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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ FORMULA SALOON (FS) 2016 
 

1η έκδοση: Ιανουάριος 2016 
Αλλαγές σε σχέση µε 2015 

 
1  ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
Σκοπός της οµάδας Formula Saloon είναι η δηµιουργία µιάς οµάδας εξελιγµένων αγωνιστικών αυτοκινήτων 
µε πολλές ελευθερίες, για συµµετοχή σε αγώνες ταχύτητας και αναβάσεων. Σε αυτή την κατηγορία γίνονται 
δεκτά όλα τα αυτοκίνητα µε πλαίσιο παραγωγής, ακόµα και ανοικτά, όπως επίσης και αγωνιστικά 
αυτοκίνητα, ασχέτως αν έχουν ή δεν έχουν δελτίο αναγνώρισης. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα µπορούν να 
συµµετέχουν µόνο σε αγώνες ταχύτητας και κατά περίπτωση, µετά από έγκριση της ΕΠΑ σχετιζόµενη µε την 
καταλληλότητα της διαδροµής (πχ. διπλές µπαριέρες) σε αγώνες αναβάσεων. Η γενική φιλοσοφία της 
Formula Saloon είναι η διατήρηση της εξωτερικής µορφής του αυτοκινήτου για λόγους αναγνωρισιµότητας 
καθώς και η µη επέµβαση στο θάλαµο των επιβατών για λόγους ασφάλειας και από εκεί και πέρα 
εκτενέστατες ελευθερίες επέµβασης στα µηχανικά µέρη. 
 
Ολα τα αυτοκίνητα της οµάδας Formula Saloon πρέπει να διαθέτουν ∆ΤΤ. 
 
Οι κλάσεις είναι έξι µε αντίστοιχους περιορισµούς: 
 

Κλάση Κινητήρας Μετάδοση Πλαίσιο ∆υνατότητα ανοικτού 

FSA Ατµοσφαιρικός ≥ 2000 cc ∆ικίνητο ή τετρακίνητο Παραγωγής Ναι 

FSA1.6L Ατµοσφαιρικός < 1600 cc ∆ικίνητο ή τετρακίνητο Παραγωγής Ναι 

FSA2L Ατµοσφαιρικός > 1600 cc 
και < 2000 cc 

∆ικίνητο ή τετρακίνητο Παραγωγής Ναι 

FST Turbo Τετρακίνητο Παραγωγής Οχι 

FST2 Turbo ∆ικίνητο Παραγωγής Ναι 

FSR Aτµοσφαιρικός ή turbo ∆ικίνητο ή τετρακίνητο Αγωνιστικό Ναι 

 
“Ανοικτό” είναι οποιοδήποτε αυτοκίνητο είτε δεν διαθέτει καθόλου οροφή είτε η οροφή του µπορεί να 
αφαιρεθεί εύκολα, χωρίς χρήση εργαλείων και χωρίς αρνητικές συνέπειες στην οδηγισιµότητα και 
λειτουργικότητα του αυτοκινήτου. 
 
Ο όρος “πλαίσιο παραγωγής” αναφέρεται σε κλειστά ή ανοικτά αυτοκίνητα, τα οποία παράγονται σε µαζική 
παραγωγή (> 1000 αντίτυπα ανά έτος), έχουν αυτοφερόµενο (monocoque) πλαίσιο, πωλούνται στο ευρύ 
κοινό, έχουν από δύο έως τέσσερις θέσεις και έχουν απαραιτήτως αναγνώριση (homologation) για 
κυκλοφορία σε ανοικτούς δηµόσιους δρόµους. 
Ο όρος “αγωνιστικό πλαίσιο” αναφέρεται σε κλειστά ή ανοικτά αυτοκίνητα µε καλυµένους και τους 4 τροχούς, 
τα οποία παράγονται σε περιορισµένη παραγωγή (≤ 1000 αντίτυπα ανά έτος) ή και παρέχονται στους 
ιδιοκτήτες τους σε µορφή κιτ για ίδια συναρµολόγηση, έχουν αυτοφερόµενο ή σωληνωτό πλαίσιο, το οποίο 
διαθέτει εκ κατασκευής κλωβό ή τοξύλιο ασφαλείας, έχουν µία ή δύο θέσεις και προορίζονται πρωταρχικά για 
χρήση σε πίστα και εν γένει κλειστές διαδροµές, ασχέτως αν κάποια από αυτά έχουν αναγνωριστεί και για 
κυκλοφορία σε ανοικτούς δηµόσιους δρόµους. Τα αυτοκίνητα των ακόλουθων ενδεικτικών κατασκευαστών 
θεωρούνται “αγωνιστικά” σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό: Lotus, Caterham, KTM, Radical, Ariel, Gumpert, 
Donkenvoort. Αυτοκίνητα τύπου Formula δεν γίνονται αποδεκτά. 
 
