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 فئة المحترفين: 
االتحاد الدولي الخاص بي" ج"ملحق للمعدات السالمة الخاصة بجميع المركبات يجب أن تمتثل  -١

 .91١2لعام ل الوطني للرياضة قانونمن ال "سي" ملحقالوللسيارات 

كافية أو ال تمتثل لألنظمة السالمة الميزات ب مركبة ال تتمتّع ةأي من الحدث أو تستثنى، في  تقبل ال -9

   .المعمول بها

 الرأس ز تثبيتجهاسيكون  9190العام ابتداًء من ) سالمةالخوذة وحزام األمان،  يجب وضع -٣

  .السنة الحالية خالل االتحاد الدولي للسيارات وأقّرها عليها للمعايير التي وافق امتثاالا  (اإلزاميًّ 

 

 التفاصيل الملحق ل الدولي للسيارات االتحادمعيار  الالئحة الفنية

 اتالخوذ ٣.١الفصل الثالث  8860-2004 92

البدلة ، المالبس الداخلية ،  ٣.9الفصل الثالث  8856-2000 92

 الجوارب ، األقنعة ، األحزية

  الرأس تثبيتنظام  ٣.١الثالث الفصل  8858-2002 92

 

، بما في ذلك القناع، والمالبس الداخلية العليا والسفلى إلزامي،أمٌر  صنف كاملةمرتداء بدلة إ -٤

 .حييةاألوالجوارب، والقفازات، و

الخاص باالتحاد الدولي ي" ج"ملحق المع بالتوافق تركيب العناصر التالية في المركبات  يتمّ يجب أن  -2

  :91١2لعام ل/ للسائقين اللبنانيين( من القانون الوطني للرياضة "سي" للسيارات )والملحق

 .األمامي والخلفي الصّداَمينيجب تركيب  (أ

نمط مطابقة لأو  Xإما على شكل فتكون حام( باللّ  يُسَمح حماية )الالعارضة ب تزويد األبوابيجب  (ب

 .(المستندالصورة في نهاية راجع ) "ناسكار" أبواب سيارات

 من األسفل.حماية خزان الوقود ملم كحدٍّ أدنى ل ٣يجب تركيب لوحة معدنية بسماكٍة تبلغ   (ج

، على أن يبلغ السقف من األمام ومن الخلف مستطيل على احمر ضوء فرامليجب تركيب  (د

 عرض السيارة.يكون طوله مساوياا لسم أو  ١11 األدنى له لطولاسم و 6 العرض األدنى له

  (ه

 على كاتم صوت واحد كحد أدنى  يحتوي نظام العادم يجب أن 

منافي العادم إذا كانت ف، نحو الجانبالخلف أو  األنابيب موجهة إما نحو منافييجب أن تكون و  (أ

 ٤21ملم إلى  ١11أعلى من مستوى األرض بحوالي  الخلف يجب أن تكون منافيها  موجهة نحو

خلف في مركبة يجب أن تكون منافيها الجانبين، فنحو  العادم موجهةا  أما إذا كانت منافي. ملم

 ن جهةمال وشكٍل كان أي بخارج هيكل السيارة  أن تنطلق إلىال يجوز ، والعامود الوسطي للسيارة

 .ئتهتهو منافيالوقود وغطاء خزان 

االتحاد الدولي للسيارات )راجع ا لمعايير والمرشحات: وفقا  ،المضخاتخزانات و ،أنابيب الوقود (ب

 أو المعدات األصلية. (92٣ي" المادة جالملحق "

الحجارة، التآكل، ) مخاطر ةضد أي خارج،من الفرامل زيت ال انابيبو الوقودانابيب يجب حماية 

نابيب . يجب أن تبقى االمن الداخل ضد جميع مخاطر الحريق والتلفوالتعطّل الميكانيكي، ألخ( 

 .قيادةخارج مقصورة المحرك التي تحتوي على مياه التبريد أو زيت ال
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قفص لجسم السيارة و الجانبي قسمالالعناصر التالية بين  وضعيحظر فالقيادة،  مقصورةداخل أّما 

 :األمان

 (سائل غسيل الزجاج األماميتحمل السوائل )باستثناء انبيب  •

 نظام اإلطفاء. أنابيب  •

  ١-8-92٣ي" المادة جا للملحق "وفقا 
 

  (6-92٣حزام األمان: )المادة  (ج

نقاط كحدٍّ أدنى( وفقاا لمعيار االتحاد الدولي للسيارات رقم  2إّن وضع حزام األمان )مع 
 إلزامّي. 28/882٣

