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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ J – APΘPO 252 / 2017 
ΓENIKEΣ ∆IATAΞEIΣ TΩN AYTOKINHTΩN ΠAPAΓΩΓHΣ (Oµάδα N), TΩN 

AYTOKINHTΩN TOYPIΣMOY (Oµάδα A) KAI TΩN AYTOKINHTΩN ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ GT 
(Oµάδα R-GT) 

 

Ο παρών τεχνικός κανονισµός προέρχεται από το Παράρτηµα J – Αρθρο 252 του ∆ιεθνούς Αθλητικού 
Κώδικα (∆ΑΚ – ISC International Sporting Code) της FIA (www.fia.com), το κείµενο του οποίου παρατίθεται 
αυτούσιο µεταφρασµένο στα Ελληνικά και περιλαµβάνει επιπρόσθετες σαφώς επισηµασµένες εθνικής ισχύος 
διαφοροποιήσεις και διευκρινήσεις 

 
 
1. ΓENIKEΣ ΠAPATHPHΣEIΣ 
 
1.1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Aπαγορεύονται όλες οι τροποποιήσεις, εκτός αν επιτρέπονται σαφώς από τους συγκεκριµένους κανονισµούς 
της οµάδας στην οποία ανήκει το αυτοκίνητο ή από τις παρακάτω γενικές διατάξεις ή αν επιβάλλονται από το 
κεφάλαιο “Eξοπλισµός Aσφαλείας”. Tα διάφορα εξαρτήµατα του αυτοκινήτου πρέπει να διατηρούν την αρχική 
τους λειτουργία. 
 
1.2 EΦAPMOΓH ΓENIKΩN ∆IATAΞEΩN  
Oι γενικές διατάξεις πρέπει να ακολουθούνται στην περίπτωση που οι προδιαγραφές των οµάδων 
Aυτοκινήτων Παραγωγής (N), Aυτοκινήτων Tουρισµού (A) ή Aυτοκινήτων Mεγάλου Tουρισµού (B) δεν 
προβλέπουν αυστηρότερη διάταξη. 
 
1.3 ΥΛΙΚΟ  
Η χρήση υλικού µε µέτρο κάµψης µεγαλύτερο από 40 GPa/g/cm³, απαγορεύεται, µε την εξαίρεση βυσµάτων, 
επικαλύψεων εξάτµισης, ενώσεων στροβίλων αντλιών νερού, τακακιών, δαγκανών φρένων, επιστρώσεων 
πιστονιών, κυλιόµενων µερών εδράνων (µπίλιες, βελόνες, κύλινδροι), ηλεκτρονικών συσκευών και 
αισθητήρων, εξαρτηµάτων που ζυγίζουν λιγότερο από 20 g και όλων των επικαλύψεων µε πάχος µικρότερο ή 
ίσο από 10 µικρά.  
 
Απαγορεύεται η χρήση για κατασκευή εξαρτηµάτων που είναι ελεύθερα ή αναγνωρισµένα σε προαιρετική 
παραλλαγή (VO) µεταλλικού υλικού µε µέτρο κάµψης µεγαλύτερο από 30 GPa/g/cm3 ή του οποίου το µέγιστο 
όριο ειδικής θραύσης (UTS) είναι µεγαλύτερο από 0,24 MPa/Kg/m3 για µη υλικά µη βασισµένα στο σίδηρο ή 
0.30 MPa/Kg/m3 για υλικά βασισµένα στο σίδηρο 
 
Επιτρέπεται η χρήση τιτανίου τύπου ASTM Ti-6Al-4V βαθµίδας 5 (5.5 < Al < 6.75, C max 0.10, 3.5 < V < 4.5, 
87.6 < Ti < 91), εκτός από τις περιπτώσεις όπου η χρήση τιτανίου απαγορεύεται σαφώς. 
 
∆εν επιτρέπεται η κατασκευή περιστρεφόµενων τµηµάτων υπερσυµπιεστών ή ισοδυνάµων συστηµάτων 
υπερτροφοδοσίας (εκτός από τα κυλιόµενα µέρη των εδράνων) από κεραµικό υλικό ή µε κεραµική 
επίστρωση. 
 
Αυτοί οι περιορισµοί δεν αφορούν τα εξαρτήµατα, τα οποία αναγνωρίστηκαν µε το αρχικό αυτοκίνητο. 
∆εν επιτρέπεται η χρήση κράµατος µαγνησίου σε φύλλα µε πάχος µικρότερο από 3 mm. 
 
1.4 Aποτελεί υποχρέωση κάθε αγωνιζοµένου να αποδεικνύει στους Tεχνικούς Eφόρους και στους 
Aγωνοδίκες του αγώνα ότι το αυτοκίνητό του είναι απόλυτα σύµφωνο µε τους κανονισµούς και για ολόκληρη 
τη διάρκεια του αγώνα.  
 
1.5 Kατεστραµένα σπειρώµατα µπορούν να επισκευάζονται µε την τοποθέτηση νέου σπειρώµατος 
της ίδιας εσωτερικής διαµέτρου (“helicoil” type). 
 
1.6 Kάθε αυτοκίνητο της οµάδας A αναγνωρισµένο µετά τη 1/1/99, µε εξαίρεση τα kit car, που 
συµµετέχει σε ράλλυ δεν πρέπει να ξεπερνά σε πλάτος τα 1800 mm. 
Τα αυτοκίνητα οµάδας Ν µπορούν να συµµετέχουν στην ολοκληρωµένη τους έκδοση. 
 
1.7 “Ελεύθερο” εξάρτηµα 
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“Ελεύθερο” σηµαίνει πως το αρχικό εξάρτηµα, όπως και οι λειτουργίες του, µπορεί να αφαιρεθεί ή να 
αντικατασταθεί µε ένα νέο εξάρτηµα, µε την προϋπόθεση πως το νέο εξάρτηµα δεν έχει καµία πρόσθετη 
λειτουργικότητα σε σχέση µε το αρχικό εξάρτηµα. 
 
2 ∆IAΣTAΣEIΣ KAI BAPH 
 
2.1 AΠOΣTAΣH AΠO TO E∆AΦOΣ  
Kανένα τµήµα του αυτοκινήτου δεν επιτρέπεται να ακουµπά στο έδαφος όταν τα λάστιχα µιας πλευράς 
ξεφουσκώσουν. H δοκιµή θα γίνεται σε επίπεδο έδαφος και σε συνθήκες αγώνα, µε το πλήρωµα στη θέση 
του. 
 
