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 مسابقات آفرود:در قهرماني  .١

راننده و كمك راننده اي كه در كالس بندي كلي مسابقات در طول  قهرمان سال: راننده و كمك راننده .١,١
 جهت:يك سال مجموع بيشترين امتياز را كسب كرده اند. 

 راننده قهرمان سال  
 كمك راننده قهرمان سال  
  شود. مي اعالم

  
 قهرمانان برتر هر كالس: .١,٢

سابقات از كالس هر در كه اي راننده كمك و راننده شترين مجموع سال يك طول در م سب را امتياز بي  كرده  ك
 جهت: اند.

  ١راننده قهرمان كالس  
  ٢راننده قهرمان كالس  
  ٣راننده قهرمان كالس  
  ٤ راننده قهرمان كالس  
  ١كمك راننده قهرمان كالس  
  ٢كمك راننده قهرمان كالس 

 ٣ان كالس كمك راننده قهرم 

  ٤كمك راننده قهرمان كالس 

 .شود مي اعالم

 
  باشد: مي ذيل شرح به تيمي و  راننده كمك راننده، امتيازات جدول

 امتياز ٢٠ اول نفر

 امتياز ١٧ دوم نفر

 امتياز ١٥ سوم نفر

 امتياز ١٣ چهارم نفر

 امتياز ١١ پنجم نفر

 امتياز ١٠ ششم نفر

 امتياز ٩ هفتم نفر

 امتياز ٨ هشتم نفر
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 امتياز ٧ نهم نفر

 امتياز ٦ دهم نفر

 امتياز ٥ يازدهم نفر

 امتياز ٤ دوازدهم نفر

 امتياز ٣ سيزدهم نفر

 امتياز ٢ چهاردهم نفر

  امتياز ١ پانزدهم نفر

 قهرمان تيمي آفرود: .٢

شكيل جهت : ها كالس تيمي ست از قبل اتومبيل ٣ حداكثر و ٢ حداقل ، كالس هر در تيم يك ت  معرفي فني ت
ــبه براي برتر اتومبيل دو امتياز مجموع گردد. مي ــتفاده  ها كالس تيمي امتياز محاس  در هك تيمي گردد. مي اس

سابقات مجموع شترين سال يك طول در م سب را امتياز بي  معرفي كالس آن سال قهرمان تيم عنوان به كند ك
  گردد. مي

سب امتيازهاي تمام مجموع : OVERALL  تيمي سط شده ك ستان هر هاي نندهك شركت تو  بندي رده در ا
ستان آن OVERALL   تيمي بندي رده ،  OVERALL  انفرادي شخص را ا  پايان در كه تيمي . ميكند م

  . گردد مي معرفي آفرود سال قهرمان تيم عنوان به ، كند كسب را امتياز بيشترين سال
  

  فدراسيون انجام ميپذيرد .توسط كميته آفرود مسابقات قهرماني كشور و داوري برگزاري  

  
 نامه: آيين در تغييرات و آفرود مسابقه نامه آيين اجراي

امه تمامي مفاد آيين ن ، موظف به اجراي ار مينمايند استاني برگز كه مسابقات چند جانبه يااستانهايي   .٢,١
 مي باشند .فدراسيون  آفرودمسابقات 

تصميم گيري در خصوص مسائلي كه در طول برگزاري مسابقه اتفاق افتاده و در آيين نامه ذكر نشده بر  .٢,٢
قه مســابقبل از ميباشــد ، كه اين ناظرين توســط رييس كميته فدراســيون كميته آفرود عهده ناظرين 

 .معرفي ميگردند

ــت ها، ز .٢,٣ ــابقه (تغيير در تس ــورت اعمال تغييرات در نحوه برگزاري مس مان بندي ها و ...) با تاييد در ص
ــار اطالعيه هايانجام مي گيرد و همچنين م كميته آفرود ناظرين ــت از طريق انتش  تكميلي در ي بايس

 .به اطالع كليه شركت كنندگان رسانده شود يا جلسه توجيهي مسابقه سايت رسمي فدراسيون
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ـــط  .٢,٤ ــامــه كلي آفرود فقط توس ـــيون انجــام مي گيرد.در مواقع لزوم، تغييرات در آيين ن   فــدراس
  

 برگزار كنندگان مسابقه: .٣

سيون   .٣,١ سمي مي توانند با اخذ مجوز از فدرا شگاه هاي ر ستاني و با و رعايت آيين نامه هاي هيئت هاي ا
 برگزار كنند. چند جانبه و باشگاهي را مسابقات آفرود، كلي و ايمني كميته آفرود فدراسيون 

ست جهت اخذ مجوز برگزاري مسابقه، مي بايست اطالعات محل و زمان برگزاري  .٣,٢ در هنگام ثبت درخوا
 به همراه تدابير ايمني در نظر گرفته شده براي انجام مسابقه، در اختيار فدراسيون قرار گيرد. 

امه تغيير در آيين ن ند و حقتكميلي تهيه و انتشــار ده برگزار كننده مســابقات آفرود مي تواند اطالعيه .٣,٣
 ه را ندارد. كلي مسابق

  كالس بندي ها: .٤

   سي سي ٢٥٠٠ تا :١ كالس
  سي سي ٣٥٠٠ تا سي سي ٢٥٠١ از :٢ كالس
  سي سي ٤٥٠٠ تا سي سي ٣٥٠١ از :٣ كالس
  باال به سي سي ٤٥٠١ از :٤ كالس
  ندارد حجم محدوديت : بانوان كالس
  شود. مي استفاده ١,٥ ضريب از شارژ توربو و سوپر به مجهز هاي موتور حجم تعيين براي
 :شرايط اتومبيل ها براي شركت در مسابقه 

هرگونه تغيير در اتومبيل تا زماني كه قوانين راهنمايي و رانندگي و ايمني جاده ها را نقض نكند مجاز  .٤,١
 بايد قابل بوق چراغ ترمز، برف پاك كن واست. تجهيزات ضروري كه در جاده هاي عادي استفاده مي شوند مانند 

 ( براي مسابقات خارج از پيست ) ل ظاهري اتومبيل حفظ گردد.استفاده باشند. توصيه مي شود شك

ــركت مينمايند  .٤,٢ ــت ش ــابقات داخل پيس ، مجاز به تغيير در ظاهر اتومبيل مانند ( خودروهايي كه در مس
 .........) ميباشند . -راهنما  –چراغها 

كه رول كيج نصب مي شود منجر به از دست دادن استحكام شاسي و يا تغييرات نبايد در قسمت هايي  .٤,٣
 بدنه شود.