 :المحرك عن مقصورة القيادةفصل جدار  (د

ع المرور المباشر للنيران ، وذلك لمنصورة القيادةحاجز وقائي فعال بين المحرك ومقيجب وضع 

 هاتالمقاعد الخلفية، فمن المستحسن تغطي تكوين هيا الحاجز منفي حال .  نشوب حريق في حال

 . مقاوم لالشتعالغالف ب

بالنسبة إلى السيارات ذات الحجم المزدوج التي تحتوي على خزان وقود مثبت في صندوق 

إحاطة خزان الوقود وفتحات التعبئة الخاصة به بصندوٍق مانع لالحتراق ومانع يجب فياألمتعة، 

 .ائللتسّرب السو

بين  وائلللحريق والس مقاومٌ  حاجزٌ فصل فيجب أن ي، ثالثيال حجمالسيارات ذات للبالنسبة و

 خزان الوقود.والقيادة  مقصورة

بصندوٍق مانع لتسّرب ئل المقاوم للسواومع ذلك، فمن المستحسن أن يتم استبدال هيا الحاجز 

 .وائل، كما في السيارات ذات الحجم المزدوجسال

غطاء المحرك وغطاء  من يجب تركيب اثنين من مثبتات األمان اإلضافية على األقل لكلٍّ   (ه

 .الصندوق

 .للبابالهيكل األصلي  أو قصّ  إزالة المواد العازلة للصوت. ال يمكن تعديلبسمح األبواب: يُ  (و

 (2ص  9-١ة يدوية: )الصورة مطفأ (ز

 9الدنيا إلجمالية على أن تبلغ السعة ا، تينأو اثن ةواحدمطفأة حريٍق يجب تزويد جميع السيارات ب

 الماّدة. )مثبّتَين معدنيَّين على األقّل سريّعي الفتحالقطين مع  ويجب أن يتم تركيب كّل منهماج. لك

 .لمنع التحرك حاجزهيا باإلضافة إلى ( 2-92٣

 للسائق. المطفأة سهلة المناليجب أن تكون إلى ذلك، 

 (١2-١8 .ص ٤-٣)الصورة : إلنطباقل المانع قفصال (ح

، وفقاا ألنظمة االتحاد الدولي إلزاميّ سداسي النقاط كحد أدنى  إلنطباقمانع لإن تركيب قفص 

بحسب األنظمة المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للرياضة  ( أو92٣ي" المادة جللسيارات )الملحق "

(ASN .)يجب ان يحتوي على قضبان على شكل "X "("ب" النقطة راجعاألبواب ) قرب. 
 (92٣.8.٣.2ي" ج)الملحق "نطباق إلى القفص المانع لالغالف واقي ويجب إضافة  (ط

مقاوم للّهب ان يكون الغالف يجب كما األمان، حيثما يمكن أن تتالمس أجسام الركاب مع قفص و

في المواقع حيث بامكان خوذات الركاب ان ترتطم بقفص السالمة ، يجب تهم؛ حمايفي سبيل 

من  االتحاد الدولي للسيارات،الخاص ب 911١-8822رقم  معيارالغالف على القفص بوضع 

االتحاد الدولي اليي أقّرها نطباق المانع لالقفص الغالف " 9٣القائمة الفنية رقم  راجعالنوع أ )

 (.بشكل دائم مثبتة بالقفص للسيارات"( ويجب أن تكون

 عروتا القطر: في األمام والخلف: (ي
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السيارات مجهزةا بعروتَي قطٍر، إحداهما في األمام واألخرى في الخلف في  كلّ  يجب أن تكون 

تحرك بحرية. الالسيارة بإمكان  إال إذا كان هاتينالقطر  عروتَيقات. لن يتم استخدام ابسلكّل ا

 .باللون األصفر أو األحمر أو البرتقاليتكون رؤيتهما سهلةا وواضحة إذ يجب تلوينهما يجب أن و

 

 (١١-92٣النوافي: )المادة  (ك

. وفي حال استخدام النافية األصلية األصلي الصادر من الشركة الزجاج األمامي اإلبقاء علىيجب 

النوافي الجانبية والخلفية يمكن استبدال وشفافة. أماٍن والنوافي الخلفية، فيجب تغطيتها بطبقٍة 