Επιτρέπεται κάθε αλλαγή σε βίδες ή παξιµάδια. 
 
 
2  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
2.1 Γενικά 
Tα αυτοκίνητα της οµάδας Formula Saloon ανεξαρτήτως του είδους του πλαισίου τους πρέπει να διαθέτουν: 
1. Φορητό πυροσβεστήρα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 253.7 του τρέχοντος Παραρτήµατος J για όλους 

τους αγώνες. 
2. Zώνες ασφάλειας 4 τουλάχιστον σηµείων σε άριστη κατάσταση, µε ∆.Α. σε ισχύ (προδιαγραφές FIA 8853 

/ 98 ή 8854 / 98) και σύµφωνες µε το τρέχον Παράρτηµα J άρθρο 253.6 
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3. Παρµπρίζ από γυαλί σε φύλλα (laminated) εκτός και (µόνο για αγωνιστικά) αν κατασκευάζονται χωρίς 
καθόλου παρ-µπριζ 

4. ∆ακτύλιο ρυµούλκησης εµπρός και πίσω. 
5. Γενικό διακόπτη ηλεκτρικού κυκλώµατος όπως αναφέρεται στο τρέχον παράρτηµα J άρθρο 253.13. 
6. Είτε δύο εξωτερικούς καθρέπτες είτε έναν εσωτερικό καθρέπτη και έναν εξωτερικό. Οι καθρέπτες πρέπει 

να έχουν ανακλαστική επιφάνεια τουλάχιστον 90 mm2 
7. (Για όλα τα αυτοκίνητα σε αγώνες ταχύτητας και για ανοικτά αυτοκίνητα σε όλους τους αγώνες) ∆ίκτυα 

παραθύρων σύµφωνα µε το άρθρο 253.11 του τρέχοντος Παραρτήµατος J 
 
2.2 Πλαίσιο παραγωγής 
Tα αυτοκίνητα της οµάδας Formula Saloon µε πλαίσιο παραγωγής πρέπει να διαθέτουν, επιπλέον όσων 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.1: 
 
1. (Για κλειστά ή ανοικτά αυτοκίνητα) Κλωβό ασφάλειας, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα J του 2015 ή 

οποιοδήποτε αναγνωρισµένο κλωβό ασφάλειας 
2. (Για ανοικτά αυτοκίνητα ) Επιπλέον γίνονται δεκτοί και κλωβοί ασφαλείας σύµφωνα µε τους κανονισµούς 

της MSA (Motor Sport Association) της Μεγ. Βρετανίας για το αντίστοιχο µοντέλο αυτοκινήτου. 
Απαραίτητη προϋπόθεση, το πάνω µέρος του κεφαλιού του οδηγού να είναι σαφώς χαµηλότερα από το 
κάτω επίπεδο της οροφής του κλωβού ασφαλείας µε τον οδηγό να φορά κράνος και να είναι καθισµένος 
στο κάθισµά του µε τις ζώνες ασφαλείας δεµένες 

3. Καθίσµατα σε άριστη κατάσταση, µε ∆.Α. FIA 8855/1999 ή 8862/2009 σε ισχύ και σύµφωνα µε το τρέχον 
Παράρτηµα J άρθρο 253.16 

4. Οι βάσεις των καθισµάτων πρέπει να είναι είτε αναγνωρισµένες στο ∆.Α. είτε σύµφωνες µε το τρέχον 
Παράρτηµα J άρθρο 253.16 

