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I Art. 251 Luokittelu ja määritelmät

1. LUOKITTELU
1.1. Pääluokat ja ryhmät
Kilpailuissa käytettävät autot jaetaan seuraaviin pää-
luokkiin ja ryhmiin.
Pääluokka I:
Ryhmä N: Tuotantoautot (Production Cars)
Ryhmä R: Matkailuautot (Touring cars) tai tuotantoautot 
(Large scale production cars)
Ryhmä A: Matkailuautot (Touring Cars)
Ryhmä B: Erikoismatkailuautot (Grand Touring Cars)
Ryhmä SP: Super tuotantoautot (Super Production Cars)
Ryhmä T2: Sarjatuotantomaastoautot (Series Cross- 
Country Cars)
Pääluokka II:
Ryhmä T1: Parannellut maastoautot (Improved Cross- 
Country Cars)
Ryhmä GT3: Urheilumatkailuautot (Cup Grand Touring 
Cars)
Ryhmä GT2: Sarjatuotantourheilumatkailuautot (Series 
Grand Touring Cars)
Ryhmä GT1: Urheilumatkailuautot (Grand Touring Cars)
Ryhmä CN: Sarjatuotantourheiluautot (Production 
Sports Cars)
Ryhmä D: Kansainväliset formula-rata-autot (Int Formu-
la Racing Cars)
Ryhmä E: Vapaat formula-rata-autot (Free Formula Ra-
cing Cars)
Ryhmä RGT: GT tuotantoautot
Pääluokka III:
Ryhmä F: Ratakuorma-auto (Racing Trucks)
Ryhmä T4: Maastokuorma-autot (Cross-Country Trucks)

1.2. Sylinteritilavuusluokat:
Autot jaetaan seuraaviin luokkiin sylinteritilavuuden 
mukaan:
1)    enintään   500 cm³
2) yli 500 cm³ enintään  600
3)   600    700
4)   700    850
5)   850    1000
6)   1000    1150
7)  1150    1400
8)   1400    1600
9)  1600    2000
10)  2000    2500
11)  2500    3000
12)  3000    3500
13)  3500    4000
14)  4000    4500
15)  4500    5000
16)  5000    5500
17)  5500    6000
18) yli      6000

Jos FIA ei erityisesti toisin määrää, järjestäjien ei tarvit-
se sisällyttää kaikkien edellämainittuja luokkia kilpailun 
sääntöihin. Kilpailun olosuhteiden mukaan voidaan 

kaksi tai useampia peräkkäisiä luokkia yhdistää. Edellä 
mainittuja luokkia ei saa jakaa useampaan.

Kansallinen lisäys:
Luokissa 7 ja 8 voidaan kansallisesti edelleen käyttää 
1400-luokan sijasta 1300-luokkaa.

2. MÄÄRITELMÄT 
2.1. Yleiset määräykset: 
2.1.1. Sarjatuotantoautot (pääluokka 1): 
Autot, joita on valmistettu tietty lukumäärä samanlaisi-
na (kts. määritelmä) määrätyn ajan kuluessa ja toden-
nettu valmistajan pyynnöstä, ja että autot on tarkoitettu 
tavanomaiseen myyntiin (kts. määritelmä). Autot tulee 
myydä luokitustodistuksen mukaisena.
2.1.2. Kilpa-autot (pääluokka II): 
Autot, joita on rakennettu yksittäisinä kappaleina ja 
ovat tarkoitettu ainoastaan kilpailukäyttöön. 
2.1.3. Kuorma-autot (pääluokka III) 
2.1.4. Samanlaiset autot: 
Autot, jotka kuuluvat samaan tuotantosarjaan ja joiden 
korirakenne (ulko- ja sisäpuolelta), mekaaniset osat ja 
runko (voi sisältyä itsekantavaan korirakenteeseen) ovat 
samanlaisia. 
2.1.5. Automalli: 
Tuotantosarjaan kuuluva auto, jonka tunnistaa määrä-
tystä rakenteestaan ja ulkonaisista yleisistä koriraken-
teen linjoista sekä samanlaisesta moottorin ja voiman-
siirron mekaanisesta rakenteesta. 
2.1.6. Tavanomainen myynti: 
Auton toimittaminen yksityiselle asiakkaalle valmistajan 
varsinaisen kaupallisen myyntiverkon kautta.
2.1.7. Luokitus: 
FIA:n virallinen todistus siitä, että määrättyä automallia 
on valmistettu riittävän suurena sarjana tullakseen luo-
kitelluksi johonkin tämän säännön ryhmistä N, A, B tai 
T2. 

Luokituspyynnön esittää auton valmistajamaan ASN 
ja sitä tulee seurata luokitustodistus (kts. määritelmä).

Luokitustodistuksen tulee olla FIA:n luokitussääntö-
jen mukainen. Sarjavalmisteisen auton luokitus päättyy 
seitsemän vuotta sen jälkeen, kun kyseisen mallin sarja-
valmistus on päättynyt (sarjavalmistus alle 10% ryhmän 
vähimmäistuotantomäärästä). 

Automallin luokitus on voimassa vain ryhmässä A/ 
N, B tai T2. 