كحٍد  9سم ٣11 تبلغ كحد أدنى، مع فتحةٍ م لم ٣ ٍة تبلغكاشفافة من البولي كربونات بسم بصفائح

 لنافية السائق.أدنى 

 .ةالفضية أو الملون هنا تجدر اإلشارة إلى أن قوانين المرور اللبنانية تحظّر استخدام الصفائح

 داخل حدود السيارة. ،شفرات الهواءشأن الهوائية  الديناميّة يجب أن تبقى جميع األجهزة  (ل

 الخاصة 92٣.١٣لمادة ، بالتوافق مع ادائرة عاميجب أن تكون جميع المركبات مزودة بقاطع  (م

 .باللجنة الرياضة الدوليةالملحق "ي" الخاص واالتحاد الدولي للسيارات، ب

العام بقطع جميع الدوائر الکهربائية، والبطارية، ومولّد التيار  الدائرةيجب أن يقوم قاطع 

مو واألضواء واألبواق، ووحدة اإلشعال، وأدوات التحّكم الکهربائية، ألخ( کما المتناوب، أو الدينا

 يجب أن يوقف المحّرك.

يجب للشرارات، كما  مضادٍ الميكور أعاله بطراٍز  الدائرةقاطع  تمتّعي يجب أنباإلضافة إلى ذلك، 

، ّي للقاطعلخارجفي ما يخّص الجانب ا. هاوخارج السيارة  من داخل ممكناا أن يكون الوصول إليه

الزجاج األمامي للسيارات ركائز في الجزء السفلي من الزناد الخاص به وضع من اإللزامي ف

 سم ١9ال تقل عن  قاعدةٍ ب الجوانب ، أبيضأزرق مثلثٍ ب تتّم إحاطة هيا الزناديجب أن والمغلقة. 

 .ويتضّمن عالمةا لّماعةا حمراء اللون

 تثبيت البطارية: (ن

المحرك. وينبغي حماية  مقصورةيجب أن تكون البطارية من النوع الجاف إذا لم تكن في 

 .للبطارية وتغطيته + الطرف الموجب

 تثبيت المقاعد: (س

تقوم الشركة المصنّعة للمقعد إما عد، يجب أن المقل الرباطات أم الدعائم األصليةتغيير  في حال

 مع مواصفات االتحاد الدولي للسيارات. تلك القطع تتوافقجديدة أو يجب أن ال القطعالموافقة على ب

على هيا المنفي أن يقوم يجب ، فلزيتا منفٍي مفتوٍح لحوض يحتوي علىتزييت الإذا كان نظام  (ع

ا كحدٍّ أدنى 9 بتصريف الزيت في خزان احتجاٍز بسعٍة تبلغ  .لترا

 

يجب أن تكون جميع السيارات مزودة بنظام إطفاء حريق ممتلئ  (ف

. ISCألسطوانة المواد  J، الملحق  FIAمن  2.75352طبًقا للمادة 

شهادة فحص / تعبئة حالية ال يزيد عمرها  يجب وضع على كل عبوة

ية عند الفحص دون إزالة شهًرا. يجب أن تكون العالمات مرئ 22عن 

 عبوة .ال

 

 .من السباق ،خطرةا  يعتبرها المنظمونمركبة  ةأييتّم استبعاد  (ص

 (:١٤-92٣، المادة "ي")الملحق  سياراتمن قبل االتحاد الدولي لل وقود المعتمدةاألمان للخزانات  (ق

يتم قبول هيه المواصفات فقط من قبل االتحاد  FT5-1999أو  FT3 ،FT3.5-1999المواصفات 

 الدولي للسيارات
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 .صراحةا  القوانينبها هيه  تسمحالتعديالت ما لم  القيام بأية يَُحظَّر (ر

( يجب أن يكون لدى المركبات ملصق بلون مغاير على جزء معين من ت

كل عجلة أو إطار أثناء التدريب الرسمي والتأهيل والمنافسة. 

 (3)الصورة 

 

 : RIDHYBة فئ

أي سيارة ذات ميزات أمان غير كافية أو ال تمتثل  لال يجوز قبو 

 للقوانين المعمول بها.