2.2 EPMA  
Eπιτρέπεται η συµπλήρωση του βάρους του αυτοκινήτου µε ένα ή περισσότερα τεµάχια έρµατος, µε τον όρο 
ότι πρόκειται για στερεά και ενιαία τεµάχια στερεωµένα µε χρήση εργαλείων, ότι παρέχουν τη δυνατότητα 
τοποθέτησης σφραγίδας ελέγχου, ότι είναι τοποθετηµένα στο πάτωµα του θαλάµου επιβατών και ότι είναι 
ορατά και επιθεωρήσιµα από τους τεχνικούς εφόρους οι οποίοι και θα τα σφραγίσουν.  
 
Eφαρµογή:  
Mόνο στα Aυτοκίνητα Tουρισµού (οµάδα A) και στα Aυτοκίνητα Mεγάλου Tουρισµού (οµάδα B) και 
αυτοκίνητα της οµάδος R. Στα Aυτοκίνητα Παραγωγής (οµάδα N) δεν επιτρέπεται κανένα είδος έρµατος.  
Eν τούτοις στα ράλλυ επιτρέπεται η µεταφορά εργαλείων και ανταλλακτικών για το αυτοκίνητο  µέσα στο 
θάλαµο επιβατών ή / και µέσα στο χώρο του κινητήρα ή / και µέσα στο χώρο αποσκευών µε τις 
προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 253. 
 
3 KINHTHPAΣ 
 
3.1 YΠEPTPOΦO∆OTHΣH  
Σε περίπτωση υπερτροφοδότησης του κινητήρα ο ονοµαστικός κυβισµός του θα πολλαπλασιάζεται µε 1.7 για 
κινητήρες βενζίνης και µε 1.5 για κινητήρες πετρελαίου (diesel) και το αυτοκίνητο θα κατατάσσεται στην 
κλάση που αντιστοιχεί στον θεωρητικό κυβισµό που προκύπτει. Tο αυτοκίνητο θα λογίζεται σε όλες τις 
περιπτώσεις µε τον κυβισµό που έχει αυξηθεί µε αυτόν τον τρόπο σαν να ήταν ο πραγµατικός. Aυτό θα ισχύει 
κυρίως για την κατάταξή του στην κλάση κυλινδρισµού του, τις εσωτερικές του διαστάσεις, τον ελάχιστο 
αριθµό θέσεων, το ελάχιστο βάρος κλπ. 
 
3.2 TYΠOΣ IΣO∆YNAMIAΣ METAΞY KINHTHPΩN ME ΠAΛIN∆POMOYNTA EMBOΛA KAI 
ΠEPIΣTPOΦIKΩN KINHTHPΩN (του τύπου του κατοχυρωµένου από τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας NSU-
WANKEL)  
H ισοδυναµία του κυλινδρισµού είναι 1.8 φορές η διαφορά µεταξύ της µέγιστης και της ελάχιστης 
χωρητικότητας του θαλάµου καύσης. 
 
3.3 TYΠOΣ IΣO∆YNAMIAΣ METAΞY KINHTHPΩN ME ΠAΛIN∆POMOYNTA EMBOΛA KAI 
ΣTPOBIΛOKINHTHPΩN  
Eίναι ο παρακάτω τύπος: 
  
 S (3,10 x R) - 7,63 
C  =  -------------------------------     
 0,09625                     
 
S = Tο εµδαδόν της επιφανείας του στοµίου διέλευσης του αέρα υψηλής πίεσης σε τετραγωνικά εκατοστά 
(cm²). 
Eίναι η επιφάνεια διέλευσης της ροής αέρα στην έξοδο των πτερυγίων του στάτορα (ή στην έξοδο από το 
πρώτο στάδιο αν ο στάτορας έχει πολλά στάδια). H µέτρηση γίνεται παίρνοντας την επιφάνεια των µικρών 
σταθερών πτερυγίων του πρώτου σταδίου της τουρµπίνας υψηλής πίεσης. Στις περιπτώσεις που τα πτερύγια 
του πρώτου σταδίου είναι ρυθµιζόµενα (µη σταθερά), πρέπει να ανοίξουν στο µέγιστο της έκτασής τους.  
Eποµένως, η επιφάνεια (εµβαδόν) του τµήµατος υψηλής πίεσης είναι το γινόµενο του ύψους του πτερυγίου 
σε εκατοστά επί το πλάτος του πτερυγίου σε εκατοστά επί τον αριθµό των πτερυγίων. 
 
R = η σχέση πίεσης. Eίναι η σχέση του συµπιεστού της τουρµπίνας.  
 
Yπολογίζεται µε αλυσσιδωτό πολλαπλασιασµό των πιο κάτω συντελεστών για κάθε στάδιο συµπίεσης, 
δηλαδή: 
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Aξονικός συµπιεστής υποηχητικής ταχύτητας      : 1,15 κατά στάδιο 
Aξονικός συµπιεστής ταχύτητας ήχου (TRANS-SONIC)  : 1,5 ''   '' 
Aκτινωτός συµπιεστής                : 4,25 ''   '' 
 
Eποµένως ένας συµπιεστής µε ένα ακτινωτό και έξη αξονικά υποηχητικά στάδια θα έχει πίεση: 
4,25 x 1,15 x 1,15 x 1,15 x 1,15 x 1,15 x 1,15 ή 4,25 x (1,15) = 9,83 
  
C = Iσοδύναµος κυβισµός σε κυβικά εκατοστά (cm³) για κινητήρες µε παλινδροµούντα έµβολα. 
 
3.4 Aπαγορεύονται όλοι οι κινητήρες µέσα στους οποίους εγχύνεται ή καίγεται καύσιµο µετά από µια 
θυρίδα εξαγωγής καυσαερίου. 
 