5. Από 2 τουλάχιστον άγκιστρα για το στερέωµα καθενός από τα καπό (εµπρόσθιο - οπίσθιο). O 
µηχανισµός ανοίγµατος των εµπρός και πίσω καπό πρέπει να αφαιρεθεί 

6. Την αρχική δεξαµενή καυσίµου στην ίδια θέση. H αντικατάστασή της επιτρέπεται µόνο µε αναγνωρισµένη 
δεξαµενή ασφαλείας τύπου FT3-1999 ή FT3.5 ή FT5 ή SFI 28.1 (υποχρεωτικά µε σφουγγάρι 
προδιαγραφών MIL-B-83054) ή SFI 28.2 και µε ∆.Α. σε ισχύ, περιλαµβανοµένων παρατάσεων σε εθνικό 
επίπεδο (βλ. εγκύκλιο τεχνικών κανονισµών), οπότε µπορεί να τοποθετηθεί σε άλλο σηµείο, αλλά πάντως 
εκτός του θαλάµου επιβατών. 

7. Σε περίπτωση χρήσης δεξαµενής καυσίµου ασφαλείας, είναι υποχρεωτική η χρήση σωληνώσεων 
καυσίµου αεροπορικού τύπου. Η χρήση των αρχικών σωληνώσεων καυσίµου επιτρέπεται µόνο µε την 
αρχική δεξαµενή καυσίµου. 

8. Αδιάβροχο και άφλεκτο διάφραγµα µεταξύ θαλάµου οδήγησης και χώρου αποσκευών εφόσον η δεξαµενή 
καυσίµου βρίσκεται εκεί. Εναλλακτικά η δεξαµενή καυσίµου µπορεί να περιβάλλεται σε ένα αδιάβροχο και 
άφλεκτο κουτί. 

9. Οποιεσδήποτε σωληνώσεις υγρών (καυσίµου, λαδιού κινητήρα, υδραυλικών υγρών, νερού κοκ.) περνούν 
µέσα από το θάλαµο των επιβατών πρέπει να είναι αεροπορικού τύπου ή αντίστοιχης ποιότητας (µε 
πίεση θραύσης τουλάχιστον 70 bar) και να µην διακλαδίζονται και να µην έχουν ενώσεις εντός του 
θαλάµου των επιβατών.  

 
2.3 Αγωνιστικό πλαίσιο 
Tα αυτοκίνητα της οµάδας Formula Saloon µε αγωνιστικό πλαίσιο πρέπει να διαθέτουν επιπλέον όσων 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.1: 
1. Τον αρχικό κλωβό ασφάλειας, που περιλαµβάνεται στο πλαίσιο του αυτοκινήτου 
2. Τα αρχικά καθίσµατα, που περιλαµβάνονται στο αυτοκίνητο, ή εναλλακτικά καθίσµατα σε άριστη 

κατάσταση, µε ∆.Α. FIA 8855/1999 ή 8862/2009 σύµφωνα µε το τρέχον Παράρτηµα J άρθρο 253.16 
3. Την αρχική δεξαµενή καυσίµου στην ίδια θέση 
 
 
3 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ο κινητήρας είναι ελεύθερος και µπορεί να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή, µετατροπή κτλ. µε τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
 
1. Επιτρέπεται να τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο κινητήρας ελεύθερος ως προς τον τύπο και τον 

κατασκευαστή. Επιτρέπεται η χρήση κινητήρα µοτοσυκλέτας. Ο κυβισµός και ο τύπος του κινητήρα 
πρέπει να είναι σύµφωνος µε τον παραπάνω πίνακα του κεφαλαίου ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
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2. (Μόνο για αυτοκίνητα µε πλαίσιο παραγωγής) H θέση και διάταξη του κινητήρα είναι ελεύθερη. 
3. H εξάτµιση δεν πρέπει να εξέχει από την περίµετρο του αυτοκινήτου. Όταν η εξάτµιση βγαίνει στο πλάϊ, η 

έξοδός της δεν µπορεί να είναι πιο µπροστά από τη νοητή κάθετο που περνά από το µέσον του 
µεταξονίου του αυτοκινήτου. Τα όρια θορύβου, που αναφέρονται στην εγκύκλιο ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, πρέπει να τηρούνται. 