شند اجازه  .٤,٤ شوند و مسائل فني و ايمني را رعايت نكرده با سئول فني بازرسي  اتومبيل هايي كه توسط م
 حضور در مسابقه را ندارند و گزارش اين اتومبيل ها به ناظرين داده خواهد شد.
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  كنندگان:شرايط حضور شركت  .٥

 فدراســـيون آموزش كميته از را آفرود مســـابقات در شـــركت گواهينامه بايد "الزاما رانندگان كمك و رانندگان
  . نمايند دريافت

  شرايط ثبت نام: .٥,١
ام را حداكثر تا پايان وقت مي بايســت فرم هاي ثبت ن ، شــركت كنندگاني كه مدار كشــان كامل باشــد .٥,١,١
ــئول ثبت نامه تحويل دهند. ٢اداري ــابقه به مس ــركت كنندگاني كه پس از اين زمان فرمهاي  روز قبل از مس ش

 دهند، امكان حضور در مسابقه را ندارند.نمربوطه را به مسئول ثبت نام تحويل 

 
برگزار كننده مي بايست ليست ثبت نام را در زمان مشخص شده، اعالم و يك نسخه را براي فدراسيون  .٥,١,٢
 كند.ارسال 

. استان ميزبان ميتواند  اتومبيل) ١بانوان  _اتومبيل  ٣(آقايان  حداكثر سهميه هر استان براي هر كالس .٥,١,٣
 در هر كالس ، يك اتومبيل بيشتر معرفي نمايد .

 تعويض كمك راننده تنها تا پايان زمان تست فني امكان پذير مي باشد. .٥,١,٤

 ردد.استان معرفي ميگكتبي از طرف هيئت با نامه سرپرست ، است كه به عنوان مسئوليت تيم با فردي  .٥,١,٥

ست فني  .٥,١,٦ شده مي تواند اتومبيل خود را تا قبل از زمان ت شرط عدم تغيير كالس ثبت نام  تنها راننده به 
شركت كننده اي به حد  صورتيكه كالس  ستارت در  ست ا شار لي ست فني و قبل از انت تغيير دهد. پس از پايان ت

صاب مجاز براي اجرا  شود.ن ست و تاييد ناظرين به يك كالس باالتر ارتقاء داده  سد، مي تواند با درخوا ركت ش نر
 كننده موظف است در زمان ثبت نام كالس مسابقه خود را ثبت نمايد.

ساب امتيازات تا قبل از ثبت نام شركت كننده ميتواند  .٥,١,٧ سيون بدون احت ست هيئت و تاييد فدرا با درخوا
 داده شود .باالتر ارتقاء ، به يك كالس كالس قبلي 

 هزينه ثبت نام  .٦

شور هزينه ثبت نام  .٦,١ سابقات آفرود قهرماني ك شتر م سيون بي شده از طرف فدرا شخص  نبايد از تعرفه م
  باشد.

 به حساب در زمان ثبت نام پرداخت مي شود. وجههزينه ثبت نام به صورت نقدي و يا واريز  .٦,٢

شركت كنندگاني كه هزينه ثبت نام را  .٦,٣ سابقه داده نخواهد به  ستارت در م شند اجازه ا پرداخت نكرده با
 شد.

 در صورت انصراف از مسابقه هزينه ثبت نام مسترد نخواهد شد. .٦,٤
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 :بيمه .٧

 .ورزشي معتبر استپزشكي شركت كننده موظف به ارائه بيمه  .٧,١

ـــد برگزار كننده  .٧,٢ ـــابقه بيمه موظف ميباش ـــتارت تا پايان مس ـــابقه را از زمان اس   نمايد.محل اجراي مس
  
  
 
 

  تبليغات و برچسب هاي مسابقه: .٨

 ايه برچسب و نموده جدا اتومبيل بدنه روي از را قبلي مسابقات هاي برچسب تمامي است موظف كننده شركت
 نمايد. نصب خود اتومبيل روي بر را رو پيش مسابقه

 پوشش شركت كننده: .٩

صندلي ، كمربند ... براي اطالع از نوع پوشش  .٩,١ به آيين نامه ايمني مسابقات آفرود  )و تجهيزات داخلي (
 مراجعه گردد.

 تمامي شركت كنندگان موظف هستند در طول زمان برگزاري مسابقه از پوشش كامل استفاده نمايند. .٩,٢

 (رجوع شود به آيين نامه ايمني) مي باشد.الزامي  FIAهمولوگ مسابقه استفاده از لباس  .٩,٣

(رجوع شود به آيين نامه  .مي باشد الزامي FIAهمولوگ  وكاله ايمني كفش و دستكشاستفاده از  .٩,٤
  ايمني)

 

 تدابير كلي ايمني براي برگزاري مسابقات: .١٠

ـــابقه:  مســـابقات آفرود در جاده هاي عمومي با ترافيك اتومبيل هاي  .١٠,١ كليات قوانين محل برگزاري مس
فرود در مسابقات آعادي برگزار نمي گردد. مسير مسابقه بايد براي تردد اتومبيل هاي عادي بسته باشد. 

 فقط زمان عامل تعيين كننده نيست و عبور از موانع در تعيين رتبه تاثير گذار مي باشد.