 

 المحرك: -1

o .ال يمكن قص أو تعديل حجرة المحرك وكذلك جدار الحماية 

o وكذلك صمامات أعمدة الكامات ورأس  لقطع الداخلية للمحرك حرةا

 األسطوانة.

o  ن يجب أال يبرز ، لك بإضافة شاحن هواء "توربو" أو سوبرشارجرُيسمح

 خارج حدود الجسم.

o .إذا تمت هذه اإلضافة ، فعليها احترام جميع تدابير السالمة 

 

فقط ، ولكن ال يزال من الممكن  FIA المصنفة خوذاتاليتم قبول  -2

 .Drift في سباقات A / FRنوع ن م BS6658-85استخدام الخوذات القياسية 

بما في ذلك باالكالفا ، والمالبس  يستحسن ارتداء بدلة مصنفة – 7

 الداخلية العلوية والسفلية ، والجوارب ، والقفازات ، واألحذية.

 .نظام تشغيل المحرك حر -2

 ة.أنظمة اإلشعال والوقود حر -.

 .نظام التبريد حر -6

 ة.حر والفاصلك مجموعة القابض علبة التروس الداخلية وكذل -3

 ة.والمفاصل حراجهزة التعليق وملحقاتها -8

يجوز زيادة زاوية التوجيه بأي وسيلة. يمكن تعديل مكونات  -9

 التوجيه.

يجب أن يتوافق تثبيت العناصر التالية في المركبات مع الملحق  -11

FIA Appendix J  وكذلك )الملحقC الرياضية الوطنية /  من المقوانين

 :2119للسائقين اللبنانيين( لعام 

 

 األمامي والخلفي مينأ( يجب تركيب الصاد

عن سمكهاقل ال ي لحمايته خزان الوقود صفيحة معدنية في اسفل ب( تركيب

 مم 7

ج( يجب أن يحتوي نظام العادم على كاتم صوت واحد كحد أدنى ويجب أن 

إلى الخلف أو جانبية. إذا كانت أنابيب  كون منافذ اإلخراج موجهةت

مم  2.1مم و  111بين العادم موجهة للخلف ، يجب أن تكون منافذها 
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، يجب  حالة توجيه أنابيب العادم جانبيا في . فوق مستوى سطح األرض

امودية الع ها موجودة في الجزء الخلفي من القائمةأن تكون منافذ

التي تمر بالقائمة المركزية لقاعدة العجالت و ال يجوز بروزها خارج 

غطاء تعبئة ل ةمقابلال هيكل السيارة بأي حال ويجب ان تكون في الجهة

 ه.تسيخزان الوقود وتنف

الدولي : وفقا لمعايير االتحاد وقود ، المضخات والفالترد( أنابيب ال

 األصلية. أو القطع( 2.7المادة  J للسيارات )المرجع

 والوقود من الخارج ضد أي خطر خارجيمكابح ال يجب حماية قساطل

خل ما إلى ذلك( وفي الدا، و ةالميكانيكي )األحجار ، التآكل ، االعطال

ي . يجب أن تبقى الخطوط التي تحتوضد جميع مخاطر الحريق واالهتراء

 .القيادة خارج مقصورة على ماء التبريد أو الزيت 

 السيارة  جانبيحظر مرور االنابيب التالية بين داخل قمرة القيادة ،

 :الداخلي وقفص السالمة المقاوم لالنطباق 

 )باستثناء سائل غسيل الزجاج األمامي(خطوط تحمل السوائل • 

 خطوط نظام اإلطفاء.• 

 J 253-8-1حسب الملحق 

 

 (6-2.7هـ( حزام األمان: )المادة 

 88.7/98نقاط( وفًقا لمعيار  .أدنى  يوصى باستخدام حزام أمان )حد

FIA. 

 

 و( فصل جدار النار:

، وذلك لمنع  واقي فعال بين المحرك ومقعد السائق حاجزيجب وضع 

 وب حريق. إذا تم تشكيل هذا الحاجزنش للهب في حالالمرور المباشر ل

بواسطة المقاعد الخلفية ، فمن المستحسن تغطيتها بطبقة مقاومة 

 لالشتعال.

بالنسبة للسيارات ذات الحجم المزدوج التي يوجد بها خزان وقود مثبت 

ق ومقاومة للسوائل في حجرة األمتعة ، يجب أن تحيط علبة مقاومة للحري

 بخزان الوقود وثقوب الحشو.