Automallin luokitus ryhmästä B ryhmään A/N kumo-
aa aikaisemmin luokituksen ryhmään B. 

Kansallinen lisäys:
FIA:n virallinen todistus siitä, että määrättyä automallia 
on valmistettu riittävän suurena sarjana tullakseen luo-
kitelluksi johonkin ryhmistä 1, 2, 3 tai 4. Vain viimeksi 
ilmestynyt luokitustodistus on voimassa (kansallisesti). 

Historicissa luokitukset kuten määritelty liite K:ssa.
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2.1.8. Luokitustodistukset:
FIA:n jokaisesta hyväksymästään autosta antama todis-
tus, jossa on kunkin mallin tunnistamista varten kaikki 
tarvittavat tiedot. Tämä luokitustodistus määrittelee 
mallin valmistajan ilmoittamalla tavalla. 

Muutosten rajat eri ryhmille ilmoitetaan liite J:ssä.
Luokitustodistuksen viimeisimmän version esittämi-

nen katsastajien pyynnöstä on pakollista milloin tahan-
sa kilpailun aikana. Esittämättä jättäminen voi johtaa 
kilpailijan lähtöoikeuden epäämiseen tai kilpailusta sul-
kemiseen. Luokitustodistus tulee olla tulostettu:

FIA leimatulle tai vesileimalliselle paperille
Auton valmistajamaan ASN:n leimatulle tai vesilei-

malliselle paperille.

Jos ryhmän A autoon on asennettu ”kit” -vaihtoehto 
(VK - ks. määritelmä), tähän liittyvistä mahdollisista 
korimuutoksista on esitettävä auton valmistajan hyväk-
symän asennusliikkeen työstään luovuttama erillinen 
todistus.

Jos luokituksen voimaanastumispäivämäärä sijoittuu 
kilpailun ajalle, on se voimassa koko kilpailun ajan.

Ryhmän N autossa on oltava myös ryhmän A luoki-
tustodistus N-ryhmän todistuksen lisäksi.

Tapauksissa, joissa luokitustodistus ei anna täyttä sel-
vyyttä, voivat katsastusmiehet käyttää apunaan auto-
mallin jakelukanavan huoltotoimintaa varten painettua 
korjaamokirjallisuutta tai kattavaa varaosaluetteloa.

Riittävän tarkkojen asiatietojen puuttuessa katsas-
tusmiehet voivat suorittaa katsastuksen vertaamalla ky-
seessä olevaa osaa jälleenmyyjällä olevaan vastaavaan 
osaan.

Kilpailijan tulee hankkia autonsa luokitustodistus 
mahdollisine liitteineen ASN:ltä.

Kansallinen lisäys: 
Kansallisissa kilpailuissa kelpaa täydellisen luokitusto-
distuksen normaali valokopio.

On kilpailijan vastuulla, että hän pystyy pyydettäes-
sä esittämään autoonsa kuuluvan luokitustodistuksen 
tarvittavine lisälehtineen. Kilpailija on näyttövelvollinen 
autonsa luokituksen ja sääntöjen mukaisuudesta. Tämä 
näyttövelvollisuus on voimassa koko kilpailun ajan.

Määritelmä
Luokitustodistuksen rakenne:
Perusluokitustodistus määrittelee auton perusmallin.
Perusluokitustodistukseen voidaan liittää lisälehtiä, jot-
ka ovat:
Variants (VF, VP, VO, VK)
Vaihtoehtolehdet Nämä ovat joko varustemuutoksia 
- supply variants (VF) (kaksi eri osatoimittajan saman-
laista osaa ja ostajalla ei ole mahdollista valita niistä 
toista) tai tuotantovaihtoehtoja (VP) (osa on valittavissa 
ja saatavilla valmistajan jakeluverkon kautta) tai vaihto-
ehtoja - options (VO) (osaa on saatavissa pyynnöstä jäl-
leenmyyjältä) tai ”kit” (VK) (osaa on saatavissa pyynnöstä 
jälleenmyyjältä).
Erratum (ER)
Korjauslehti (ER) Korvaa tai peruuttaa virheellisen tie-

don, joka on aikaisemmin ilmoitettu luokitustodistuk-
sessa.
Evolution (ET, ES)
Kehityslehti niiden pysyvien muutosten kuvauksia, jot-
ka on tehty perusmallin perusrakenteeseen (ET, auton 
valmistus aikaisemmassa muodossa on kokonaan päät-
tynyt) tai urheilullisemman mallin (ES) luokittelu.

Käyttö
1. Vaihtoehtolehdet (VF,VP,VO,VK): 
Kilpailija voi käyttää mitä tahansa vaihtoehtolehteä tai 
sen osaa sillä edellytyksellä, että kaikki auton tekniset 
tiedot vastaavat täydellisesti kyseessä olevan auton luo-
kitustodistusta tai Liite J:n määräyksiä. 

Useamman VO-lehden yhdistäminen ei ole sallittu 
ahtimen, jarrujen eikä vaihdelaatikon kohdalla. Esim. 
vaihtoehtolehdessä mainitun jarrusatulan asentaminen 
on mahdollista vain, jos jarrupinta-ala, jarrupintojen 
mitat jne. säilytetään luokitustodistuksen mukaisena 
(ryhmässä N kts art 254.2). 