 
3.5 IΣO∆YNAMIEΣ METAΞY KINHTHPΩN ME ΠAΛIN∆POMOYNTA EMBOΛA KAI NEΩN 
TYΠΩN KINHTHPΩN  
H ∆OA διατηρεί το δικαίωµα να επιφέρει τροποποιήσεις στις καθιερωµένες βάσεις σύγκρισης µεταξύ των 
κινητήρων κλασσικού τύπου και κινητήρων νέου τύπου, µε προειδοποίηση 2 ετών, που αρχίζει να προσµετρά 
την 1η Iανουαρίου που ακολουθεί την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης. 
 
 
3.6 ΣYΣTHMA EΞAΓΩΓHΣ KAI ΣIΓAΣTHPAΣ (ΣIΛANΣIE)   
Aκόµη και αν οι διατάξεις που αφορούν συγκεκριµένη οµάδα επιτρέπουν την αντικατάσταση του αρχικού 
σιγαστήρα τα αυτοκίνητα που συµµετέχουν σε αγώνα ανοικτού δρόµου πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε 
σιγαστήρα εξαγωγής, σύµφωνα µε τους κανόνες της οδικής κυκλοφορίας της χώρας (χωρών) στην οποία 
διεξάγεται η εκδήλωση. 
Σε όλα τα αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται σε αγώνες ράλλυ το ύψος θορύβου στο δρόµο δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 103 Db (A) µε τον κινητήρα στις 3500 σαλ για κινητήρες βενζίνης και 2500 σ.α.λ. για κινητήρες 
πετρελαίου, εκτός αν τα όρια της χώρας που γίνεται ο αγώνας είναι χαµηλώτερα. 
Oι οπές των σωλήνων εξαγωγής καυσαερίων πρέπει να είναι τοποθετηµένες σε ένα ανώτατο ύψος 45 cm και 
κατώτατο 10 cm από το έδαφος. 
H οπή της εξαγωγής καυσαερίων πρέπει να βρίσκεται µέσα στην περίµετρο του αυτοκινήτου, σε απόσταση 
όχι µικρότερη από 10 cm εσωτερικά από αυτήν την περίµετρο και πίσω από το νοητό κάθετο επίπεδο που 
περνά από το µέσο του µεταξονίου. Eξ άλλου θα πρέπει να υπάρχει µια αποτελεσµατική προστασία έτσι 
ώστε οι υπερθερµασµένοι σωλήνες να µην µπορούν να προκαλέσουν εγκαύµατα. 
Tο σύστηµα εξαγωγής καυσαερίων δεν πρέπει να έχει προσωρινό χαρακτήρα. Tα καυσαέρια δεν µπορούν να 
εξέρχονται παρά µόνο από το άκρο του συστήµατος. Mέρη του πλαισίου δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
σαν µέρη του συστήµατος εξαγωγής καυσαερίων. 
 

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΝΟ 
 
Σχετικά µε τη στάθµη θορύβου, βλ. εγκύκλιο 11/2017 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 
 
 
Eξαγωγή µε Kαταλύτη: Στην περίπτωση που ένας τύπος αυτοκινήτου έχει αναγνωρισθεί µε δύο εκδόσεις 
συστήµατος εξαγωγής καυσαερίων (εξαγωγή µε καταλύτη και άλλη), το αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι 
σύµφωνο µε µια από τις δύο εκδόσεις, αποκλειοµένου οποιουδήποτε µεταξύ τους συνδυασµού. 
Ολα τα αυτοκίνητα τύπου κιτ (VK – WRC – S2000-Rally) πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε αναγνωρισµένη 
καταλυτική εξαγωγή. 
 
Για όλες τις οµάδες και για όλες τις χώρες όπου αυτό επιβάλλεται, όλα τα αυτοκίνητα που είναι 
καταχωρηµένα σε αυτή τη χώρα πρέπει να χρησιµοποιούν αναγνωρισµένη καταλυτική εξαγωγή. Αντίστοιχα, 
για αυτοκίνητα που χρησιµοποιούν καταλυτική εξαγωγή, αυτή επιτρέπεται να αφαιρεθεί εφόσον δεν είναι 
υποχρεωτική στη διοργανώτρια χώρα. 
 
∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση ενός αναγνωρισµένου καταλύτη. Ενα αυθεντικό αντίγραφο του 
δελτίου αναγνώρισης πρέπει να παρουσιάζεται στους τεχνικούς εφόρους του αγώνα. 
 
3.7 ΘEΣH ΣE ΛEITOYPΓIA TOY KINHTHPA AΠO TON ΘAΛAMO EΠIBATΩN  
Aπαιτείται εκκινητήρας (µίζα) µε πηγή ενέργειας ηλεκτρική ή άλλου τύπου που θα είναι δυνατόν να τεθεί σε 
λειτουργία από τον οδηγό όταν κάθεται στη θέση του. 
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3.8  MΠΛOK KYΛIN∆PΩN  
Στους κινητήρες χωρίς χιτώνια, είναι δυνατόν να επισκευασθούν οι κύλινδροι µε προσθήκη υλικού, αλλά όχι 
εξαρτηµάτων. 
  
4 META∆OΣH 
Όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε ένα κιβώτιο ταχυτήτων το οποίο θα περιλαµβάνει µια 
σχέση “κίνησης όπισθεν” που θα είναι σε κατάσταση λειτουργίας όταν το αυτοκίνητο ξεκινά για τον αγώνα και 
την οποία θα µπορεί να χειρισθεί ο οδηγός καθισµένος στη θέση του. 
 
5 ANAPTHΣH 
Aπαγορέυεται η χρήση τµηµάτων της ανάρτησης κατασκευασµένων µερικώς ή ολικώς από σύνθετα υλικά. 
 
6 TPOXOI  
Aπαγορεύεται η χρήση τροχών κατασκευασµένων µερικώς ή ολικώς από σύνθετα υλικά. 
Mέτρηση φάρδους των τροχών: 
Mε τον τροχό τοποθετηµένο και το αυτοκίνητο να ακουµπά στο έδαφος, (το αυτοκίνητο να βρίσκεται σε 
κατάσταση αγώνα και ο οδηγός να κάθεται στη θέση του), η µέτρηση του φάρδους του τροχού θα γίνει σ’ 
oποιοδήποτε σηµείο κατά µήκος της περιφέρειας του ελαστικού εκτός της περιοχής που βρίσκεται σε επαφή 
µε το έδαφος. 
Όταν υπάρχουν περισσότερα του ενός λάστιχα τοποθετηµένα σαν τµήµατα ενός τροχού, αυτά πρέπει να είναι 
στο σύνολό τους το πολύ ίσα µε τη µεγαλύτερη προβλεπόµενη διάσταση για την οµάδα που 
χρησιµοποιούνται. (Bλέπε άρθ. 255.5.4. και 256.5.). 
 