ات الثالثة أحجام ، يجب أن يفصل حاجز مضاد بالنسبة للسيارات ذ

 رة القيادة عن خزان الوقود.وائل حجمقاوم للسللحريق و

مقاومة  بعلبة للحريق ومع ذلك ، يوصى باستبدال حاجز السوائل المضاد

 دوج.للسوائل كما في السيارات ذات الحجم المز

 

غطاء محرك  ز( يجب تثبيت مثبتين أمان إضافيين على األقل لكل من

 .السيارة وغطاء صندوق االمتعة

 

 ح( األبواب: ُيسمح بإزالة ألواح األبواب.
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 (13ص.  2-1ط( طفاية يدوية: )صورة 

حد أو اثنين من طفايات الحريق يجب أن تكون جميع السيارات مزودة بوا

. يجب أن يتم تركيبها مع اثنين كغ 2قل عن ، ذات سعة إجمالية ال ت

( وقوس 3-2.7. )المادة االقطات المعدنية سريعة النزع على األقل من

ANTI TORPEDO. 

 يجب أن تكون طفايات الحريق في متناول السائق

 

 (19-18صفحة  2-7: )الصورة ي(القفص 

، نقاط  6الحد األدنى الموصى به من  ينصح بتركيب  قفص مقاوم لالنطباق

 ASN( أو 2.7المادة  Jوفقا للوائح االتحاد الدولي للسيارات )الملحق 

 المعتمدة.

 

أم  FIA / ASNك( في حالة تركيب قفص ، سواء تمت الموافقة عليه من ِقبل 

 (J 253.8.3.5)الملحق  يجب إضافة وسادات مطاطية واقية إلى القغص ال ،

تتالمس أجسام الركاب مع قفص األمان ، يجب توفير حشوة حيث يمكن أن 

 أن تتصادم خوذات الركاب مع قغص مانعة للهب للحماية. حيث يمكن

 A، من النوع  FIA 8857-2001األمان ، يجب أن تمتثل الحشوة لمعيار 

"حشوة قفص التصادم المتماثلة من قبل  27)انظر القائمة الفنية رقم 

FIAبشكل دائم إلى القفص. ثبتة"( ويجب أن تكون م 

 

 : األمامي والخلفي.ل( القاطرة

يع قطر خلفي وأمامي لجمبحلقة  يجب أن تكون جميع السيارات مجهزة

إال إذا كانت السيارة يمكن  ةطراالق المسابقات. لن يتم استخدام هذه

باللون األصفر أو  ن تتحرك بحرية. يجب أن تكون مرئية بوضوح وملونةأ

 األحمر أو البرتقالي.

 

 (11-2.7م( النوافذ: )المادة 

كون الزجاج األمامي من الزجاج الرقائقي. إذا تم استخدام يجب أن ي

النوافذ الجانبية والخلفية األصلية ، فيجب تغطيتها بغشاء أمان 

شفاف. يمكن استبدال النوافذ الجانبية والخلفية بألواح شفافة من 

 2سم  711مم ، مع فتحة بحد أدنى  7ي كربون ال يقل سمكها عن البول

 لنافذة السائق.

 األفالم الفضية أو الملونة ممنوعة وفًقا ألنظمة المرور اللبنانية.

 

ضمن  يكية الهوائية مثل الجانحن( يجب أن تظل جميع األجهزة الدينام 

 حدود السيارة.
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دارة عام وفًقا للمادة  س( يجب أن تكون جميع المركبات مزودة بقاطع

من االتحاد الدولي للسيارات ، الملحق ياء لمركز الدراسات  2.7517

 الدولي.

يجب على قاطع الدائرة العامة قطع جميع الدوائر الكهربائية ، 

البطارية ، المولد أو الدينامو ، األنوار ، األبواق ، اإلشعال ، 

أيضًا إيقاف  علبه أدوات التحكم الكهربائية ، وما إلى ذلك( ويجب

 المحرك.

من داخل  وًما للشرارة ، ويجب أن يمكن فصلهيجب أن يكون نموذجًا مقا

وخارج السيارة. أما بالنسبة للخارج ، فيجب أن يكون نظام تشغيل 

الزجاج األمامي للسيارات  جبارًيا في الجزء السفلي منقاطع الدائرة إ

ف بيضاء شرارة حمراء في مثلث أزرق ذو حرو المغلقة. يجب أن تميزها

 سم. 12مع قاعدة ال تقل عن 

 

 ع( تثبيت البطارية:

القيادة. رة ية من النوع الجاف إذا كانت في حجيجب أن تكون البطار

 اإليجابية للبطارية. يجب حماية وتغطية الوصلة

 