4. Απαγορεύεται η χρήση άλλου µέσου ψύξης του εναλλάκτη (intercooler) και των άλλων ψυγείων του 
αυτοκινήτου περαν του νερού και του ατµοσφαιρικού αέρα. 

5. Η τοποθέτηση οποιονδήποτε ψυγείων και ελαιολεκανών (ξηρό κάρτερ) εκτος του χώρου του κινητήρα 
επιτρέπεται, αρκεί (α) να µην τοποθετούνται στο θάλαµο των επιβατών (β) όλες οι σχετικές σωληνώσεις, 
αν διασχίζουν το θάλαµο των επιβατών, να είναι αεροπορικού τύπου 70 bar. Βλ. και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός δοχείου ξηρού κάρτερ στο πίσω µέρος του θαλάµου των 
επιβατών, µε την προϋπόθεση πως περικλείεται εξ΄ ολοκλήρου από άφλεκτο και στεγανό κάλυµα. 

6. Σχετικά µε καύσιµα, πρόσθετα και οξειδωτικά βλ. εγκύκλιο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ.  
7. Για τις κλάσεις FSA1.6L και FSA2L επιτρέπεται η υπέρβαση του ονοµαστικού µέγιστου κυβισµού της 

κλάσης κατά 1% (< 1616 cc και < 2020 cc αντίστοιχα) 
 
 
4  ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ 
1. (Μόνο για αυτοκίνητα µε πλαίσιο παραγωγής) H θέση του κιβωτίου ταχυτήτων και του διαφορικού και ο 

αριθµός των κινητήριων τροχών είναι ελεύθερα 
2. Κάθε άλλη µετατροπή ή αλλαγή σε σχέση µε το σύστηµα µετάδοσης, πχ. σε κιβώτιο ταχυτήτων, 

διαφορικό, άξονα µετάδοσης (κεντρικό άξονα), ηµιαξόνια, τον συµπλέκτη και το πλατό, είναι ελεύθερη. 
3. (Μόνο για αυτοκίνητα µε πλαίσιο παραγωγής) Επίσης ελεύθερα είναι τα σηµεία στήριξης και οι βάσεις του 

κιβωτίου ταχυτήτων και του διαφορικού.  
 
 
5  ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
 
5.1 Πλαίσιο παραγωγής 
1. Η τυπολογία της ανάρτησης (ενδεικτικά: Mc Pherson, διπλά ψαλίδια (dual wishbones), άκαµπτος άξονας 

(rigid axle), ηµιάκαµπτος άξονας (torsion beam), υστερούντες βραχίονες (trailing arms), πολλαπλών 
συνδέσµων (multilink)) εµπρός και πίσω είναι ελεύθερη. 

2. Τα σηµεία στήριξης και περιστροφής της ανάρτησης στο πλαίσιο και στις πλήµνες (“µουαγιέ”) είναι 
ελεύθερα. 

3. Οι αντιστρεπτικές δοκοί (anti-roll bars) είναι ελεύθερες. 
4. H ενίσχυση όλων των στοιχείων της ανάρτησης µε πρόσθετο υλικό είναι ελεύθερη. 
5. Tο υλικό και οι διαστάσεις των ελατηρίων είναι ελεύθερα. 
6. Eπιτρέπονται επιπρόσθετα ελατήρια µε τον όρο ότι το βασικό ελατήριο παραµένει στη θέση του.  
7. Tα πιατέλα των ελατηρίων µπορούν να γίνουν ρυθµιζόµενα. 
8. Tα αµορτισέρ είναι ελεύθερα όπως και ο αριθµός τους 
9. Στις αναρτήσεις τύπου Mc Pherson επιτρέπεται να αντικατασταθούν οι µπουκάλες.  
10. Στα αυτοκίνητα µε πίσω κίνηση ο άξονας είναι ελεύθερος. 
11. Οι πλήµνες (µουαγιέ) είναι ελεύθερες. 
12. Το ύψος είναι ελεύθερο αλλά κανένα τµήµα του αυτοκινήτου, πλην των τροχών, δεν πρέπει να ακουµπά 

στο έδαφος µε τους τροχούς µίας πλευράς πλήρως ξεφουσκωµένους. 
 