VK-lehtiä tulee käyttää luokituksessa mainitulla ta-
valla. Tämä koskee erityisesti määriteltyjä osakokonai-
suuksia, joita tulee käsitellä yhtenä ryhmänä. Samoin 
mahdollisia lisäkommentteja tulee noudattaa. FIA 
mestaruuskilpailuissa tulee WRC, S2000-Rally, S2000 ja 
Super 1600 autoissa olla FIA technical passport.
2. Kehityslehdet (ET): 
(Katso myös art 254.2. ryhmä N).
Auton on oltava tarkalleen tietyn kehitysasteen mukai-
nen (riippumatta siitä, milloin se on valmistettu) eli ke-
hityslehti on täytettävä joko kokonaan tai ei ollenkaan. 

Valitsemansa kehityslehden lisäksi kilpailijan on käy-
tettävä kaikki edellisetkin kehityslehdet, paitsi missä on 
ristiriitaisuutta. Esimerkiksi, jos on tapahtunut kaksi pe-
rättäistä kehitystä jarruissa, vain sitä on käytettävä, joka 
on viimeisin siinä kehitysasteessa, jota kyseessä oleva 
auto edustaa. 
3. Sporttievoluutio (ES) 
Koska tämä kehitys viittaa aikaisempaan lisäluokituk-
seen tai perusluokitukseen, tulee auton perustua viitta-
uksen mukaiseen kehitysasteeseen. Lisäksi tulee sport-
tievoluutio käyttää kokonaisuutena.

Kansallinen lisäys: 
Ryhmien 1-4 lisäluokitukset ovat ilmaistu kahdella nu-
merolla ja kirjaimella E tai V (esim. 8/5V, 9/3E). Ensim-
mäinen numero ilmoittaa kuinka mones lisäluokitus on 
kyseessä. Kirjain E ilmoittaa, että kyseessä on joko kehi-
tys- tai korjauslehti. Kirjain V ilmoittaa kyseessä olevan 
vaihtoehdon. Toinen numero osoittaa, kuinka mones 
kehitys- tai vaihtoehtolehti on kyseessä. 

Ryhmien N, A ja B varsinaiset luokitustodistukset 
ovat voimassa kansallisesti, vaikka kansainvälinen luo-
kitus on päättynyt (huom. lajirajoitukset). FIA:n mes-
taruuskilpailuja lukuun ottamatta voidaan Suomessa 
käyttää kansallisia luokituksia. 

N-ryhmässä luokitus saa olla enintään viisi vuotta 
vanhentunut kaikissa rallikilpailuissa. Special Saloon-
luokan autoille ei vaadita luokitusta.
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2.1.9. Mekaaniset osat:
Kaikki ne osat, jotka liittyvät auton moottoriin, voi-
mansiirtolaitteisiin, pyöränripustukseen, ohjaukseen 
ja jarrujärjestelmään sekä kaikkiin apulaitteisiin, jotka 
ovat edellä mainittujen pääosistojen toiminnalle vält-
tämättömiä.
2.1.10. Alkuperäiset osat 
Osa on käynyt läpi kaikki tuotannon vaiheet, jotka au-
ton valmistaja on tarkoittanut ja asentanut autoon al-
kuperäisosana.
2.1.11. Komposiittimateriaali 
Materiaali, joka koostuu useammasta aineesta, ja jotka 
yhdessä muodostavat erilaisen aineen kuin mikään niis-
tä yksinään.
2.1.12. Materiaalit – määritelmät
X perustuva seos (esim. Ni perusteinen) – X tulee olla 
seoksen pääaine a% w/w perustalla. Vähimmäisaine-
määrä painoprosentteina täytyy aina olla suurempi kuin 
suurin mahdollinen painoprosentti kustakin elementis-
tä erikseen seoksessa.
2.1.13. Sinetti
Elementti, jolla voidaan merkitä ja tunnistaa ajoneuvon 
osia seuraavista syistä:
-  Osien käytön ja/tai vaihdon kontrollointi
-  Käytettävien komponenttien määrän seuranta
-  Tekniset tarkastukset
-  Purkamisen ja/tai osan tai kokoonpanon muutta-

misen estäminen
-  Muu teknisten- ja/tai autourheilusääntöjen mukai-

suuden seuranta

2.2. Mitat: 
Auton ääriviivat nähtynä ylhäältäpäin kun auto on ky-
seessä olevan kilpailun lähtöviivalla.

2.3. Moottori:
2.3.1.Sylinteritilavuus:
Sylinteritilavuus V on männän tai mäntien ylöspäin tai 
alaspäin suuntautuvasta liikkeestä syntyvä tilavuus 
V= 0,7854 x b2 x s x n
jossa 
b = sylinterihalkaisija 
s = iskunpituus 
n = sylinterien lukumäärä
2.3.2. Ahtaminen: 
Ahtaminen on ilma/polttoaineseoksen määrän lisää-
mistä palotilassa millä hyvänsä keinolla yli normaalin 
ilmanpaineen, patopaineen tai imu- ja/tai pakosarjassa 
tapahtuvan värähtelyn avulla aikaansaatavan paineen 
nousun. Polttoaineen suihkuttamista paineella ei katso-
ta ahtamiseksi (kts. yleiset määritelmät ryhmille N, A, B).
2.3.3. Sylinterilohko: 
Sylinterilohkolla tarkoitetaan kampikammiota ja sylin-
tereitä.