 ف( تثبيت المقاعد:

، فمن المستحسن أن إذا تم تغيير مرفقات أو دعامات المقعد األصلية 

تتم الموافقة على األجزاء الجديدة لهذا التطبيق من قبل الشركة 

 .FIAللمقعد أو االمتثال لمواصفات المصنعة 

حتوي على قسطل تهوئة مفتوح ، فيجب أن ( إذا كان نظام التزييت يص

 لتر. 2بسعة ال تقل عن  القسطل في خزان هذا يصب 

 

يجب أن تكون جميع السيارات مزودة بنظام إطفاء حريق ممتلئ ( s (أ

. ISCألسطوانة المواد  J، الملحق  FIAمن  2.75352طبًقا للمادة 

شهادة فحص / تعبئة حالية ال يزيد عمرها  يجب وضع على كل عبوة

ية عند الفحص دون إزالة شهًرا. يجب أن تكون العالمات مرئ 22عن 

 عبوة .ال

 

ن لدى المركبات ملصق بلون مغاير على جزء معين من كل ر( يجب أن يكو

عجلة أو إطار أثناء التدريب الرسمي والتأهيل والمنافسة. )الصورة 

3) 

 

 Modified Streetش( يتم إعادة تصنيف أي مركبة تمتثل للوائح الفنية 

ولكنها خضعت لتخفيض الوزن أو إضافة زاوية توجيه أو قفص إضافي أو 

 .HYBRIDن ، إلى الفئة عليه المراقبون على أنه آمأي تعديل يحكم 

 



Page | 9  

 

 ( سيتم استبعاد أي مركبة تعتبر خطرة من الحدث من قبل المنظمين..

 

صراحة من قبل هذا عنها  ث( جميع التعديالت محظورة ما لم يتم التصريح

 النظام الحالي.

 

 مالحظة: حول الفحص الميكانيكي السنوي.

 

، ونوافذ من البولي  قفص سالمةلقانوني أن يكون لديك من غير ا

 كربونات ، وزاوية التوجيه

 

 

 :الهواة فئة
، جديرة وتسجيلها وفقا لقواعد المرور المحليةالمركبات التجارية العادية والتي يتّم تسويقها  تُعتبر كلّ 

لمركبة ا تكونيجب أن إلى ذلك، . ان تكون ذات دفع خلفي او رباعييمكن للمركبة المشاركة و. بالمشاركة

 :ما يليوفقاا لالمفعول  ةساري (ميكانيك")"ال حائزةا شهادة ناجحة من المعاينة الفنية

 .أنظمة إدارة المحرك األصلية فقط ال يُسَمح سوى باستخدام (أ

 .ممتازة حالةٍ بيجب أن تكون السيارات  (ب

نفسها ومن  لسيارةلأو من الشركة المصنعة  اأصليّا  نظام الدفعومحرك ال كلٌّ من يجب أن يكون (ج

 .المجموعة نفسها

 .ي في المحركالقسر ضخ الهواءنظام  من أشكال أي شكلٍ استخدام  يُحظَّر (د

 .أصلية الوقود خزانات فالترأنابيب الوقود ويجب أن تكون  (ه

التي األحزمة . ومع ذلك يتم قبول يااجيدة إلزام حالةٍ وب ثالثي النقاط أصليّ  حزام أمانٍ يُعتبر استخدام  (و

 .صحيح تركيبها بشكلٍ  في حال تمّ التحاد الدولي للسيارات أقّرها ا

 .يجب اإلبقاء على الزجاج األمامي األصلي الصادر من الشركة (ز

 ه ال يزال من الممكناالتحاد الدولي للسيارات، ولكن التي اقّرها اتقبول فقط الخوذفقط يتم  (ح

 .االنجرافمسابقات في  A/FR نوع  BS6658-85 معيار إلى تمتثللتي الخوذات ااستخدام 

 .مزدوجفرملٍة نظام استخدام  جبي (ط

 .صحيح تم تركيبها بشكلٍ  في حال الفرامل اليدوية الهيدرولية يُسَمح باستخدام (ي

المطافئ اليدوية: يجب تزويد جميع السيارات بمطفأة حريٍق واحدة أو اثنتين، على أن تبلغ السعة  (ك

كلج. ويجب أن يتم تركيب كّل منهما مع مثبّتَين معدنيَّين على األقّل  9اإلجمالية الدنيا لكلٍّ منهما 

 سريّعي الفتح. إلى ذلك، يجب أن تكون المطفأة سهلة المنال للسائق.