  شود: اعالم بايد زير موارد مسابقه هر در
 نوع مسابقه 

 فاصله زماني بين استارت ها 

 (مسابقات موانع) نوع موانع 
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 جدول زمانبندي مسابقه 

 (مسابقات موانع) قوانين دروازه ها 

ابير ايمني مســابقه: برگزار كننده موظف اســت كليه موارد ايمني را در طول برگزاري مســابقه رعايت تد .١٠,٢
 كند.

در طول مســير برگزاري ميبايســت حداقل يك آمبوالنس با تجهيزات كامل براي امداد رســاني حاضــر  .١٠,٣
يد از س باباشد. توصيه مي شود آمبوالنس ديگري در محل سرويس پارك حاضر باشد. اتومبيل آمبوالن

 نوع آفرود باشد.

شاني آفرود با تجهيزات كامل براي امداد  .١٠,٤ شن ست حداقل يك اتومبيل آت سير برگزاري ميباي در طول م
سول آتش خاموش كن  شاني بايد حداقل يك كپ شن شد. همراه اتومبيل آت ضر با ساني حا كيلويي  ٧٠ر

 (پودر خشك) موجود باشد.

 تش خاموش كن باشد.در كنار هر پست مارشال بايد يك كپسول آ .١٠,٥

در خط اســتارت مســابقه حداقل چهار عدد اتومبيل آفرود مجهز به بكســل جهت باز كردن مســير مي  .١٠,٦
 بايست حضور داشته باشد و برروي بدنه برچسب امداد نصب شود.

ــند.  .١٠,٧ ــر باش ــاچيان زياد مي رود بايد نيروهاي انتظامي كافي حاض ــور تماش در محل هايي كه انتظار حض
 تماشاچيان بايد با نوارهاي خطر مشخص گردد.محدوده حضور 

در امتداد مسيرهاي سرعتي مسابقه استقرار تماشاچيان ممنوع بوده و بايد در آن محل تابلوي ايستادن  .١٠,٨
 ممنوع نصب گردد.

مســير مســابقه بايد توســط نوارهايي مشــخص شــده و اتومبيل برگزار كننده نيز بايد با برچســب هايي  .١٠,٩
 اتومبيل متفرقه به محوطه برگزاري مسابقه ممنوع مي باشد.متمايز گردد. ورود 

ـــائل ايمني بايد به تعداد كافي بيســـيم در اختيار عوامل برگزاري قرار گيرد و  .١٠,١٠ جهت اجراي بهتر مس
 رسيدن هر اتومبيل به خط پايان مورد تاييد قرار گيرد.

 طه باشند.تمامي عوامل برگزاري با توجه به مسئوليت شان بايد داراي پوشش مربو .١٠,١١

و  رساني به تماشاچيان محل برگزاري مسابقه بايد مجهز به سيستم صوتي قوي و كافي باشد تا اطالع .١٠,١٢
  گان به راحتي انجام گيرد.شركت كنند
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 انواع مسابقات آفرود: .١١

سابقات  آنها از يكي انتخاب به موظف كننده برگزار .) دار مانع – سرعتي ( گردد مي برگزار صورت دو به آفرود م
  باشد. مي
  
  

 :مسابقه مانع دار .١١,١

 كيلومتر باشد. ٣و حداكثر  ١حداقل  مسابقه مشخص باشد. طول مسير بايد طول و حريم مسير .١١,١,١

 عدد دروازه در طول مسير باشد. ٢٠عدد و حداكثر  ١٠حداقل  .١١,١,٢

ست حداقل از هر  .١١,١,٣ سابقه مانع دار) عبور كرده وتعداد كل دروازه   %٥٠شركت كننده مي باي از  ها (در م
تا امتياز آن مرحله را دريافت كند. در صــورتي كه تعداد دروازه ها فرد باشــد  كنترل خط پايان بگذرد ،

عدد باشد، حداقل بايد از  ١٣عنوان مثال اگر تعداد دروازه ها عدد اعشار به سمت پايين گرد مي شود به 
 دروازه عبور كند. ٦

سير  .١١,١,٤ سابقاتي كه بيش از يك دور از يك م شود بايد در م سير را عبور  %٥٠تكرار مي  دروازه هاي كل م
 كند.

 مسابقه، مسائل ايمني شركت كنندگان بايد رعايت شود. زمان طراحي .١١,١,٥

شال بايد حداكثر  .١١,١,٦ صحيح  ٢هر مار صورت دروازه اي كه از نظر ناظران  دروازه را كنترل كند در غير اين 
 ي حساس توسط يك مارشال كنترل شود.دروازه ها "نترل نشده باشد مي تواند حذف شود ، ضمناك

 متر باشد. ٨متر و حداكثر  ٤حداقل  عرض دروازه ها .١١,١,٧

ياده و يا كارواني انجام مي بازديد از مسير مسابقه براي شركت كنندگان با اعالم قبلي به دو شكل پ .١١,١,٨
 در صورت بودن مسير كناري از روش كارواني استفاده مي شود. گيرد.

احتمال گير كردن و يا توقف وجود دارد به گونه اي باشد كه امكان عبور يك عرض مسير در نقاطي كه  .١١,١,٩
 اتومبيل ديگر باشد و يا مسير جايگزين در نظر گرفته شود.

شاچي... ) پيدا  .١١,١,١٠ سل، كمك تما سير احتياج به كمك خارجي (بك هر گاه اتومبيلي به هر دليلي در طول م
 .ند از دور اين مرحله حذف مي گرددك

 .يا ابزارها باعث اخراج نمي گردد مارشال ها بدون استفاده از اتومبيل و كردن كمك  .١١,١,١١

هر گاه مشخص گردد اتومبيلي به عمد مسير مسابقه را مسدود كرده مارشال هاي آن جايگاه خطا را به   .١١,١,١٢
سئول برگزاري گزارش داده و با تاييد ناظرين سابقه حذف مي كميته  م ، آن اتومبيل از دور اين مرحله م

 د.گرد
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دقيقه توسط اتومبيل امداد به خارج پيست  ١دقيقه مي باشد و پس از پايان  ١توقف مجاز در هر دروازه  .١١,١,١٣
 هدايت مي گردد و مجاز به ادامه مسابقه نمي باشد.