2.3.4. Imusarja:
Kaasutinmoottoreissa imusarjalla tarkoitetaan osaa, 
joka kokoaa ilman ja polttoaineen seoksen kaasuttimis-
ta ja jatkuu sylinterikannen aukkoihin saakka. 

Yksiläppäisessä suihkutusysteemissä imusarjalla 

tarkoitetaan ilmaa säätävästä läpästä sylinterikannen 
aukkoihin saakka olevaa osaa, joka kerää ilman tai polt-
toaineseoksen.

Moniläppäisessä suihkutussysteemissä imusarjalla 
tarkoitetaan läpiltä sylinterikannen aukkoihin saakka 
olevaa osaa, joka kerää ilman tai polttoaineseoksen.

Dieselmoottoreissa osa, joka kokoaa ilmaa ilmansuo-
dattimesta, ja jatkuu sylinterikannen imuaukkoihin asti.

Kansallinen lisäys
Suorasuihkutuksella tarkoitetaan suihkutusta suoraan 
palotilaan.

2.3.5. Pakosarja:
Pakosarjalla tarkoitetaan osaa, joka kokoaa pakokaasut 
sylinterikannesta vähintään kahdesta sylinteristä ja jatkuu 
ensimmäiseen liitokseen, joka erottaa sen pakoputkistosta. 
2.3.6. Turbomoottoreissa pakoputkisto alkaa tur-
bon jälkeen.
2.3.7. Öljypohja:
Öljypohja on kiinnitetty sylinterilohkon alaosaan ja si-
sältää sekä kontrolloi moottorin käyttämän voiteluöljyn.  
Öljypohjassa ei saa olla mitään yhteyttä kampiakseli-
asennukseen.
2.3.8. Moottoritila:
Suljettu tila, joka ympäröi moottorin kiinteillä tai irrotet-
tavilla korin osilla ja/tai paneeleilla. Voimansiirron tun-
neli ei ole osa moottoritilaa.  
2.3.9. Kuivasumppuvoitelu
Mikä tahansa systeemi, joka muun kuin moottorin nor-
maalin pumpun avulla siirtää öljyä yhdestä kammiosta 
toiseen.
2.3.10 Tiiviste 
Tiivisteen ainoana tehtävänä on tiivistää vähintää kaksi 
toisiinsaliitettyä osaa. Kyseisten osien tiivistepintojen 
etäisyys toisistaan on korkeintaan 5mm.
2.3.11 Lämmönvaihdin 
Mekaaninen osa, jonka tehtävänä on siirtää lämpöener-
giaa nesteestä toiseen. Yhtä nestettä jäähdytetään toi-
sen nesteen avulla.
2.3.12 Jäähdytin
Lämmönvaihdin, jossa nestettä jäähdytetään ilman 
toimesta.
2.3.13 Välijäähdytin
Lämmönvaihdin, joka sijaitsee ahtimen ja moottorin 
välissä ja joka jähdyttää ahdettua ilmaa nesteen avulla.

2.4. Pyörät, jarrut ja jousitus: 
Osittain tai kokonaan jousittamattomat osat.
2.4.1. Pyörä: 
Laippa ja vanne: kokopyörällä tarkoitetaan laippaa, van-
netta ja rengasta.
2.4.2. Jarrujen kitkapinnat:
Jarrujen kitkapinnoilla tarkoitetaan niitä pintoja, joita 
rumpujarrujen jarruhihnat tai levyjarrujen kitkapalat 
pyyhkivät pyörän suorittaessa täyden kierroksen.
2.4.3. McPherson-jousituksen määritelmä:
McPherson-jousitus on järjestelmä, jossa on pystytuki, 
jonka ei välttämättä tarvitse toimia jousen ja/tai iskun-
vaimentimen osana ja joka on kiinnitetty olka-akseliin. 
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Se on kiinni yläpäästään korissa tai rungossa yhdestä 
pisteestä ja on nivelöity alapäästä poikittais- ja pitkit-
täissuunnassa tukevaan alatukivarteen, tai yhteen ala-
tukivarteen ja kallistuksenvakaajaan/raidetankoon.
2.4.4 Vääntö-akseli (twist beam axle)
Akseli, jossa on kaksi pitkittäistä tukivartta liitettynä ko-
riin ja poikittaisen palkin kautta toisiinsa. Kyseisen palkin 
kiertymisjäykkyys on pienempi kuin taivutusjäykkyys.

2.5. Runko-Korirakenne:
2.5.1. Runko:
Rungolla tarkoitetaan auton yleistä rakennetta, jonka 
ympärille on asennettu mekaaniset osat sekä korira-
kenteesta ne osat, jotka kuuluvat edellä mainitun ra-
kenteen rakenneosiin.