من  الموافقة عليها شرطالهيكل بعد شرائها،  على التي يتّم تركيبهاالخارجية يُقبَل باألكسسوارات  (ل

 .لجنة الفاحصةلاقبل 

 . لجنة الفاحصةال بقبولالعام للسيارة المظهر الداخلي ووالخارجي يجب أن يحظى المظهر  (م

 .وزن السيارةخفض  قطعٍة من أجلإزالة أو استبدال أي  يُحظَّر (ن

 .المقعدمثبتات  بديل. يجب أن يقوم المدقّقون بالموافقة على يمكن استبدال مقعد السائق بمقعدٍ   (س

 .ة وال تتجاوز حدود هيكل السيارةناسببأخرى بديلة، طالما أنها ميمكن استبدال العجالت  (ع

 األجهزة الديناميّة الهوائية ، داخل حدود السيارة. كلّ يجب أن تبقى   (ف

 .ذات التدفق الحرّ الهواء  فالترباستخدام يسمح   (ص
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 ."بانغ بانغاستخدام نظام " يَُحظَّر (ق

 يعتبرها المنظمون خطرةا، من السباق.يتّم استبعاد أية مركبة  (ر

 .نات التوجيهال يمكن تعديل مكوّ و. شكٍل من األشكالبأي  التوجيهزيادة زاوية بيسمح ال  (ش

يجب أن يكون لدى المركبات ملصق بلون مغاير على جزء معين من   (ت

كل عجلة أو إطار أثناء التدريب الرسمي والتأهيل والمنافسة. 

 (3)الصورة 

 

 .القيام بأية التعديالت ما لم تسمح بها هيه القوانين صراحةا يَُحظَّر  (ث

 

 فئة الهواة المعّدلة
ا لقواعد المرور المحلية، جديرة تُعتبر كّل المركبات التجارية العادية والتي يتّم تسويقها وتسجيلها وفقا 

العجالت. إلى ذلك، يجب بالمشاركة. ويمكن للمركبة المشاركة تركيز الطاقة في العجالت الخلفية أو جميع 

 :أن تكون المركبة حائزةا شهادة ناجحة من المعاينة الفنية )"الميكانيك"( سارية المفعول وفقاا لما يلي

 المحرك: (أ

 بشرط أن تكون مناسبة في مقصورة نفسها لمحركات من الشركة المصنعة ا باستخدام يسمح فقط

 المحرك.

 -  جدار الحماية من الحريقال يمكن قّص أو تعديل مقصورة المحّرك وال. 

  لمحركواالتجاه األصلي لموضع الال يمکن تغيير. 

 سطواناترأس األصمامات الکامات وبالداخلية للمحرك وکيلك  ألجزاءل الحرّ  ستخدامالاب يُسَمح. 

 هيكلبرز خارج حدود أن ي ، ولكنه ال يجب"سوبرشارجر" أو هواء "توربو"شاحن إضافة يُسَمح ب 

 .السيارة

 جميع تدابير السالمة مراعاةيجب فاإلضافة،  في حال القيام بهيه. 
 

 .دارة المحركإل باالستخدام الحرّ يُسَمح  (ب

 . نظام دوران المحركل باالستخدام الحرّ يُسَمح  (ج

 مختلف. ال يمكن نقل المبرد إلى موقعٍ لكن نظام التبريد، ل باالستخدام الحرّ يُسَمح  (د

 .مجموعة القابض والتُرس التفاضليعلبة التروس وكيلك ألجزاء الداخلية لل باالستخدام الحرّ يُسَمح  (ه

 المفاصل.التعليق، و اجهزةو لنوابض،باالستخدام الحّر ليُسَمح  (و

 .ال يسمح بزيادة زاوية التوجيه بأي شكٍل من األشكال. وال يمكن تعديل مكّونات التوجيه (ز

 .السيارة وزن تخفيفبهدف  أي تعديلٍ ب القيامر ظَّ حَ يُ  (ح

 .من هيكل السيارة أيّة ألواحٍ بتشييب ال يسمح  (ط

 تعديل األبواب وهيكلها.ب يُسَمحال  (ي

 وحةل األرضيات، ،للصوت ةعازلال ، المادةمقاعدال الداخلية بما فيها جزاءأيٍّ من أالال يمكن إزالة  (ك

االتحاد الدولي يمتثل لقوانين  يمكن استبداله بمقعدٍ ي قاتها، باستثناء مقعد السائق واليلحوم القيادة

 للسيارات.