5.2 Αγωνιστικό πλαίσιο 
1. Τα αµορτισέρ και τα ελατήρια είναι ελεύθερα, εκτός από τον αριθµό τους 
2. Οι αντιστρεπτικές δοκοί (anti-roll bars) µπορούν ν’ αφαιρεθούν ή να αντικατασταθούν µε άλλες 
3. Το ύψος είναι ελεύθερο αλλά κανένα τµήµα του αυτοκινήτου, πλην των τροχών, δεν πρέπει να ακουµπά 

στο έδαφος µε τους τροχούς µίας πλευράς πλήρως ξεφουσκωµένους. 
 
 
6  ΤΡΟΧΟΙ  
1. Οι διαστάσεις των τροχών και των ζαντών είναι ελεύθερες . 
2. Oι τροχοί µπορεί να είναι διαφορετικοί εµπρός και πίσω. 
3. Οι τροχοί δεν θα εξέχουν από τα φτερά του αυτοκινήτου. 
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7  ΦΡΕΝΑ 
1. Tα φρένα είναι ελεύθερα αρκεί να είναι διπλού κυκλώµατος και να εξασφαλίζουν ικανοποιητική πέδηση.  
2. Tο χειρόφρενο είναι ελεύθερο.  
 
 
8  ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
1. Eπιτρέπεται η αλλαγή της σχέσης του τιµονιού, η τροποποίηση σε υδραυλική ή µη υποβοήθηση καθώς 

και η αποσύνδεση της υδραυλικής υποβοήθησης, εάν υπάρχει. 
2. Tα σηµεία στήριξης του συστήµατος διεύθυνσης επιτρέπεται να αλλάξουν, να ενισχυθούν καθώς επίσης 

να προστεθούν και νέα σηµεία. Η κολώνα του τιµονιού επιτρέπεται να στηρίζεται σε εγκάρσιο στοιχείο του 
κλωβού ασφαλείας στην περιοχή του ταµπλό. 

 
 
9  ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑ 
 
9.1 Πλαίσιο παραγωγής 
1. Eπιτρέπεται κάθε ενίσχυση στο αµάξωµα και στο πλαίσιο µε προσθήκη υλικού. 
2. Απαγορεύεται κάθε επέµβαση στο πλαίσιο (σε κολώνες, πάτωµα, µαρσπιέ, εγκάρσια δοµικά στοιχεία, 

οροφή) στο χώρο που ορίζεται από τις κολώνες A, B και C (αν υπάρχει) του θαλάµου επιβατών. Πρέπει 
να χρησιµοποιείται το αρχικό παρ-µπριζ, εκτός και αν δεν ήταν σε φύλλα (laminated) 

3. Η µε σκοπό την καλύτερη τοποθέτηση µηχανικών µερών τροποποίηση του εγκάρσιου διαχωριστικού 
(“καθρέπτης”) µεταξύ του χώρου του κινητήρα και του θαλάµου των επιβατών και τυχόν εγκάρσιων 
δοµικών στοιχείων στο χώρο του κινητήρα επιτρέπεται αρκεί να διασφαλίζεται η ισοδύναµη προστασία 
του θαλάµου των επιβατών από φωτιά και η ισοδύναµη µηχανική αντοχή. 

4. Πέραν του θαλάµου των επιβατών, επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση στο πλαίσιο, µε την 
προϋπόθεση ότι έχει τελικά τουλάχιστον την ίδια µηχανική αντοχή µε το αρχικό. Η χρήση υποπλαισίων 
(subframes) για τη στήριξη µηχανικών µερών επιτρέπεται. 