7 AMAΞΩMA / ΣΑΣΙ / ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
7.1 Tα αυτοκίνητα µε µετατρεπόµενο (καµπριολέ) αµάξωµα πρέπει να πληρούν σε όλα τα σηµεία 
τους τις διατάξεις που αφορούν τα αυτοκίνητα µε ανοικτό αµάξωµα. Επιπρόσθετα, αυτοκίνητα µε συµπαγή 
ανοιγόµενη οροφή πρέπει να οδηγούνται αποκλειστικά µε την οροφή κλειστή και κλειδωµένη. 
 
7.2 EΛAXIΣTEΣ EΣΩTEPIKEΣ ∆IAΣTAΣEIΣ  
Aν µια τροποποίηση που επιτρέπεται από το Παράρτηµα J επηρεάζει µια διάσταση που αναφέρεται στο 
δελτίο αναγνώρισης, η διάσταση αυτή παύει να έχει αξία σαν κριτήριο καταλληλότητας (συµµόρφωσης) του 
αυτοκινήτου. 
 
7.3 ΘAΛAMOΣ EΠIBATΩN  
Η αλλαγή της πλευράς οδήγησης (αριστερό – δεξί τιµόνι) επιτρέπεται, µε την προϋπόθεση πως το αρχικό και 
το τροποποιηµένο αυτοκίνητο είναι µηχανικά ισοδύναµα και τα χρησιµοποιούµενα εξαρτήµατα είναι αυτά που 
προµηθεύει ο κατασκευαστής για τέτοια µετατροπή για την εν λόγω οικογένεια. 
Ειδικότερα, η κολώνα του τιµονιού πρέπει να περνά µέσα από το πλαίσιο µόνο µέσω ενός ανοίγµατος που 
έχει γίνει για το σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή του εν λόγω οχήµατος. 
Για αυτοκίνητα Super 1600, Super 2000 και WRC η αλλαγή της πλευράς οδήγησης επιτυγχάνεται µέσω ενός 
πλήρους συστήµατος διεύθυνσης αναγνωρισµένου σε προαιρετική παραλλαγή (VO) από τον κατασκευαστή. 
Η οπή που επιτρέπει το πέρασµα της κολώνας του τιµονιού µέσα από το αµάξωµα πρέπει να είναι 
αναγνωρισµένη µε αυτό το σύστηµα. 
 
Mέσα στο θάλαµο επιβατών µπορούν να µεταφέρονται µόνο τα εξής εξαρτήµατα: εφεδρικός (οί) τροχός (οί), 
ανταλλακτικά, εργαλεία, εφόδια ασφάλειας, εφόδια επικοινωνίας, έρµα (αν επιτρέπεται), δοχείο νερού 
καθαρισµού παρµπρίζ (µόνο στα αυτοκίνητα των οµάδων A και B). O χώρος και η θέση του επιβάτη ενός 
ανοικτού αυτοκινήτου δεν πρέπει µε κανένα τρόπο να καλύπτεται. Ολα τα ανταλλακτικά και εργαλεία πρέπει 
να στερεώνονται είτε πίσω από τις θέσεις του οδηγού ή / και του συνοδηγού είτε κάτω από τις θέσεις του 
οδηγού ή / και του συνοδηγού. 
Oι θήκες για τα κράνη και τα εργαλεία που βρίσκονται στο θάλαµο επιβατών πρέπει να είναι φτιαγµένες από 
άφλεκτο υλικό που σε περίπτωση φωτιάς δεν πρέπει να βγάζει τοξικά αέρια. 
 
Oι αερόσακκοι ασφαλείας που είχαν τοποθετηθεί αρχικά στο αυτοκίνητο µπορούν να αφαιρεθούν χωρίς όµως 
να γίνουν τροποποιήσεις στην εµφάνιση του αµαξώµατος. 
 
7.4 Όλες οι επιφάνειες του αµαξώµατος του σασσί και του πλαισίου πρέπει πάντοτε να είναι από το 
ίδιο υλικό του αναγνωρισµένου αυτοκινήτου και πρέπει να έχουν το ίδιο πάχος υλικού. 
Όλες οι χηµικές επιδράσεις / αλλοιώσεις απαγορεύονται. 
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7.5 ΣTEPEΩΣH KAI ΠPOΣTAΣIA ΠPOBOΛEΩN  
Eπιτρέπεται το άνοιγµα οπών στο µπροστινό µέρος του αµαξώµατος αποκλειστικά για το πέρασµα των 
βραχιόνων στήριξης προβολέων. Στους αγώνες ράλλυ µπορούν να τοποθετηθούν στους προβολείς µη 
ανακλαστικά προστατευτικά από εύκαµπτο υλικό, που δεν πρέπει να προεξέχουν προς τα εµπρός 
περισσότερο από 10 cm από το κρύσταλλο του προβολέα. 
 
7.6 Kάθε αντικείµενο επικίνδυνο από τη φύση του (προϊόντα εύφλεκτα κλπ.) πρέπει να φέρεται εκτός 
θαλάµου επιβατών. 
 
7.7 ΛAΣΠΩTHPEΣ (Mόνο για ράλλυ) 
Επιτρέπεται η τοποθέτηση εγκάρσιων λασπωτήρων σύµφωνα µε το παρακάτω άρθρο. 
Αν οι εγκάρσιοι λασπωτήρες είναι υποχρεωτικοί, αυτή η απαίτηση πρέπει να αναφέρεται στους 
συµπληρωµατικούς κανονισµούς του αγώνα. 
 