2.5.2. Korirakenne:
• ulkopuoli: auton jousitettu osa, jota ilmavirta pyyhkii
• sisäpuoli: ohjaamo ja tavaratila
Korirakenteita erotetaan: 
1. Täysin suljettu korirakenne. 
2. Täysin avoin korirakenne. 
3. Muunnettava korirakenne, jossa katto on alaslasket-

tavaa tai irroitettavaa kiinteää mallia.
2.5.3. Istuin:
Kaksi pintaa, jotka muodostavat istuinosan ja sel-
känojan.

Selkänoja on pinta, joka ulottuu ylöspäin normaalisti 
istuvan ihmisen ristiselästä.

Istuinosa on pinta, joka ulottuu eteenpäin normaa-
listi istuvan ihmisen ristiselästä. 
2.5.4. Matkatavaratila: 
Matkatavaratilalla tarkoitetaan kaikkea sitä tilaa, joka on 
erillään ohjaamosta ja moottoritilasta ja sijaitsee auton 
sisäpuolella. 

Tämä tila on rajoitettu pituussuunnassa kiinteällä 
rakenteella, jonka valmistaja on toimittanut, ja/tai ta-
kaistuinten selkänojan takaosalla ja/tai jos on mahdol-
lista selkänoja on kallistettu enitään 15° pystysuorasta 
taaksepäin. Tämä tila on rajoitettu korkeasuunnassa 
kiinteällä rakenteella ja/tai irrotettavalla osalla, jonka 
valmistaja on toimittanut, tai näiden puuttuessa tämän 
tilan rajoittaa vaakasuora taso, joka kulkee tuulilasin ala-
reunan korkeudella.
2.5.5. Ohjaamo:
Sisätila, joka on tarkoitettu ohjaajalle ja matkustajille.

2.5.6. Konepeitto:
Korirakenteen ulko-osa, joka avaa moottoritilan.
2.5.7. Lokasuoja: 
Lokasuojalla tarkoitetaan kuvan 251-1 määrittelemää osaa.

Etulokasuoja: Osa jota ilmavirta pyyhkii ja joka rajoit-
tuu kokopyrän sisälinjaan (C1/C1), etuoven etureunaan 
(B1/B1), oven alareunan tasoon sekä tuulilasin alimpaan 
näkyvään kulmaan (A1/A1).

Takalokasuoja: Osa jota ilmavirta pyyhkii ja joka 
rajoittuu kokopyörän sisälinjaan (C2/C2), takaoven 
etureunaan (B2/B2), takasivuikkunan alareunaan sekä 
takaikkunan ja takasivuikkunan alimpaan näkyvään kul-
maan (A2/A2)

Kaksiovisissa autoissa B1/B1 ja B2/B2 määritellään 
saman oven etu- ja takareunaan.
2.5.8 Kaihtimet
Liuskoista tehty kokonaisuus, joka estää osia näkymäs-
tä katsottaessa kohtisuoraan aukkoa, jonka kaihtimet 
peittää.
2.5.9. Päiväajovalot
Eteenpäin suunnatut valot, jotka helpottavat auton 
havaitsemista päivänvalossa. Näiden valojen tulee sam-
mua kytkettäessä päävalot.

2.6. Sähköjärjestelmä:
Valonheitin: heijastin, joka kokoaa ja heijastaa valonsä-
teen suoraan eteenpäin.

Kansallinen lisäys:
Tieliikennekäyttöön tarkoitettu E/e-hyväksytty led-
toiminen kaukovalaisin tulkitaan yhdeksi valaisimeksi 
valonlähteiden lukumäärästä riippumatta. Kaukovalai-
simien lukumäärä autossa voi olla maksimissaan 6 ja 
lukumäärän on oltava aina parillinen. Mikäli kaukova-
laisimissa on myös päiväajovalot, niitä saa käyttää vain 
tieliikennelaissa sallituin tavoin.

2.7. Polttoainesäiliö:
Polttoainesäiliö: säiliö, joka sisältää polttoainetta, jota 
juoksutetaan jollain keinolla päätankkiin tai moottoriin.

2.8 Automaattivaihteisto
Vaihteisto, jossa on hydrodynaaminen momentin-
muunnin, planeettapyörästöjä ja levykytkimiä/jarruja 
sekä tietty määrä alennusvaihteita. Siinä on myös vaih-
teenvalitsin.

Vaihteen vaihtaminen tapahtuu automaattisesti 
ilman moottorin ja vaihteiston välisen voiman katkai-
semista

Välityssuhteeltaan jatkuvasti muuttuvat vetolaitteet 
tulkitaan automaattivaihteistoiksi, joissa ei ole tiettyä 
määrää alennusvaihteita.

3. Määritelmät sähkökäyttöisille ajoneuvoille
Tämä luku on kääntämättä Suomen kielelle. Luku on 
luettavissa www.fia.com – sivustolla. 

251-1
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1. Yleistä:
1.1 KAIKKI MUUTOKSET, JOITA RYHMÄSÄÄNNÖT TAI 
YLEISET- JA TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET EIVÄT SALLI, 
OVAT KIELLETTYJÄ.
Auton osien tulee säilyttää alkuperäinen toiminta.
1.2 Yleisten määräysten käyttö: Yleisiä määräyksiä on 
noudatettava mikäli ryhmän säännöt eivät aseta vielä 
ankarampaa määräystä.
1.3 Materiaali: Materiaalin, jonka joustomoduuli on 
suurempi kuin 40 Gpa/g/cm3, käyttö on kielletty paitsi, 
sytytystulpissa, pakoputkiston päällysteissä, vesipum-
pussa, jarrupaloissa, jarrukalipereissa, männän päällys-
teissä, laakereiden päällysteissä, sähköosissa ja senso-
reissa, sekä osissa, jotka painavat vähemmän kuin 20 g 
ja kaikissa päällysteissä, jotka ovat 5-10 mikronia. 

