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Δελτίο Τφπου

Αλλαγζσ ςτουσ Σεχνικοφσ Κανονιςμοφσ Ράλλυ, Αναβάςεων,
Σαχφτθτασ και Drag Racing για το 2018
Οι τεχνικοί κανονιςμοί των αυτοκινιτων που κα ςυμμετζχουν ςτουσ αγϊνεσ Ράλλυ,
Σαχφτθτασ, Αναβάςεων και Drag Racing δζχκθκαν ενόψει του 2018 μια ςειρά αλλαγϊν. Η
Σεχνικι Επιτροπι τθσ ΕΠΑ κατζλθξε ςτισ παρακάτω τροποποιιςεισ λαμβάνοντασ υπόψθ τα
διακζςιμα χρονικά περικϊρια και τισ αλλαγζσ ςτισ ςχετικζσ προκθρφξεισ.
Ξεκινϊντασ από τα μζτρα αςφαλείασ, για το 2018 δεν επιβάλλεται καμία αλλαγι, και
παρατείνεται θ ιςχφσ των υπαρχόντων. Ωςτόςο, από 1/1/2019 θ παράταςθ ιςχφοσ των
μζτρων αςφαλείασ μειϊνεται για τα μεν κακίςματα και ηϊνεσ από τα 10 χρόνια ςτα 7 και
για ρεηερβουάρ αςφαλείασ από τα 8 χρόνια ςτα 7. Εξετάηεται θ εναρμόνιςθ με τα ιςχφοντα
διεκνϊσ από 1/1/2020.
Για εκνικοφσ αγϊνεσ δεν εφαρμόηεται θ πρόβλεψθ των διεκνϊν τεχνικϊν κανονιςμϊν ςε
ό,τι αφορά τθν υποχρεωτικι χριςθ ρεηερβουάρ αςφαλείασ και άρα ςυνεχίηει να
επιτρζπεται επ΄ αόριςτο θ χριςθ των αρχικών ρεηερβουάρ παραγωγισ. υνιςτάται, όμωσ,
θ χριςθ ρεηερβουάρ αςφαλείασ.
Αλλαγζσ 2018
Οι τεχνικζσ αλλαγζσ που κα εφαρμοςτοφν ςτα αυτοκίνθτα τθν προςεχι αγωνιςτικι περίοδο
του 2018 είναι οι παρακάτω:








Καμία τεχνικι αλλαγι ςτα A7 Kit Car (χωρίσ περιοριςτι - βάροσ 1000 Kg), ωςτόςο
ανικουν πλζον ςτθν κατθγορία C1 και όχι ςτθ C2.
Δεν επιτρζπεται θ καταςκευι ςτθν Ελλάδα του κιτ των R4.
Δεν αναγνωρίηεται ςειριακό κιβώτιο ςτα Ν4/Α8.
Δεν γίνεται δεκτι θ πρόταςθ για εκτενείσ αλλαγζσ ςε αυτοκίνθτα Ν4/Α8.
Επιτρζπονται τα δίλιτρα WRC ανεξαρτιτωσ χρονολογίασ ςτθν κατθγορία C1 (ςτα
Ράλλυ) ι Α8 (ςε Αναβάςεισ) ι Μεγάλου Σουριςμοφ (ςε Σαχφτθτεσ).
Αυξάνεται το ελάχιςτο βάροσ των προςκιοκίνθτων E11 1800 cc ςε 930 Kg (+50 Kg)
και αντίςτοιχα μειϊνεται το ελάχιςτο βάροσ των οπιςκοκίνθτων Ε11 2000 cc ςτα
910 Kg (-10 Kg).
Για τα ιςτορικά αυτοκίνθτα, ςτουσ αγϊνεσ Ράλλυ και Ράλλυ πριντ είναι
υποχρεωτικά λάςτιχα μόνο αναγνωριςμζνα για χριςθ δρόμου (DOT ι Ε) ςφμφωνα
με το Παράρτθμα Κ και όχι αγωνιςτικά.
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H διαδρομι του αζρα πριν το κουτί του φίλτρου αζρα ςτα αυτοκίνθτα ομάδασ Ν
είναι ελεφκερθ και άρα επιτρζπεται θ αφαίρεςθ τυχόν περιοριςτικών διατάξεων
(«πνίχτθσ»). Απαγορεφεται όμωσ θ κατάργθςθ ι τροποποίθςθ του ίδιου του
κουτιοφ του φίλτρου αζρα.

Ειδικά για τουσ αγϊνεσ ταχφτθτασ επανεξετάηονται οι Κατθγορίεσ - Κλάςεισ κακϊσ και άλλεσ
λεπτομζρειεσ.
Η ΟΜΑΕ προτίκεται μζςα ςτο 2018 να προχωριςει ςε ςτρατθγικι μελζτθ των Kατθγοριών,
Oμάδων και Kλάςεων αγωνιςτικϊν αυτοκινιτων και εν γζνει των βαςικϊν αρχϊν των
τεχνικϊν κανονιςμϊν για τα επόμενα χρόνια.
Αγώνεσ Drag Racing
Για το 2018 ανακοινϊνονται οι ακόλουκεσ αλλαγζσ ςτουσ τεχνικοφσ κανονιςμοφσ για τουσ
αγϊνεσ Drag Racing:









Απλοποίθςθ κανονιςμϊν αςφαλείασ με κατάργθςθ των κατθγοριών 0.5’’.
Ποδιά ι «λεκάνθ» κάτω από τον κινθτιρα και το κιβώτιο και προςταςία του
κεντρικοφ άξονα για να μθν λερϊνεται θ πίςτα ςε περίπτωςθ αςτοχίασ.
Φρζνα αυτοκινιτου διπλοφ κυκλώματοσ ελάχιςτθσ διαμζτρου 240 mm για > 13’’
ηάντεσ και διςκόπλακεσ από μαγνθτικό υλικό εκτόσ εξαιρζςεων κεραμικϊν ι carbon
φρζνων, ςτθν κρίςθ του τεχνικοφ εφόρου.
Ελάχιςτθ απόςταςθ από το ζδαφοσ 76 mm (3’’).
Προςταςία βολάν (για ≤ 10.99’’).
Διατιρθςθ Κλάςεων - Τποκλάςεων για τα 2018 με πρόκεςθ επαναξιολόγθςθσ για
το 2019.
(Για το 2019) Πρόβλεψθ για ςυςτιματα αςφαλείασ για funny cars κτλ. κακϊσ και
για ενιςχυμζνα roll cage (πχ. ςτισ πόρτεσ ι τουσ ουρανοφσ).
υνιςτάται θ χριςθ HANS.

Για όλα τα παραπάνω, επιπλζον μικρζσ αλλαγζσ ενδζχεται να προςτεθοφν ςτην τελική
μορφή των τεχνικών κανονιςμών.

Γραφείο Τφπου ΟΜΑΕ
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