Σε κάθε περίπτωση, οι εγκάρσιοι λασπωτήρες γίνονται δεκτοί µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
― Πρέπει να αποτελούνται από εύκαµπτο πλαστικό υλικό πάχους τουλάχιστον 4 mm ( ελάχιστη πυκνότητα 

0.85g/cm2) 
― Πρέπει να είναι τοποθετηµένοι στο αµάξωµα . 
― Πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το πλάτος κάθε τροχού αλλά πρέπει να αφήνουν ελεύθερο 

περισσότερο από το 1/3 του πλάτους του αυτοκινήτου, πίσω από τους εµπρόσθιους και οπίσθιους 
τροχούς (σχήµα 252-6) 

― Mεταξύ του δεξιού και του αριστερού λασπωτήρα που βρίσκονται εµπρός από τους οπίσθιους τροχούς 
πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 cm.  

― Mε το αυτοκίνητο σε στάση και χωρίς το πλήρωµα µέσα, η κάτω άκρη από τους λασπωτήρες δεν πρέπει 
να απέχει περισσότερο από 10 cm από το έδαφος. 

― Σε κάθετη προβολή, οι λασπωτήρες αυτοί δεν πρέπει να προεξέχουν από το αµάξωµα. 
― Οπως φαίνεται το ελαστικό από πίσω, πάνω από αυτό και για όλο το ύψος του, όλο το  πλάτος του 

ελαστικού πρέπει να καλύπτεται. 
 

 
Σχήµα 252-6 

 
Eάν ο ειδικός κανονισµός ενός αγώνα επιβάλει ή επιτρέπει λασπωτήρες από εύκαµπτο υλικό για την 
προστασία από την εκτόξευση λάσπης προς τα εµπρός, τότε επιτρέπεται να τοποθετηθούν στο εµπρόσθιο 
µέρος του αυτοκινήτου. Tο πλάτος τους δεν πρέπει να ξεπερνά το ολικό πλάτος του αυτοκινήτου και το µήκος 
τους τα 10 cm από την περίµετρο του αυτοκινήτου. Πρέπει δε να αφήνουν ελεύθερο περισσότερο από το 1/3 
του πλάτους του αυτοκινήτου εµπρός από τους εµπρός τροχούς, σχήµα 252-6. 
 

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΝΟ 
 
Για τους λασπωτήρες, βλ. εγκύκλιο 11/2017 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 
 
8 HΛEKTPIKO ΣYΣTHMA 
 
8.1 ΦΩTIΣMOΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
Ένα φανάρι οµίχλης µπορεί να αντικατασταθεί από ένα άλλο (και αντίστροφα) µε τον όρο ότι η αρχική 
στήριξη παραµένει η ίδια µε την αρχική. 
Εάν οι αρχικοί καθρέπτες οπισθοπαρατήρησης περιλαµβάνουν και δείκτες πορείας (φλάς)  και εάν το 
παράρτηµα J που εφαρµόζεται για το όχηµα επιτρέπει την αντικατάσταση των καθρεπτών αυτών τότε οι 
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δείκτες πορείας πρέπει να παραµείνουν χωρίς απαραίτητα να βρίσκονται τοποθετηµένοι πάνω στους 
καθρέπτες   
Εάν οι αρχικοί καθρέπτες οπισθοπαρατήρησης δεν περιλαµβάνουν και δείκτες πορείας(φλάς), τότε οι δείκτες 
πορείας πρέπει να παραµείνουν αλλά µπορούν να µετακινηθούν από την αρχική τους θέση. 
 
8.2 Γεννήτριες και γεννήτριες-µίζες 
H στήριξη της γεννήτριας (αλτερνέϊτορ) και της γεννήτριας-µίζας είναι ελεύθερη. 
 
8.3 Κλάξον 
Για τα ράλλυ µόνο, η ηχητική στάθµη του κλάξον πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση από 97 dB κατά τη 
διάρκεια τουλάχιστον 3 sec, µετρηµένη 7 m µπροστά από το αυτοκίνητο. 
 
9 KAYΣIMO - OΞEI∆ΩTIKA 
 
9.1 Βενζίνη 
Tο καύσιµο πρέπει να είναι βενζίνη εµπορίου που προέρχεται από αντλίες πρατηρίων ή ένα καύσιµο 
εγκεκριµένο από τη FIA ή την ΕΑΑ της οργανώτριας χώρας, που παρέχεται σε βαρέλια ή σε ειδικό βυτίο και 
που δεν πρέπει να περιέχει κανένα πρόσθετο εκτός από κάποιο είδος λιπαντικού.   
 
Tο καύσιµο πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
 

Ιδιότητα Μονάδες Τιµή Μέθοδος µέτρησης 

RON  95 (1) – 102 (1) ISO 5164 ASTM D2699 

MON  85 (1) – 90 (1) ISO 5163 ASTM D2700 

Πυκνότητα σε 15oC kg/m3 720 – 785 ISO 3675 ASTM D1298 
ISO 12185 ASTM D4052 

Οξυγόνο % µάζα ≤ 3.7 Ανάλυση στοιχείων 
ASTM D5622 

Αζωτο mg/kg ≤ 500 ASTM D5762 

Θείο mg/kg ≤ 10 ISO 20846 ASTM D5453 
ISO 20884 ASTM D2622 

Μόλυβδος mg/l ≤ 5 ΕΝ 237 ASTM D3237 

Βενζένιο % όγκο ≤ 1 ISO 12177 ASTM D5580 
ISO 22854 ASTM D6839 
EN 238 

Ολεφίνες % όγκο ≤ 18 ISO 22854 ASTM D6839 
EN 15553 ASTM D1319 

Αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες 

% όγκο ≤ 35 ISO 22854 ASTM D6839 
EN 15553 ASTM D1319 

Συνολ. δι-ολεφίνες % µάζα ≤ 1 GC-MS 

Σταθερότητα 
οξείδωσης 

Λεπτά ≥ 360 ISO 7536 ASTM D525 

Τάση ξηρών ατµών kPa ≤ 80 
≤ 100 για χειµώνα 

ISO 13016-1 ASTM D4953 
ASTM D5191 

Απόσταξη Ε100oC % όγκο 30 – 72 ISO 3405 ASTM D86 

Απόσταξη Ε150oC % όγκο 75 ISO 3405 ASTM D86 

Σηµείο βρασµού oC ≤ 210 ISO 3405 ASTM D86 

Υπόλειµµα % όγκο ≤ 2 ISO 3405 ASTM D86 

(1) Ενας συντελεστής διόρθωσης 0.2 για ΜΟΝ και RON θα αφαιρείται από τον 
υπολογισµό του τελικού αποτελέσµατος σύµφωνα µε EN 228:2012 

 
 
Οι µόνες επιτρεπόµενες οξυγονούχες ενώσεις είναι παραφινικές µονοαλκοόλες και παραφινικοί µονοαιθέρες 
(των 5 τουλάχιστον ατόµων άνθρακα ανά µόριο) µε τελικό σηµείο βρασµού κάτω από τους 210οC. 
 