Metallisen materiaalin, jonka joustomoduli on 
suurempi kuin 30Gpa/g/cm tai jonka maximi UTS on 
suurempi kuin 0.24Mpa/kg/m3 ei-rautapitoisena mate-
riaalina ja 0.30Mpa/kg/m3 rautapitoisena (esim 80% te-
rästä), käyttö on kielletty kaikissa vapaaksi määritellyissä 
tai VO-luokitelluissa osissa.

Ti-6Al-4V ASTM grade 5 tyypin titaanin (5.5< Al 
<6.75, C max 0.10, 3.5 <V< 4.5, 87.6<ti<.91) käyttö on 
sallittu paitsi niissä osissa, joissa titaanin käyttö on erik-
seen kielletty.

Ahtimen pyörivissä osissa ei saa käyttää keraamisia 
tai keramiikalla päällystettyjä osia. 

Edellä mainitut asiat eivät koske auton sarjatuotan-
nossa luokiteltuja osia.

Magnesium-seosteisten peltien, jotka ovat ohuem-
pia kuin 3 mm, käyttö on kielletty.
1.4 Kilpailijalla on näyttövelvollisuus katsastajille ja tuo-
maristolle siitä, että auto on kokonaisuudessaan sääntö-
jen mukainen koko kilpailun ajan.
1.5 Kierteiden korjaus: Vahingoittuneet kierteet voi-
daan korjata ruuvaamalla tilalle uusi kierre, jossa on 
sama sisämitta (helicoil-tyyppi).
1.6 Ryhmässä A autot, jotka on luokiteltu 1.1.99 jälkeen, 
tulee rallissa noudattaa 1800mm maksimileveyttä. 
Tämä ei koske VK-luokituksien mukaisia autoja. Ryhmän 
N autot voivat kilpailla perusmallin mukaisena.
1.7 Vapaa osa: alkuperäinen osa ja sen toiminnot voi-
daan poistaa tai vaihtaa edellyttäen, että uudella osalla 
ei ole mitään lisätoimintoa, verrattaessa sitä alkuperäi-
seen osaan.

2. Mitat ja painot:
2.1 Maavara: mikään osa autosta ei saa koskettaa maa-
han, kun tyhjennetään renkaat auton yhdeltä puolelta. 
Testi suoritetaan tasaisella maalla kilpailukunnossa 
kuljettaja(t) autossa.
2.2 Lisäpaino: Auton painoa voidaan nostaa kiinnittä-
mällä autoon yksi tai useampia lisäpainoja edellyttäen, 
että ne ovat kiinteitä ja yhtenäisiä. Lisäpainot on kiinni-
tettävä työkaluilla lattialle näkyviin ja niihin on tehtävä 
sinetöintimahdollisuus. 

Käyttö: Touring Cars (A), Grand Touring Cars (B) ja 

ryhmän R autoissa; Ryhmässä N ei sallita minkäänlais-
ta lisäpainoa. Rallikilpailuissa on kuitenkin varaosien ja 
työkalujen kuljettaminen ohjaamossa, moottoritilassa 
tai tavaratilassa sallittu art. 253 mukaisesti.

Kansallinen lisäys:
Mikäli kilpailussa käytetään kalibroimatonta vaakaa, on 
kilpailussa oltava vapaaehtoinen punnitus esim. esi-
katsastuksen yhteydessä, jotta kilpailijat näkevät pun-
nitustuloksensa ennen kilpailun aikana suoritettavia 
punnituksia. Jos ennakkopunnituksia ei ole mahdolli-
suus järjestää, niin kilpailun aikana tehdyssä punnituk-
sessa tulee olla referenssipainot tai kalibroitu vaaka, 
jotta punnitustulos olisi riittävän luotettava. Kilpailussa 
käytettävä vaaka on kuitenkin aina virallinen määräävä 
vaaka kyseisessä kilpailussa.

3. Moottori
3.1 Ahtaminen: Nimellinen sylinteritilavuus kerrotaan 
bensiinimoottoreissa kertoimella 1.7 ja dieselmootto-
reissa kertoimella 1.5, ja auto kuuluu tämän kertolaskun 
tuloksena saadun sylinteritilavuuden edellyttämään 
luokkaan. Autoa käsitellään aivan kuin kerrottu sylinte-
ritilavuus olisi oikea. Tämä koskee erityisesti sylinteritila-
vuusluokkaa, minimipainoa jne.
3.2 Laskentakaava mäntä- ja kiertomäntämoottorin 
välille (NSU Wankel patentin mukaiselle kiertomäntä-
moottorille). 

Vastaava sylinteritilavuus on sama kuin maksimi- ja 
minimisylinteritilavuuksien erotus. 

Kansallinen lisäys:
Wankel-moottorin tilavuuskertoimena käytetään 1.8.