هايي كه نوار به  پاره كردن نوار كناري محدوده يا افتادن تيركنوار كشي شده ،  دو طرف محدوده مانع  .١١,١,١٤
ثانيه اي ميگردد.  ٣٠آنها بسته شده و دروازه هاي ورود و خروج محدوده موانع ، منجر به دريافت پنالتي 

محدوده موانع  .منجر به اخراج از مسابقه ميگردد وده نوار كشي شدهعبور هر چهار چرخ اتومبيل از محد
شماره آن مانع  سبز ، با تيرك ورودي كه   شروع و با رنگ  شده ،  با تيرك خروجي در باالي تيرك درج 

 پايان خواهد يافت. درج شدهبا رنگ قرمز كه شماره همان مانع 

 .شددقيقه اي خواهد  ١عبور نكردن از مانع ، منجر به دريافت پنالتي  .١١,١,١٥

 شرط عبور كامل از دروازه، رد شدن كليه محورهاي اتومبيل از خط فرضي بين دو تيرك است. .١١,١,١٦

 ورت دنده عقب از دروازه ها مجاز نمي باشد.عبور به ص .١١,١,١٧

در صورتي كه از خارج مسير دروازه عبور شود امكان بازگشت و عبور مجدد از دروازه وجود ندارد و  .١١,١,١٨
 منجر به دريافت پنالتي مي شود.

 اگر تير كي بدون دليل و يا برخورد سقوط كند هيچ پنالتي اي در نظر گرفته نمي شود. .١١,١,١٩

ن جايگزيدر صورت بسته شدن مسير يك دروازه مارشال آن جايگاه مي تواند به اتومبيل بعدي مسير  .١١,١,٢٠
كند. در صورت عبور از مسير جايگزين پنالتي را نشان دهد و راننده ميبايست از مسير جايگزين عبور

 داده نمي شود.

 مسير جايگزين مي تواند خارج از مسير مشخص شده توسط نوار باشد. .١١,١,٢١

 ز باز شدن مسير دروازه اتومبيل هاي بعدي بايد از درون دروازه عبور كنند.بعد ا .١١,١,٢٢

هر گاه اتومبيلي به دليل نقص فني در مسير مسابقه متوقف شود و امكان حركت نداشته باشد راننده و  .١١,١,٢٣
كمك راننده بايد با اجازه مارشال آن جايگاه از اتومبيل خارج و به بيرون مسير راهنمايي شوند. در 

صورتي كه نقص فني طوالني نباشد و اتومبيل امكان ادامه حركت در مسير را داشته باشد احتياجي به 
 ترك اتومبيل نيست.

در صورت نياز به كمك خارجي براي ادامه دادن مسير و يا رفع نقص فني فقط كمك راننده مجاز به  .١١,١,٢٤
 خارج شدن از اتومبيل مي باشد.

مسابقه مارشال آن جايگاه بايد يك پرچم زرد متحرك به ساير در صورت توقف يك اتومبيل در مسير  .١١,١,٢٥
 شركت كنندگان نشان دهد.

توصيه مي شود در صورت نياز به ترميم مسير با تشخيص مسئول برگزاري مسابقه متوقف و پس از  .١١,١,٢٦
  انجام مرمت مسير، باقي اتومبيل ها استارت داده مي شوند.
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  مسابقه سرعتي: .١١,٢

  مسابقه سرعتي در يك مسير اختصاصي برگزار مي شود و عامل تعيين كننده در اين مسابقه زمان است. 
 كيلومتر است. ٥و حداكثر آن  ١,٥حداقل طول مسير مسابقه  .١١,٢,١

 كيلومتر بر ساعت باشد. ٦٠ميانگين سرعت در كل مسير بايد   .١١,٢,٢

صاف و يا  .١١,٢,٣ سير هاي  سرعت در م ست جهت كنترل  خطرناك تدابير ايمني براي  برگزار كننده موظف ا
 استفاده كند. Sكاهش سرعت در نظر بگيرد. بايد از موانع كم خطر براي ايجاد پيچ 

شد  .١١,٢,٤ سير در نقاطي كه احتمال گير كردن و يا توقف وجود دارد به گونه اي با شود عرض م صيه مي  تو
 شود.كه امكان عبور يك اتومبيل ديگر باشد و يا مسير جايگزين در نظر گرفته 

صورت توقف يك اتومبيل   .١١,٢,٥ شدن در  سته  سير و ب شال آن  ، م سير جايگزين توسط مار اجازه عبور از م
 جايگاه صادر مي شود.

هر گاه اتومبيلي به هر دليلي در طول مسير احتياج به كمك خارجي (بكسل، كمك تماشاچي... ) پيدا  .١١,٢,٦
 كند از دور اين مرحله حذف مي گردد.

 استفاده از اتومبيل و يا ابزارها باعث اخراج نمي گردد.كمك مارشال ها بدون  .١١,٢,٧

 منجر به، يا انداختن تيرك نوار پاره كردن نوار در قسمتهايي از مسير مسابقه كه نوار كشي شده ،  .١١,٢,٨
عبور هر چهار چرخ اتومبيل از محدوده نوار كشي شده منجر . ثانيه اي خواهد گرديد ١٠پنالتي  دريافت

صورتيكه خروج چهار چرخ از محدوده نواركشي ، همراه با كوتاه ثانيه ميگردد. در  ١٠ه دريافت پنالتي ب
  .يا اخراج مي گردد كردن مسافت مسابقه باشد ، با نظر ناظرين كميته ، منجر به دريافت پنالتي

 د.اگر تير كي بدون دليل و يا برخورد سقوط كند هيچ پنالتي اي در نظر گرفته نمي شو .١١,٢,٩

هر گاه مشخص گردد اتومبيلي به عمد مسير مسابقه را مسدود كرده مارشال هاي آن جايگاه خطا را   .١١,٢,١٠
 به مسئول برگزاري گزارش كرده و با تاييد ناظرين آن اتومبيل از دور اين مرحله مسابقه اخراج مي گردد.