5. Ολα τα στοιχεία του αµαξώµατος, που γλύφονται από το ρεύµα αέρα µε την εξαίρεση της θύρας του 
οδηγού και της οροφής (δηλαδή: όλα τα φτερά, εµπρός και πίσω καπό, εµπρός και πίσω µάσκα, θύρες 
εκτός του οδηγού), µπορούν να αντικατασταθούν από πλαστικά παρόµοιας γενικής µορφής και της 
αναγκαίας µηχανικής αντοχής, ώστε να µην παραµορφώνονται από τις αεροδυναµικές δυνάµεις, που 
αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του αγώνα. Επιτρέπονται οι πλαστικές προσθήκες στα αρχικά φτερά. 
Ολα αυτά τα στοιχεία του αµαξώµατος πρέπει να είναι στερεωµένα ικανοποιητικά. Οι θύρες πρέπει να 
ανοίγουν και να κλείνουν κανονικά. Ολα τα µηχανικά µέρη πρέπει να καλύπτονται εξ΄ολοκλήρου. Τα 
φτερά πρέπει να καλύπτουν το λιγότερο ένα τόξο 60 µοιρών στο πάνω µέρος των τροχών 

6. Η θύρα του οδηγού πρέπει να παραµείνει η αρχική µε την αρχική της στήριξη. Η οροφή (µόνο για µη 
ανοικτά αυτοκίνητα) πρέπει να παραµείνει η αρχική. Για ανοικτά αυτοκίνητα µε πλαίσιο παραγωγής είναι 
υποχρεωτική η χρήση σκληρής οροφής (hard top) 

7. Επιτρέπεται η αντικατάστασή των πλαϊνών παραθύρων και πίσω παρµπρίζ µε πολυκαρβονικά (“lexan”) 
ελάχιστου πάχους 3 mm. Πρέπει να είναι έτσι στερεωµένα, ώστε να µπορούν να αφαιρεθούν γρήγορα σε 
περίπτωση ανάγκης (πχ. για απεγκλωβισµό του πληρώµατος). Επιτρέπεται η ύπαρξη οριζόντιου 
συρόµενου “φινιστρινιού” για αερισµό και επικοινωνία. 

8. Το εµπρόσθιο και το πίσω καπό επιτρέπεται να έχουν ανοίγµατα µέγιστου εµβαδού 800 cm2 (πχ. 
διαστάσεις 20 x 40 cm) στο καθένα, για αερισµό και ψύξη. ∆εν επιτρέπονται αεραγωγοί (scoop), που να 
εξέχουν πάνω από το αµάξωµα για τα ανοίγµατα αυτά. 

9. Η εµπρόσθια µάσκα σε συνδυασµό µε τον µπροστινό προφυλακτήρα επιτρέπεται να έχει ένα επιπλέον 
(σε σχέση µε το αρχικό) άνοιγµα µέγιστου εµβαδού 400 cm2 (πχ. διαστάσεις 10 x 40 cm), για αερισµό και 
ψύξη. 

10. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται το ολικό πλάτος του αµαξώµατος σε οποιοδήποτε σηµείο 
(εξαιρουµένων των καθρεπτών) να ξεπεράσει τα 2000 mm. 

11. Eπιτρέπεται η τοποθέτηση εµπρόσθιας αεροτοµής (spoiler) ελεύθερης σχεδίασης 
12. Επιτρέπεται η τοποθέτηση πίσω αεροτοµής ή η τροποποίηση της υπάρχουσας µε τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

• Μέγιστο µήκος όσο το πλάτος του αµαξώµατος στα πίσω φτερά 

• Στήριξη επαρκούς αντοχής σε τουλάχιστον τέσσερα σηµεία, τουλάχιστον από δύο και στο αµάξωµα 
και στο αεροδυναµικό στοιχείο 
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13. Κανένα αεροδυναµικό βοήθηµα δεν επιτρέπεται να είναι κινητό. Ωστόσο επιτρέπεται να είναι ρυθµιζόµενα 
σε σταθερή θέση από το εξωτερικό του αυτοκινήτου, µε χρήση εργαλείων. Αν υπήρχε κινητό 
αεροδυναµικό βοήθηµα στο αρχικό αυτοκίνητο, πρέπει να απενεργοποιηθεί η δυνατότητα κίνησης 