 .الزيتمبردات مدخل ومنقّي الهواء ول باالستخدام الحرّ يُسَمح  (ل

 .الخلف توجيهه نحو لكن ،نظام العادمباالستخدام الحّر ليُسَمح  (م

 .ةأصليالوقود وخزان الخزانات  تنفيساتيجب أن تكون أنابيب الوقود ويجب أن تكون  (ن
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يُعتبر استخدام حزام أماٍن ثالثي النقاط أصلّي وبحالٍة جيدة إلزامياا. ومع ذلك يتم قبول األحزمة التي  (س

 .أقّرها االتحاد الدولي للسيارات في حال تّم تركيبها بشكٍل صحيح

 يجب اإلبقاء على الزجاج األمامي األصلي الصادر من الشركة. (ع

الدولي للسيارات، ولكنه ال يزال من الممكن استخدام  التي اقّرها االتحاد اتيتم فقط قبول الخوذ (ف

 .في مسابقات االنجراف A/R نوع  BS6658-85 إلى معيار تمتثلالخوذات التي 

 .استخدام نظام فرملٍة مزدوج جبي (ص

 .يُسَمح باستخدام الفرامل اليدوية الهيدرولية في حال تم تركيبها بشكٍل صحيح (ق

لسيارات بمطفأة حريٍق واحدة أو اثنتين، على أن تبلغ السعة المطافئ اليدوية: يجب تزويد جميع ا (ر

كلج. ويجب أن يتم تركيب كّل منهما مع مثبّتَين معدنيَّين على األقّل سريّعي الفتح. إلى  9اإلجمالية 

 ذلك، يجب أن تكون المطفأة سهلة المنال للسائق.

لجنة الموافقة عليها من قبل ال شرطالهيكل  علىيُقبَل باألكسسوارات الخارجية التي يتّم تركيبها  (ش

 .الفاحصة

 لجنة الفاحصة.يجب أن يحظى المظهر الخارجي والداخلي والمظهر العام للسيارة بقبول ال (ت

 .يمكن استبدال مقعد السائق بمقعٍد بديل. يجب أن يقوم المدقّقون بالموافقة على مثبتات المقعد (ث

 .مناسبة وال تتجاوز حدود هيكل السيارةيمكن استبدال العجالت بأخرى بديلة، طالما أنها  (خ

 ، داخل حدود السيارة.)سبويلر(األجهزة الديناميّة الهوائية  كلّ يجب أن تبقى   (ذ

 ."( بانغ بانغانتيالغ ) " استخدام  نظام  يَُحظَّر (ض

يجب أن يكون لدى المركبات ملصق بلون مغاير على جزء معين من   (غ

كل عجلة أو إطار أثناء التدريب الرسمي والتأهيل والمنافسة. 

 (3)الصورة 

 Modified Streetيتم إعادة تصنيف أي مركبة تمتثل للوائح الفنية   (ظ

ولكنها خضعت لتخفيض الوزن أو إضافة زاوية توجيه أو قفص إضافي 

ن ، إلى الفئة يل يحكم عليه المراقبون على أنه آمأو أي تعد

HYBRID. 

 

 يتّم استبعاد أية مركبة يعتبرها المنظمون خطرةا، من السباق. (أأ

 .يَُحظَّر القيام بأية التعديالت ما لم تسمح بها هيه القوانين صراحةا  (بب
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االتحاد الدولي للسيارات. ولهذا السبب، من ب غير مشمولة في قواعد المطابقة الخاصةمالحظة: مكونات التثبيت 
  .352الملحق "ي"، المادة  باّتباع التعليمات الواردة فيدعم مختلف أنواع الالممكن تحقيق 

 الوصف:

 كتيفة  موضوعة بين الكتيفة األصلية ورباط التثبيت

ترباط التثبي  

  الكتيفة األصلية
 :كتيفة مضادة للفرقعة

 المقترحةالمقاييس 
 ملمx 325 61 الطول  

 ملم ٣1العرض  

 ملم ٣السماكة  

 ٣1٤المادة فوالذ مقاوم للصدأ "أيسي"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ١رقم  صورةال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9رقم  صورةال
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 ٣الصورة رقم      ٤الصورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 2الصورة رقم        6رقم الصورة   
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