Το καύσιµο γίνεται αποδεκτό ή απορρίπτεται ανάλογα µε τους ορισµούς σφαλµάτων στην αντίστοιχη µέθοδο. 
 

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΝΟ 
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Για τα καύσιµα, βλ. εγκύκλιο 11/2016 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 
 
Eάν το καύσιµο που διατίθεται τοπικά δεν είναι ικανοποιητικής ποιότητας για χρήση από τους αγωνιζόµενους 
η ΕΑΑ της οργανώτριας χώρας πρέπει να ζητήσει από τη FIA ειδική έγκριση µη τήρησης του κανονισµού, 
ώστε να επιτραπεί η χρήση καυσίµου που να µην ανταποκρίνεται στα ανωτέρω αναφερόµενα 
χαρακτηριστικά.  
 
9.2 Πετρέλαιο (Ντιζελ) 
 
Για κινητήρες πετρελαίου (ντίζελ), το καύσιµο πρέπει να είναι πετρέλαιο ντίζελ εµπορίου που προέρχεται από 
αντλίες πρατηρίων ή ένα καύσιµο εγκεκριµένο από τη FIA ή την ΕΑΑ της οργανώτριας χώρας, που παρέχεται 
σε βαρέλια ή σε ειδικό βυτίο και που δεν πρέπει να περιέχει κανένα πρόσθετο εκτός από κάποιο είδος 
λιπαντικού.   
 
Tο καύσιµο πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
 

Ιδιότητα Μονάδες Τιµή Μέθοδος µέτρησης 

Πυκνότητα σε 15oC kg/m3 820 – 845 ISO 3675 ASTM D1298 
ISO 12185 ASTM D4052 

Αριθµός κετανίων  ≤ 60 (1) ISO 5165 ASTM D613 

Υπολογιζόµενος 
αριθµός κετανίων 
(DCN) 

 ≤ 60 (1) EN 15195 ASTM D6890 

Θείο mg/kg ≤ 10 ISO 20846 ASTM D5453 
ISO 20884 ASTM D2622 

Πολυκυκλικοί 
αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες 

% µάζα ≤ 8 IP548 ASTM D6591 (καύσιµο 
χωρίς FAME) 
ΕΝ 12196 (καύσιµο µε FAME) 

FAME % όγκο ≤ 7 EN 14078 ASTM D7371 

Λιπαντικότητα Μm ≤ 460 ISO 12156-1 ASTM D6079 

(2) Κατά τη διακριτική ευχέρεια της FIA για διεθνείς αγώνες ή της ΕΑΑ για εθνικούς 
αγώνες ο µέγιστος αριθµός κετανίων και υπολογιζόµενων κετανίων µπορεί να 
αυξηθεί στο 70  

 
Αν το καύσιµο που είναι διαθέσιµο τοπικά για τον αγώνα δεν συµφωνεί µε τις παραπάνω προδιαγραφές, η 
ΕΑΑ της οργανώτριας χώρας πρέπει να ζητήσει από τη FIA να επιτραπεί η χρήση του καυσίµου αυτού. 
 
9.3 Εναλλακτικά καύσιµα 
Η χρήση άλλων καυσίµων υπόκειται στην έγκριση της FIA ή της ΕΑΑ της οργανώτριας χώρας κατόπιν 
έγγραφης αίτησης. 
 
9.4 Οξειδωτικά 
Mόνον αέρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί αναµεµιγµένος µε το καύσιµο σαν οξειδωτικό. 
 
9.5 ∆ιαδικασία ανεφοδιασµού  
Tυποποιηµένος ακροσύνδεσµος. 
― Όταν υπάρχει κεντρικό σύστηµα προσφερόµενο από τις εγκαταστάσεις της πίστας ή ένα σύστηµα που 

παρέχεται από τους διαγωνιζοµένους, ο σωλήνας πλήρωσης πρέπει να είναι εξοπλισµένος µε στεγανή 
σύνδεση που να προσαρµόζεται στην τυποποιηµένη οπή πλήρωσης που είναι εγκαταστηµένη στο 
αυτοκίνητο, σύµφωνα µε το σχέδιο 252.5, η εσωτερική διάµετρος D δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50 mm. 

― Ολα τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε οπή πλήρωσης σύµφωνα µε το σχέδιο αυτό. 
― Tο κάλυµµα ασφαλείας κατά της διαρροής υπόκειται στην αρχή της ανεπίβλεπτης λειτουργίας και 

συνεπώς οφείλει να µην φέρει κανενός είδους εξάρτηµα για τη διατήρησή του σε ανοικτή θέση (ελατήρια, 
καστάνιες κλπ.). 

― O εξαεριστήρας πρέπει να είναι εξοπλισµένος µε κλαπέτο αντεπιστροφής και βαλβίδες κλεισίµατος 
βασισµένες στην ίδια αρχή που διέπει τις τυποποιηµένες οπές πλήρωσης και ακριβώς της ίδιας µ’ αυτήν 
διαµέτρου. 
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Σχήµα 252-5 (Α) 

 
 

Στη διάρκεια του ανεφοδιασµού οι έξοδοι των εξαεριστήρων πρέπει να συνδέονται µε κατάλληλη σύνδεση είτε 
µε την κύρια δεξαµενή τροφοδοσίας είτε µε φορητό διαφανές δοχείο, ελάχιστης χωρητικότητας 20 λίτρων, το 
οποίο θα φέρει σύστηµα κλεισίµατος, µε το οποίο θα εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα. Kατά την έναρξη 
του ανεφοδιασµού τα δοχεία εξαέρωσης πρέπει να είναι άδεια. 
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Σχήµα 252-5 (Β) 

 
Στην περίπτωση που δεν προσφέρεται κεντρικό σύστηµα από τις εγκαταστάσεις της πίστας οι διαγωνιζόµενοι 
θα πρέπει να προβαίνουν στον ανεφοδιασµό σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία. Tο επίπεδο του 
δοχείου καυσίµου που χρησιµοποιούν σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να βρίσκεται ψηλότερα των 3 µέτρων 
από το επίπεδο της πίστας που γίνεται ο ανεφοδιασµός και αυτό θα ισχύει σε όλη τη διάρκεια της δοκιµασίας. 
Oι φιάλες υπερχείλισης πρέπει να είναι σύµφωνες µε ένα από τα δύο σχήµατα: 252-1 ή 252-2. 
 

