب -۱۱

 .یباشدم یدرب عقب الزام،  یشههر دو ش یراننده بر رو یلنصب برچسب اسم و فام-۱3

 و ثابت نصب شده باشد. یمنبه صورت کامال ا یدخودرو با یباتر-۱2

 سال باشد( ۱از  یشترب یدکپسول نبا یبازرس یختار ین.) همچنیباشدم یالزام یقنصب کپسول اطفا حر -۱۴

 برخوردار باشد. یحیو کمربند از عملکرد صح یراننده خودرو بدون لق یصندل -۱5

 باشد. یو بدون ترک و شکستگ یکفابر یدجلو با یشهش -۱6

 1تبصره 

 در تمامی کالسها اجباری می باشد و کمتر 11.99 نصب رول بار در ثبت تایم 

و کمتر در هر کدام از راندهای مسابقه و نداشتن رول بار باعث حذف شرکت   11.99در صورت ثبت تایم  

و برای شرکت در راندهای بعدی  از مسابقه و عدم ثبت رکورد وی خواهد شد بدون هیچ عذری کننده

  مسابقات ملزم به نصب رول بار خواهد بود

 

 



16 
 

 2تبصره 

الزامی نمی باشد. ضمنا مدل ماشین های تولید داخله میالدی به باال  2005نصب رول بار برای ماشینهای مدل 

 بر اساس سال تولید کارخانه سازنده اصلی محاسبه می گردد

                                 

 تهیه و تنظیم                                                            

 فدراسیون موتورسواری و اتومبیل رانی جمهوری اسالمی ایران                                                     

                                                                                            1400               

 