 با نظارت مارشال ه اتومبيلي به دور خود بچرخدر برعكس ممنوع است فقط در صورتيكحركت در مسي .١١,٢,١١
 آن جايگاه اجازه دارد با حركت به عقب به مسير اصلي برگردد.

توصيه مي شود با تشخيص مسئول برگزاري مسابقه در صورت نياز به اصالح مسير، مسابقه متوقف و   .١١,٢,١٢
  پس از انجام اصالحات باقي اتومبيل ها استارت داده شوند.
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 :قوانين كلي مسابقات آفرود .١٢

ر دبرگزاري مسابقه راننده و كمك راننده بايد كمربندها را بسته و كاله ايمني را پوشيده باشند.در طول  .١٢,١
ــورت باز بودن كمربند يا  ــير ، با گزارش داوران ، ص ــيدن كاله ايمني ، به هر دليلي ، در طول مس نپوش

 ه حذف از مسابقه خواهد شد .منجر ب

 كامل داده مي شود.استارت مسابقه از خط شروع و از حالت توقف  .١٢,٢

 هر اتومبيل قبل از مسابقه مشخص شده است.پيشنهادي ، زمان استارت   .١٢,٣

ه به بستدر صورت تايمگيري توسط دستگاه ،  زمان هر مرحله از مسابقه بر اساس دقيقه و ثانيه است.  .١٢,٤
 قابليت دستگاه ، دهم و صدم ثانيه هم محاسبه ميگردد .

 زودتر به محوطه استارت وارد شود(تابلو ساعت زرد) يقهدق ١٠هر اتومبيل مجاز است حداكثر   .١٢,٥

در صورتي كه اتومبيلي ديرتر از زمان مشخص شده براي استارت وارد كنترل استارت شود به ازاي هر   .١٢,٦
دقيقه و يا كســـري از دقيقه ورود  ١ثانيه پنالتي دريافت مي كند و همچنين به ازاي هر  ١٠دقيقه،  ١

 قه پنالتي دريافت مي كند.دقي ١زودهنگام به كنترل، 

 دقيقه مي باشد. تاخير بيشتر منجر به حذف از مسابقه مي شود. ١٥حداكثر مدت زمان تاخير   .١٢,٧

ــتارت و پايان، كارت زمان بايد توســط كمك راننده تحويل داده شــود. عدم تحويل كارت  .١٢,٨ در كنترل اس
 زمان منجر به حذف از مسابقه مي گردد.

 

 كنترل خط استارت : .١٣

 كنترل استارت، سه مجموعه تابلو براي مشخص شدن محدوده هاي تعريف شده وجود دارد.در هر  .١٣,١

صله اين ١(شكل  ساعت تابلو زرد رنگ .١٣,٢ ست و فا ستارت ا شروع محدوده كنترل ا شخص كردن  ) براي م
ست. ٢٥تابلو با تابلو بعدي حداقل   ست حداكثر متر ا شركت كننده مجاز ا دقيقه زودتر از زمان  ١٠ هر 

 مشخص شده وارد شود.

١٣,٣.  
 ٠ ) ورود به كنترل براي مشخص كردن محل كنترل استارت است٢(شكل رنگ ساعت  تابلو قرمز .١٣,٤

 پس از ورود به كنترل، كمك راننده بايد كارت زمان را به كنترل تحويل دهد.  .١٣,٥

دهد به عنوان مثال اگر زمان شركت كننده بايد در داخل دقيقه استارت كارت خود را به كنترل تحويل  .١٣,٦
كارت خود را به  ١٠:٠٨:٥٩و زمان  ١٠:٠٨:٠٠باشــد شــركت كننده بايد بين زمان  ١٠:٠٨:٠٠اســتارت 

 كنترل تحويل دهد.
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پس از ورود به كنترل توسط مارشال، زمان استارت بر روي كارت ثبت مي شود و كارت زمان به شركت  .١٣,٧
 كننده مسترد مي گردد.

 بايد بالفاصله به طرف كنترل خط استارت حركت كند. ، از دريافت كارتپس شركت كننده ،  .١٣,٨

 ) مشخص شده است.٣(شكل پرچم  كنترل خط استارت با يك تابلو قرمز رنگ .١٣,٩

 متر است. ٢٠فاصله كنترل خط استارت با كنترل قبل حداقل  .١٣,١٠

شيده ورود به راننده و كمك راننده قبل از  .١٣,١١ ست كاله را پو ستارت مي باي و كمربند خود را كنترل خط ا
 بسته باشند.

 دقيقه در نظر گرفته مي شود. ٢فاصله زماني بين هر استارت حداقل  .١٣,١٢

 ثانيه قبل از استارت شمارش معكوس را شروع مي كند. ١٠مارشال خط استارت  .١٣,١٣

 مي شود.ثانيه اي  ١٠) شامل دريافت پنالتي بار اول جامپ استارت (استارت زود هنگام .١٣,١٤

ستارت   .١٣,١٥ سابقه  ١حداكثر مدت زمان تاخير پس از ا شتر از آن منجر به حذف از م شد و بي دقيقه مي با
 مي شود.