 
Σχήµα 252-1 

 
Σχήµα 252-2 

 
H δεξαµενή καυσίµου και όλα τα µεταλλικά µέρη του συστήµατος ανεφοδιασµού από τον ακροσύνδεσµο πριν 
από το δείκτη ροής µέχρι τη δεξαµενή και το σύστηµα έδρασής της πρέπει να είναι καλά γειωµένα. 
 
Συνιστάται η εφαρµογή των πιο κάτω: 
 
1. Kάθε συνεργείο ανεφοδιασµού/επισκευής (PIT) πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε δύο συνδέσµους γείωσης 

αεροπορικού τύπου. 
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2. Tο σύστηµα ανεφοδιασµού (που περιλαµβάνει τον πύργο της δεξαµενής, τις σωληνώσεις, τα προστόµια, 
τις βαλβίδες και τη φιάλη εξαέρωσης) πρέπει να είναι συνδεδεµένο µε τον ένα από αυτούς τους 
συνδέσµους γείωσης σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα. 

3. Tο αυτοκίνητο πρέπει να συνδέεται, τουλάχιστον στιγµιαία, µε τον άλλο σύνδεσµο γείωσης, αµέσως µόλις 
σταµατήσει στο χώρο ανεφοδιασµού/επισκευής. 

4. Kαµία σύνδεση σωλήνα (πλήρωσης ή εξαερισµού) δεν πρέπει να γίνει στο αυτοκίνητο πριν την 
ολοκλήρωση των βηµάτων 2 και 3. 

5. Όλο το προσωπικό που χειρίζεται τον ανεφοδιασµό πρέπει να φοράει φόρµες που να µην δηµιουργούν 
φορτία στατικού ηλεκτρισµού. 

 
H δεξαµενή καυσίµου πρέπει να είναι σύµφωνη µε έναν από τους πιο κάτω τύπους: 
 
- ∆εξαµενές κατασκευασµένες από ελαστικό, τύπου FT3 1999, FT3.5 ή FT5 και από εγκεκριµένο 

κατασκευαστή 
- ∆εξαµενές σύµφωνα µε ένα από τα σχήµατα 252-3 ή 252-4. 
 

 
Σχήµα 252-3 

 
Σχήµα 252-4 

 
Eφαρµογές:  
Για Aυτοκίνητα Tουρισµού (οµάδα A), Aυτοκίνητα Mεγάλου Tουρισµού (οµάδα B), βλέπε γενικές διατάξεις 
των πρωταθληµάτων της FIA 
 
9.5 AEPIΣMOΣ ∆EΞAMENHΣ KAYΣIMOY  
Eπιτρέπεται ο εφοδιασµός της δεξαµενής καυσίµου µε εξαεριστικό που να διαπερνά την οροφή του 
αυτοκινήτου. 
 
9.6 EΓKATAΣTAΣH ∆EΞAMENΩN KAYΣIMOY (PEZEPBOYAP) FT3 1999, FT3.5 ή FT5 
Οι δεξαµενές τύπου FT3 1999, FT3.5 ή FT5 µπορούν να τοποθετηθούν στην αρχική θέση της δεξαµενής 
καυσίµου του αυτοκινήτου ή στο χώρο αποσκευών. 
 
Πρέπει να υπάρχει ένα άνοιγµα ώστε να µπορεί να αδειάζει το καύσιµο που ενδεχοµένως θα χυθεί µέσα στο 
χώρο που βρίσκεται η δεξαµενή. H θέση και οι διαστάσεις του στοµίου πλήρωσης καθώς και του πώµατος 
(τάπας) µπορούν να τροποποιηθούν, µε την προϋπόθεση ότι η νέα εγκατάσταση δεν θα προεξέχει από το 
αµάξωµα και θα αποκλείει τη διαρροή καυσίµου στους εσωτερικούς χώρους του αυτοκινήτου. Aν το στόµιο 
πλήρωσης βρίσκεται στο εσωτερικό του αυτοκινήτου πρέπει να διαχωρίζεται από το χώρο επιβατών µε 
στεγανό προστατευτικό χώρισµα. 
 
10 ΦPENA  
Aπαγορεύεται η χρήση δίσκων φρένων από ανθρακονήµατα. 
 
11 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Η ολική ποσότητα ανακτηµένης ενέργειας που αποθηκεύεται στο αυτοκίνητο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 
kJ. Αυτή η ενέργεια µπορεί να επαναχρησιµοποιείται χωρίς να ξεπερνάει τα 10 kJ µε µέγιστη ισχύ το 1 KW.  
 
12 ΨΥΞΗ 
Εκτός από τον σκοπό για να δροσιστεί ο οδηγός, η µεταφορά και/η χρήση οποιουδήποτε υγρού ή ρευστού ή 
αερίου ψυκτικού µέσου, µέσα ή έξω από το αυτοκίνητο , απαγορεύεται καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα 
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ 1/1/2018 

 
9 KAYΣIMO - OΞEI∆ΩTIKA 
 
9.1 Βενζίνη 
Tο καύσιµο πρέπει να είναι βενζίνη εµπορίου που προέρχεται από αντλίες πρατηρίων ή ένα καύσιµο 
εγκεκριµένο από τη FIA ή την ΕΑΑ της οργανώτριας χώρας, που παρέχεται σε βαρέλια ή σε ειδικό βυτίο και 
που δεν πρέπει να περιέχει κανένα πρόσθετο εκτός από κάποιο είδος λιπαντικού. 
 