14. Επιτρέπεται η κατασκευή διαχύτη (diffuser) στο πίσω µέρος 
15. H θέση που στηρίζεται ο γρύλος για την ανύψωση του αυτοκινήτου είναι ελεύθερη.  
16. Eπιτρέπεται η επιπλέον στήριξη του µπροστινού και πίσω παρµπρίζ. 
17. Eπιτρέπονται οι προστατευτικές ποδιές ακόµα και αν έχουν αεροδυναµική λειτουργικότητα (πχ. επίπεδο 

πάτωµα). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι στερεωµένες ικανοποιητικά και της αναγκαίας µηχανικής 
αντοχής, ώστε να µην παραµορφώνονται από τις αεροδυναµικές δυνάµεις, που αναπτύσσονται κατά τη 
διάρκεια του αγώνα 

18. Επιτρέπεται η αφαίρεση των προφυλακτήρων µαζί µε τις βάσεις τους µόνο όµως σε περίπτωση που είναι 
τελείως ξεχωριστοί από τη µάσκα του αυτοκινήτου. ∆ιαφορετικά ισχύουν τα αναφερόµενα στα σηµεία 5 
και 9. 

19. Eπιτρέπεται η τοποθέτηση προστατευτικής σίτας για τα φώτα.  
20. Επιτρέπεται η πλήρης κάλυψη των εµπρόσθιων φώτων ή η πλήρης αντικατάστασή τους µε καλύµατα. 

∆εν επιτρέπεται όµως η χρήση των ανοιγµάτων για αερισµό ή ψύξη. 
 
9.2 Αγωνιστικό πλαίσιο 
1. Κανένα αεροδυναµικό βοήθηµα δεν επιτρέπεται να είναι κινητό. Ωστόσο επιτρέπεται να είναι ρυθµιζόµενα 

σε σταθερή θέση από το εξωτερικό του αυτοκινήτου, µε χρήση εργαλείων. Αν υπήρχε κινητό 
αεροδυναµικό βοήθηµα στο αρχικό αυτοκίνητο, πρέπει να απενεργοποιηθεί η δυνατότητα κίνησης. 

 
 
10  ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
 
10.1 Πλαίσιο παραγωγής 
1. Eπιτρέπεται η αλλαγή καλοριφέρ ή η αφαίρεσή του, αλλά πρέπει να υπάρχει εισαγωγή αέρα στο 

παρµπρίζ για να µη θολώνει. 
2. Επιτρέπεται η αφαίρεση όλων των στοιχείων του συστήµατος κλιµατισµού 
3. Tο τιµόνι, τα πεντάλ και ο λεβιές των ταχυτήτων είναι ελεύθερα. 
4. Η ρεζέρβα, ο γρύλος και τα εργαλεία πρέπει να αφαιρεθούν 
5. Επιτρέπεται η αφαίρεση καθισµάτων ή η αντικατάστασή τους. 
6. Το ταµπλώ του αυτοκινήτου µπορεί να αντικατασταθεί µε άλλο ή να τροποποιηθεί, αρκεί να καλύπτει όλο 

το πλάτος του θαλάµου επιβατών του αυτοκινήτου. 
7. Επιτρέπεται η αφαίρεση διακοσµητικών, µονωτικών και εσωτερικών επενδύσεων. Oι µπροστινές θύρες 

όµως πρέπει να έχουν εσωτερική επένδυση σύµφωνα µε το τρέχον παράρτηµα J άρθρο 255. 
 
10.2 Αγωνιστικό πλαίσιο 
1. Tο τιµόνι, τα πεντάλ και ο λεβιές των ταχυτήτων είναι ελεύθερα. 
2. Επιτρέπεται η αφαίρεση καθισµάτων που δεν χρησιµοποιούνται. 
 
  
11  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
1. Eπιτρέπεται η αλλαγή θέσης της µπαταρίας. Επιτρέπεται να τοποθετηθεί στο θάλαµο των επιβατών, εφ΄ 

όσον φέρει αδιάβροχο και µονωτικό κάλυµα. 
2. Κατά τα λοιπά, και µε την προϋπόθεση ύπαρξης γενικού διακόπτη το ηλεκτρικό σύστηµα είναι ελεύθερο. 