  
 

 كنترل خط پايان: .١٤

 در خط پايان دو مجموعه تابلو براي مشخص شدن محدوده هاي تعريف شده وجود دارد. .١٤,١

 ) نشان دهنده خط پايان است.٤تابلو قرمز رنگ پرچم باز (شكل  .١٤,٢

 متر باشد. ٥٠تابلو با تابلو بعدي بايد حداقل فاصله اين  .١٤,٣

شركت كننده پس از عبور از تابلو باال  .١٤,٤ شود و  متوقفزمان  سرعت مي  ست  شركت كننده موظف ا

 .اتومبيل خود را كاهش دهد

پايان اســت. كمك راننده بايد كارت زمان خود را به مارشــال  كنترل) ٥(شــكل ايســت تابلو قرمز رنگ  .١٤,٥
سپس راننده بايد اتومبيل خود را  سابقه در آن ثبت گردد  كنترل خط پايان تحويل دهد تا زمان كلي م

 بالفاصله به طرف سرويس پارك مسابقه هدايت كند.

 

 يل:موارد مربوط به هل دادن، بكسل كردن، جابجايي اتومبيل ها توسط جرثق   .١٥

هر گاه اتومبيلي در مســير مســابقه گير كند امكان اســتفاده از كمك خارجي براي هل دادن و بكســل  .١٥,١
ــابقه حذف مي  ــتفاده از هرگونه كمك خارجي آن اتومبيل از دور مس ــورت اس كردن وجود ندارد. در ص

 )اتومبيل امداد، جرثقيل( كمك خارجي مانند تماشاچيان، بكسل  گردد.
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صورتيكه توقف يك .١٥,٢ شتر از  در  سط اتومبيل امداد و يا جرثقيل به بيرون از  ١اتومبيل بي شد تو دقيقه با
  مسير مسابقه انتقال داده مي شود.

  

 اصول ايمني اتومبيل هاي مسابقه: .١٦

صب باتري در مجاورت  .١٦,١ صورت ن شد و در  شده با صل  ست هاي محكم بايد به بدنه مت سط ب باتري: تو
 شانده شود.مخزن سوخت بايد توسط محفظه اي ايمن پو

كپسول آتش خاموش كن بايد در اتومبيل توسط اتصاالتي به بدنه نصب شده باشد كه در مواقع ضروري  .١٦,٢
 باشد. FIAبراحتي قابل استفاده باشد. مشخصات كپسول آتش خاموش كن بايد مطابق قوانين 

سوخت بايد مجهز  .١٦,٣ شد. لوله تخليه گاز  شتي با ضد ن سوخت: بايد مجهز به درب پيچي  شيرمخزن   به 
 يكطرفه باشد تا در هنگام واژگوني سوخت نشت نكند.

 صندلي و كمربند: جهت اطالع از شرايط نصب صندلي و كمربند به راهنماي ايمني آفرود مراجعه گردد. .١٦,٤

ستم قفل فابريك در پوش موتور و  .١٦,٥ سي ست و بايد  صندوق اجباري ا صب پين هاي در پوش موتور و  ن
 صندوق حذف گردد.

 بين: نبايد هيچگونه بخش برنده و آسيب رسان وجود داشته باشد.فضاي داخلي كا .١٦,٦

ـــد. يك كليد در داخل كابين و در  .١٦,٧ تمام اتومبيل ها بايد مجهز به مدار و كليد قطع كن جريان برق باش
ست قبل از  سمت چپ يا را شه  شي سترس راننده و كمك راننده قرار دارد و كليد دوم بايد در جلوي  د

 مشخص شده. ٦باشد همچنين اين كليد توسط يك برچسب مشابه شكل  در پوش موتور نصب شده

تمامي اتومبيل ها بايد مجهز به قالب بكســل در جلو و عقب بيرون از ســپر باشــند. اين قالب ها بايد با  .١٦,٨
 ميليمتر باشد. ٥٠رنگ قرمز يا نارنجي مشخص شوند، قطر داخلي قالب بايد حداقل 

شــيشــه جانبي كه به رول بار نصـب مجهز به توري هاي محافظ  بايدشــركت كننده اتومبيل هاي كليه  .١٦,٩
 ٢٥عرض نوارهاي توري نبايد كمتر از  ي داراي شــيشــه جانبي)(حتي اتومبيل هاباشــند.اســت ، شــده 

سايز خانه هاي توري بايد حداكثر  شد و  شد. ٢٥در  ٢٥و حداقل  ٦٠در  ٦٠ميليمتر با ضمنا ميليمتر با
 جانبي نباشد ، اجازه استارت داده نخواهد شد.به اتومبيلي كه مجهز به توري 

 عاج الستيك هاي اتومبيل مسابقه بايد مناسب نوع مسير مسابقه باشد. .١٦,١٠

اتومبيل هاي مسابقه بايد مجهز به سقف آهني باشند و در صورت نداشتن سقف بايد يك ورق آهني با  .١٦,١١
قســمت مياني رول بار (پشــت ميليمتر از قســمت جلويي رول بار(باالي شــيشــه جلو) تا  ١,٥ضــخامت 

ستفاده از ورق توري مجاز  شود. عرض اين ورق بايد كل رول بار مياني را پوشش دهد. ا صب  صندلي) ن
 نمي باشد.
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....) اجازه ادامه  -واژگوني  –اگر اتومبيلي در حين مسابقه دچار سانحه گردد ( برخورد با موانع سخت  .١٦,١٢
  مسابقه را ندارد .

 

 فرمت مسابقه: .١٧

 (در صورت اجباري بودن كمك راننده)هر اتومبيل از يك راننده و يك كمك راننده تشكيل مي شود  .١٧,١

ه و كمك راننده الزامي اســت ( در صــورت اجباري بودن كمك براي اســتارت هر اتومبيل حضــور رانند .١٧,٢
 راننده)

 د.نراننده و كمك راننده بايد گواهينامه شركت در مسابقه آفرود را داشته باش .١٧,٣

 هر شركت كننده يك شماره ثابت تا پايان سال اختصاص مي يابد.براي  .١٧,٤

شود به عنوان مثال كالس  .١٧,٥ شماره مجزا در نظر گرفته  سابقه رديف  شماره  ١براي هر كالس م  ١٠١از 
 ... ٢٩٩الي  ٢٠١از  ٢و كالس  ١٩٩الي 

ن كالس مي اولويت اختصاص شماره بر اساس رتبه هاي كسب شده در سنوات قبل و راننده حرفه اي آ .١٧,٦
 باشد.