3.3 Laskentamenetelmä turbiinimoottoreille
FIA:n liite J:n mukaisesti.
3.4 Sellaiset moottorit, joihin polttoaine ruiskutetaan ja 
poltetaan pakokanavan jälkeen, ovat kiellettyjä. 
3.5 Yhtenevyydet edestakaisella männän liikkeellä ole-
ville moottoreille ja uuden tyyppisille moottoreille:

FIA varaa oikeuden tehdä muutoksia kyseiseen yhte-
nevyyteen kahden vuoden varoitusajalla.
3.6 Pakojärjestelmä ja äänenvaimentaja: Vaikkakin 
ryhmän määräykset sallisivat alkuperäisen vaimenta-
jan vaihtamisen, tulee maantiekilpailuissa autot aina 
varustaa äänenvaimentajalla, joka täyttää kilpailumaan 
(maiden) tieliikennemääräykset. 

Rallissa tulee noudattaa tieliikenteessä melurajaa 
103dB(A) moottorin kierrosluvulla 3500rpm bensiini-
moottoreille ja 2500rpm dieselmoottoreille.

Pakoputken ulostuloputki tulee sijaita enintään 
45 cm:n ja vähintään 10 cm:n korkeudella maanpin-
nasta. Ulostulo on oltava auton ylhäältäpäin katsotun 
äärirajan sisäpuolella enintään 10 cm:n päässä siitä ja 
akselivälin puolessavälissä kulkevan pystytason taka-
puolella. Putkisto on varustettava tehokkaalla suojauk-
sella palovammojen estämiseksi.

II Art. 252 Yleiset määräykset
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Pakoputkisto ei saa olla väliaikainen. Pakokaasut saa-
vat poistua vasta pakoputken päästä. Korin osia ei saa 
käyttää pakoputkiston osana.

Jos auto on luokiteltu sekä katalyytti- että normaa-
lilla pakojärjestelmällä, tulee näistä valita vain toinen. 

Kit-luokituksia (VK, WRC, S2000, R5) käytettäessä tu-
lee auto varustaa FIA-luokitellulla katalysaattorilla. 

Kaikissa ryhmissä tulee käyttää luokiteltua tai alku-
peräistä katalysaattoria mikäli tämä on pakollista auton 
rekisteröintimaassa. Jos kilpailumaassa ei ole katalysaat-
torin käyttö pakollista, voidaan kyseinen poistaa. Luoki-
teltuun katalysaattoriin ei saa tehdä muutoksia.

Katalysaattorista on pyydettäessä esitettävä luoki-
tustodistus tai sen autenttinen kopio kilpailun katsas-
tushenkilöille.
Kansallinen lisäys: 
Pakoputki ei missään tapauksessa saa päättyä korin alle, 
vaan sen tulee aina ulottua vähintään korin reunaan. 
Pakoputkiston kaikkien osien tulee olla palamatonta 
materiaalia. Pakoputken asentamiseksi auton koriraken-
netta saadaan muuttaa tai leikata vain mikäli ratkaisu 
on erikseen sallittu ko. ryhmän säännöissä tai rakenteen 
muutos on luokiteltu.

3.5 Käynnistäminen: Sähköllä tai muulla energialähteel-
lä varustettu käynnistin, joka on ohjaajan käytettävissä 
hänen istuessaan istuimellaan.

Energialähde on oltava autossa mukana. 
3.6 Sylinterit: sylinteriputkettomassa moottorissa voi-
daan sylinterin korjaus suorittaa ainetta lisäämällä (”put-
kittamalla”). Osien lisääminen on kielletty.

4. Vaihteisto: 
Autot tulee varustaa vaihdelaatikolla, jossa on peruu-
tusvaihde ja joka toimii auton aloittaessa kilpailun. Kul-
jettajan on kyettävä käyttämään vaihteistoa istuessaan 
istuimellaan.

5. Jousitus: 
Jousituksen osia ei saa osittainkaan tehdä komposiitti-
aineista.

6. Pyörät: 
Komposiittimateriaalista valmistetut vanteet ovat kiel-
lettyjä. Pyörän leveyden mittaaminen: 

Pyörän leveys mitataan sen ollessa asennettuna au-
toon, auto maassa, kilpailukunnossa ja ohjaaja autossa, 
mistä tahansa renkaan kohdasta. Mittausta ei kuiten-
kaan suoriteta alueella, joka on kosketuksessa maata 
vasten. 

Jos pyörä sisältää useampia renkaita, tulee näiden 
yhteenlaskettu leveys noudattaa enimmäismittoja. (Kts. 
255-5.4 ja 256-5).

6.1 Käytettävät renkaat 
Rengasta valmistettaessa tai pinnoittaessa on kulutus-
pintakuvion tultava renkaaseen valmistuksen tai pin-
noituksen vulkanisointivaiheessa ja renkaan poikkileik-
kauksen muodon on oltava sellainen kuin ko. rungolle 
on tarkoitettu.

Renkaan ulkohalkaisijan muuttaminen, esim. raspaa-
malla on sallittu.

Epäselvissä tai tulkinnallisissa tapauksissa on ren-
kaan valmistajan/pinnoittajan hyväksytettävä kulutus-
pintamalli AKK:n tekniikkalajiryhmällä vähintään kolme 
kuukautta ennen sen kilpailussa käyttämistä.