Tο καύσιµο πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
 

Ιδιότητα Μονάδες Τιµή Μέθοδος µέτρησης 

RON  95 (1) – 102 (1) ISO 5164 ASTM D2699 

MON  85 (1) – 90 (1) ISO 5163 ASTM D2700 

Πυκνότητα σε 15oC kg/m3 720 – 785 ISO 3675 ASTM D1298 
ISO 12185 ASTM D4052 

Οξυγόνο % µάζα ≤ 3.7 EN ISO 22854 / EN 13132 (2) 
Ανάλυση στοιχείων ASTM D5622 

Αζωτο mg/kg ≤ 500 
≤ 2000 (3) 

ASTM D4629 
ASTM D5762 

Θείο mg/kg ≤ 10 ISO 20846 (2)  
ASTM D5453 
ISO 20884 ASTM D2622 

Μόλυβδος mg/l ≤ 5 ΕΝ 237 ASTM D3237 ή ICP-OES 

Μαγγάνιο mg/l ≤ 2 ASTM D3831 ή (ICP-OES) 
EN16136 

Βενζένιο % όγκο ≤ 1 ISO 12177 ASTM D5580 
ISO 22854 (2) 
ASTM D6839 
EN 238 

Ολεφίνες % όγκο ≤ 18 ISO 22854 ASTM D6839 
EN 15553 ASTM D1319 

Αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες 

% όγκο ≤ 35 ISO 22854 ASTM D6839 
EN 15553 ASTM D1319 

Συνολ. δι-ολεφίνες % µάζα ≤ 1 GC-MS ή HPLC 

Σταθερότητα 
οξείδωσης 

Λεπτά ≥ 360 ISO 7536 ASTM D525 

Τάση ξηρών ατµών 
(DVPE) 

kPa ≤ 80 (4) ISO 13016-1 (2) 
ASTM D4953 
ASTM D5191 (2) 

Απόσταξη Ε70oC % όγκο 20 – 52 ISO 3405 ASTM D86 

Απόσταξη Ε100oC % όγκο 46 – 72 ISO 3405 ASTM D86 

Απόσταξη Ε150oC % όγκο 75 –  ISO 3405 ASTM D86 

Σηµείο βρασµού oC ≤ 210 ISO 3405 ASTM D86 

Υπόλειµµα % όγκο ≤ 2 ISO 3405 ASTM D86 

(3) Ενας συντελεστής διόρθωσης 0.2 για ΜΟΝ και RON θα αφαιρείται από τον 
υπολογισµό του τελικού αποτελέσµατος σύµφωνα µε EN 228:2012 

(4) Προτιµητέα µέθοδος 
(5) ∆εν επιτρέπονται αζωτούχα βελτιωτικά οκτανίου 
(6) Το µέγιστο DVPE µπορεί να ανέλθει έως 100 kPa για χειµερινές συνθήκες 

 
 
Οι µόνες επιτρεπόµενες οξυγονούχες ενώσεις είναι παραφινικές µονοαλκοόλες και παραφινικοί µονοαιθέρες 
(των 5 τουλάχιστον ατόµων άνθρακα ανά µόριο) µε τελικό σηµείο βρασµού κάτω από τους 210οC. 
 
Το καύσιµο γίνεται αποδεκτό ή απορρίπτεται ανάλογα µε τους ορισµούς σφαλµάτων στην αντίστοιχη µέθοδο. 
 

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΝΟ 
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Για τα καύσιµα, βλ. εγκύκλιο 11/2017 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 
 
Eάν το καύσιµο που διατίθεται τοπικά δεν είναι ικανοποιητικής ποιότητας για χρήση από τους αγωνιζόµενους 
η ΕΑΑ της οργανώτριας χώρας πρέπει να ζητήσει από τη FIA ειδική έγκριση µη τήρησης του κανονισµού, 
ώστε να επιτραπεί η χρήση καυσίµου που να µην ανταποκρίνεται στα ανωτέρω αναφερόµενα 
χαρακτηριστικά.  
Η προσθήκη ενός λιπαντικού σε κανονική πώληση επιτρέπεται για καύσιµα, που χρησιµοποιούνται σε 
δίχρονους κινητήρες. 
 
9.2 Πετρέλαιο (Ντιζελ) 
 
Για κινητήρες πετρελαίου (ντίζελ), το καύσιµο πρέπει να είναι πετρέλαιο ντίζελ εµπορίου που προέρχεται από 
αντλίες πρατηρίων ή ένα καύσιµο εγκεκριµένο από τη FIA ή την ΕΑΑ της οργανώτριας χώρας, που παρέχεται 
σε βαρέλια ή σε ειδικό βυτίο και που δεν πρέπει να περιέχει κανένα πρόσθετο εκτός από κάποιο είδος 
λιπαντικού.   
 
Tο καύσιµο πρέπει να είναι προερχόµενο από πετρέλαιο και σύµφωνο µε τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
 

Ιδιότητα Μονάδες Τιµή Μέθοδος µέτρησης 

Πυκνότητα σε 15oC kg/m3 820 – 845 ISO 3675 ASTM D1298 
ISO 12185 ASTM D4052 

Αριθµός κετανίων 
(2) 

 ≤ 60 (1) ISO 5165 ASTM D613 

Υπολογιζόµενος 
αριθµός κετανίων 
(DCN) (2) 

 ≤ 60 (1) EN 15195 ASTM D6890 

Θείο mg/kg ≤ 10 ISO 20846 ASTM D5453 
ISO 20884 ASTM D2622 

Πολυκυκλικοί 
αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες 

% µάζα ≤ 8 IP548 ASTM D6591 (καύσιµο 
χωρίς FAME) 
ΕΝ 12196 (καύσιµο µε FAME) 

FAME % όγκο ≤ 7 EN 14078 ASTM D7371 

Λιπαντικότητα Μm ≤ 460 ISO 12156-1 ASTM D6079 

(1) Κατά τη διακριτική ευχέρεια της FIA για διεθνείς αγώνες ή της ΕΑΑ για εθνικούς 
αγώνες ο µέγιστος αριθµός κετανίων και υπολογιζόµενων κετανίων µπορεί να 
αυξηθεί στο 70 

(2) Πρέπει να ελεγχθεί είτε ο αριθµός κετανίων είτε ο υπολογιζόµενος αριθµός 
κετανίων. ∆εν χρειάζεται να γίνουν και οι δύο έλεγχοι. 

 