 استارت مسابقه بر اساس ترتيب شماره ها در هر كالس داده مي شود. .١٧,٧

سبه امتياز قهرماني در هر  .١٧,٨ ستارت) براي  محا ست ا شار لي شركت كننده (پس از انت صاب تعداد  حد ن
شركت كننده فقط امتياز  ٢كالس حداقل  سيدن هر كالس  صاب نر صورت به حد ن ست. در  اتومبيل ا
 را خواهد گرفت.) overall(لي مسابقه درجه بندي ك

شماره هاي مسابقه  .١٧,٩ براي شيشه سانتيمتر  ١٥در  ١٥سانتيمتر براي درب هاي جلو و  ٤٠در  ٤٠سايز 
 هاي جلو و عقب است.

 مسابقه بر روي اتومبيل نصب بماند.شماره هاي مسابقه بايد تا پايان زمان  .١٧,١٠

 تر شروع مي گردد. استارت مسابقه بر اساس كالس مسابقه از شماره هاي پايين  .١٧,١١

 

 پرچم ها:   .١٨

پرچم زرد متحرك توسط مارشال مسير در مواقع ضروري و خطرناك به رانندگان نشان داده مي شود و  .١٨,١
 رانندگان موظف به كاهش سرعت و آماده جابجايي مسير باشند.

 وپرچم قرمز توسط مارشال مسير در مواقعي كه مسير مسابقه بسته و يا شرايط خطرناكي ايجاد شود  .١٨,٢
شان داده مي شود و رانندگان موظف به توقف امكان عبور از مسير جايگزين ميسر نباشد  به رانندگان ن

 در مسير مسابقه هستند.
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 جلسه توجيهي:   .١٩

مارشال  ( قبل از مسابقه با حضور كليه عوامل برگزاري مسئول برگزاري مسابقه بايد يك جلسه توجيهي .١٩,١
شد و  شته با شكي ) دا شركت كنندگان، تيم امدادي و پز سئولين فني، اتومبيل هاي امداد، رابط  ها، م

 ه نمايد.برگزاري و جزئيات مسابقه را ارائ برنامه

توجيهي براي  جلســه توجيهي براي شــركت كننده: مســئول برگزاري بايد قبل از مســابقه يك جلســه .١٩,٢
ضور راننده و يا كمك راننده  شده از قبل برگزار كند.  ح ساعت مشخص  رانندگان و كمك رانندگان در 
شركت كنندگان  سه كليه برنامه هاي برگزاري و تغييرات در آن به  ست. در اين جل سه الزامي در اين جل

 اطالع رساني مي شود.

شته  .١٩,٣ ضور ندا سه توجيهي ح شامل دريافت پنالتيشركت كنندگاني كه در جل شند  مي  ثانيه اي  ١٠ با
 گردند.

شركت  .١٩,٤ ساني به عموم  شد تا اطالع ر سبي موجود با صوتي منا ستم  سي سه توجيهي بايد  در محل جل
 كنندگان به درستي انجام گيرد.

 قوانين امداد رساني و تعميرات:    .٢٠

ـــتفاده از ابزار همراه  .٢٠,١ اقدام به تعمير اتومبيل خود نمايند و راننده و كمك راننده تنها مي توانند با اس
 هرگونه كمك خارجي منجر به حذف از مسابقه مي گردد.

سط  .٢٠,٢ سدود نمودن، تو صورت م سدود نمايد. در  سابقه را م سير م ست م اتومبيل در حال تعمير نمي باي
 مارشال جايگاه تذكر داده مي شود و عدم توجه منجر به حذف شركت كننده خواهد شد.

 نمي باشد. به مسير مسابقه در هيچ زماني مجازامداد تيم ها  ورود اتومبيل .٢٠,٣

 شماره هاي اتومبيل امداد تيم ها توسط منشي برگزاري مسابقه تحويل داده مي شود. .٢٠,٤

سط اتومبيل هاي متفرقه .٢٠,٥ سرويس پارك تو شركت كننده در  ساني به  شماره) امداد ر مجاز نمي  (فاقد 
 پنالتي دريافت مي كند.باشد و در صورت اثبات، شركت كننده 

 امداد رساني توسط اتومبيل امداد تيمي خارج از محيط سرويس پارك مجاز نمي باشد. .٢٠,٦

ضور در محوطه  .٢٠,٧ شند، اجازه ح سرويس پارك با صوص  سايي مخ شنا سنل تيمي كه داراي كارت  تنها پر
 سرويس پارك را دارند.

شركت كننده يا  .٢٠,٨ شاهده تخلف  صورت م سرويس پارك در  شال هاي  شده، با تاييد مار تيم از مفاد درج 
 ناظرين، آن شركت كننده از دور مسابقه حذف مي گردد.

 (مسابقات چند مرحله اي) دقيقه است. ٣٠زمان مجاز تعميرات در بين هر مرحله از مسابقه  .٢٠,٩
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 مراحل تست فني اتومبيل:    .٢١

ست  .٢١,١ شده به همراه فرم ثبت نام وراننده و يا كمك راننده ميباي شخص  سابقه در  در زمان م اتومبيل م
 محل تست فني حضور يابند.

 شركت كننده موظف است گواهينامه شركت در مسابقه (راننده و كمك راننده)را به همراه داشته باشد. .٢١,٢

 شركت كننده ميبايست كارت شناسايي اتومبيل امداد خود را به مسئول فني تحويل دهد. .٢١,٣

 كارت شناسايي تحويل داده مي شود. براي هر اتومبيل امداد يك شماره به همراه دو عدد .٢١,٤

در صورت عدم تاييد اتومبيل توسط مسئول فني شركت كننده مي تواند با كسب اجازه حداكثر تا پايان  .٢١,٥
 زمان تست فني ايراد هاي اتومبيل خود را برطرف نمايد.

سابقه را ماتومبيلي كه به واسطه تغييرات دچار نقص در ايمني گردد، از مسئول فني تأييديه شركت در  .٢١,٦
 دريافت نمي كند.

اگر در هر مرحله از مسابقه مشخص گردد اتومبيلي مفاد آيين نامه را رعايت نكرده از دور مسابقه حذف  .٢١,٧
 مي گردد.

 مسئول فني اجازه دارد در طول برگزاري مسابقه اتومبيل را دوباره بازرسي نمايد. .٢١,٨

سابقه هر اتومبيل   .٢١,٩ ست پس از پايان م سئول فني مجاز ا ضور ناظر دوباره تست و م داراي امتياز را در ح
   بررسي فني نمايد.

  

  شناسايي مسير توسط شركت كنندگان:    .٢٢
سابقه عبور  سير م شركت كنندگان مي توانند به دو روش پياده و يا كارواني از م سابقه  سير م سايي م شنا جهت 

سير  سابقه از م شركت كننده اي خارج از برنامه م صورتي كه  شامل دريافت پنالتيكنند. در   ثانيه  ١٠ عبور كند 
  مي گردد.

  

  :"0"اتومبيل    .٢٣
صفر به همراه راننده و كمك راننده ١٠ ستارت، اتومبيل  سير حركت  دقيقه قبل از ا (مجهز به كاله ايمني) در م

سابقه منجر به توقف  سير م صفر از م سي كند عدم عبور اتومبيل  سابقه را برر سير م سابقه ممي كند تا ايمني م
  توسط ناظرين مي شود.
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 اعتراض شركت كننده:    .٢٤

صورت كتبيشركت كننده اعتراض  گونههر .٢٤,١ ست تيم ب سرپر سط  ست ، تو ساع ، مي باي ت حداكثر يك 
ه مسئول ميليون ريال ب ٥چك به مبلغ فقره  كيبا ه مستندات كافي همراه ئبا ارا، پس از پايان مسابقه 

 د. گردمسابقه تحويل برگزاري 

مراســم نمادين اعالم نتايج بالفاصــله پس از پايان مســابقه اجرا مي گردد ولي شــركت كننده كه مورد  .٢٤,٢
 دريافت نمي كند.و حكم اعتراض واقع شده كاپ 

 نتيجه اعتراض شركت كننده پس از بررسي توسط ناظرين در سايت رسمي فدراسيون اعالم مي گردد. .٢٤,٣

  راض در سايت رسمي فدراسيون اعالم مي گردد.نتايج نهايي مسابقه پس از اعالم نتيجه اعت .٢٤,٤

  

 اهداي كاپ قهرمانان: .٢٥

 گردد. جداگانه اهدا مي يا حكم به راننده و كمك راننده قهرمان در كالس بندي كلي مسابقه كاپ .٢٥,١

 جداگانه اهدا مي گردد. يا حكم به راننده و كمك راننده قهرمان در هر كالس بندي  مسابقه كاپ .٢٥,٢

  اهدا مي گردد. يا حكم در كالس بندي كلي مسابقه كاپ به سرپرست تيم قهرمان .٢٥,٣

  
  

  جدول پنالتي: .٢٦

  ثانيه ١٠ توجيهي: جلسه در حضور عدم
  ثانيه ١٠ استارت: جامپ اولين

  اي) مرحله چند (مسابقات ثانيه ٢٠ استارت: جامپ دومين
  مسابقه از اخراج دقيقه: ١ تا استارت خط زا خروج عدم

  ثانيه ١٠ دقيقه، از كسري يا دقيقه هر ازاء به كنترل: به زمان كارت ارائه در تاخير
  دقيقه ١ دقيقه، از كسري يا دقيقه هر ازاء به كنترل: به زمان كارت ارائه در تعجيل
  مسابقه از اخراج مسابقه: مسير خالف در حركت

   مسابقه از اخراج خارجي: كمك هرگونه دريافت
ع (مسابقه ها دروازه كتير يا نوارها تيرك انداختن – نوار كردن پاره   ثانيه ٣٠ :)دار ما
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  ثانيه ١٠ سرعتي): (مسابقه نوارها تيرك انداختن – نوار كردن پاره
   دقيقه ١ :)دار مانع (مسابقهدروازه از عبور عدم
  مسابقه از اخراج :)دار مانع (مسابقه دروازه مسير از جهت خالف عبور
  مسابقه از اخراج مسابقه: طول در كمربند بستن عدم
  مسابقه از اخراج مسابقه: طول در ايمني كاله از استفاده عدم

  مسابقه از اخراج مسابقه: مسير عمدي نمودن مسدود و توقف
  دقيقه ١ پايان: كنترل و پايان تابلو بين در توقف
   مسابقه از اخراج پايان: كنترل به زمان كارت تحويل عدم
   مسابقه از اخراج :)دار مانع (مسابقهها دروازه از شده مشخص ترتيب به عبور عدم
  مسابقه از اخراج پارك: سرويس خصوص در نامه آيين مفاد رعايت عدم

  ثانيه ١٠ : اطالعيه در شده مشخص زمان از خارج ، مسابقه مسير از بازديد
  مسابقه از اخراج مسابقه: مسئولين دستورات از تخطي
   مسابقه از اخراج : داوري و برگزاري عوامل و مسئولين به توهين

  

ــت ممكن ــده درج جدول در كه تخلفاتي براي اس  كنند. اعمال هايي پنالتي ناظرين نش
  است. تخلف نوع با متناسب و ناظرين تصميم و نظر با پنالتي اين ميزان
 به ايدب مسابقات نهايي و اوليه نتايج همراه تخلفات تمامي گزارش مسابقه، ناظرين توسط

  گردد. ارسال فدراسيون دفتر
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  آفرود: تابلو هاي كنترل مسابقاتدياگرام و چيدمان 

  

 آفرود: مسابقات كنترل هاي تابلو شكل 
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