6.1.1 Kesäkauden renkaat
Renkaan mistä tahansa kohdasta voidaan määritellä 
tarkastusalue. Tällä alueella pintakuvioiden urien täytyy 
kattaa vähintään 17% alueen pinta-alasta. Tarkastusalu-
eet on määritelty seuraavassa taulukossa.

pyörän- leveys x pituus  pinta-ala  17%:n suhde
leveys (mittaikkuna)
9”  170 x 140 mm 23800 mm2 4046 mm2

8,5”  161 x 140 mm 22540 mm2 3832 mm2

8”  148 x 140 mm 20720 mm2 3522 mm2

7,5”  142 x 140 mm 19880 mm2 3380 mm2

7”  133 x 140 mm 18620 mm2 3165 mm2

6,5”  124 x 140 mm 17360 mm2 2951 mm2

Esim: 9” pyörässä alue on 170 mm leveä (85 mm ren-
kaan keskiviivan molemmille puolille) ja 140 mm pitkä. 
Uraleveyden pitää olla vähintään 2 mm ja urasyvyyden 
vähintään 5,5 mm (uusi rengas). Uria ei saa syventää 
renkaan paistamisen jälkeen.

Kun tarkastusalueella lasketaan yhteen renkaassa 
olevien uritettujen alueiden leveydet renkaan kehän 
suuntaisella viivalla, niiden summan pitää olla vähin-
tään 4 mm miltä tahansa kohdalta mitattuna. Kun 
tarkastusalueelta lasketaan yhteen renkaassa olevien 
uritettujen alueiden leveydet pyörännavan suuntaisel-
la viivalla, niiden summan pitää olla vähintään 16 mm 
miltä tahansa kohdalta mitattuna. Urien väliset sillat ja 
saippaukset katsotaan myös uriksi, jos ne ovat kapeam-
pia kuin 2 mm.

Urasyvyyden täytyy olla koko kilpailun ajan vähin-
tään 1,6 mm vähintään 3/4:lla renkaan leveydestä.

Urien ulkopuolista kulutuspinnan aluetta voi esim. 
raspata, eli renkaan ulkohalkaisijaa pienentää. Myös uri-
en leveyttä/pituutta voi lisätä, mutta urien syvyyttä ei.

6.1.2 Nastarenkaat
Nasta- ja rengasmääräykset perustuvat Liikenteen 
turvallisuusviraston (Trafi) antamaan erivapauspäätök-
seen. Tämä erivapauspäätös tulee kilpailunjärjestäjän 
tulostaa AKK:n kotisivuilta ja jakaa jokaiseen kilpailuun 
osallistuvaan autoon. Jäljennös on varustettava kilpai-
lun nimellä ja päivämäärällä.

Kilpailijaparin on kuljetettava erivapauspäätös mu-
kanaan koko kilpailun ajan.

Erivapaus on voimassa vain ko. kilpailun ajan.

6.1.2.1 Nastarenkaiden käyttöaika
Erivapauspäätöksen mukaisia nastarenkaita saa käyttää 
marraskuun 1. päivän ja maaliskuun 31. päivän välise-
nä ajettavissa kilpailuissa, molemmat päivät mukaan 
lukien. Milloin keliolosuhteet muuna aikana edellyttää 
liukuestein varustettujen renkaiden käyttöä, tapahtuu 
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se AKK:n luvalla ja on ilmoitettava kilpailijoille kilpailuun 
hyväksyttyjen listan julkaisemisen yhteydessä.

6.1.2.2 Nastojen mitat ja mallit 
Käytettävän nastan kokonaispituus saa olla enintään 
20 mm ja nastan rungon halkaisija enintään 9 mm ja 
enimmäispaino 4,0 g. Kärkiosan poikkileikkauksen tulee 
olla likipitäen pyöreä ja kärkiosan halkaisijan vähintään 
2,5 mm 

Kilpailunjohtaja tai tuomaristo voi velvoittaa kilpai-
lijan tai huollon irrottamaan riittävän määrän nastoja 
niiden säännönmukaisuuden toteamiseksi. 

Epäselvissä tai muuten tulkinnallisissa tapauksissa 
on nastan valmistajan toimitettava 10 kpl nastoja AKK:n 
tekniikkalajiryhmälle luokitusta varten. Tällöin tulee mu-
kana seurata nastan tarkka mittapiirros mittakaavassa 
5:1. Vain AKK:n tekniikkalajiryhmän hyväksymiä nastoja 
voidaan hyväksyä kilpailukäyttöön.
Nastan luokitussäännöt: 
Nastan renkaan pinnan yläpuolelle jäävä osa ei saa 
poiketa säännön määräämästä. Myös nastan päämitat 
(pituus, halkaisija ja paino) tulee säilyttää säännön mu-
kaisena. 

Luokiteltua nastaa saa käyttää vain luokituksen yh-
teydessä nimetyssä renkaassa. Nastan luokituspyyntö 
on toimitettava AKK:n tekniikkalajiryhmälle 15.9. men-
nessä, jotta luokitus voitaisiin hyväksyä seuraavalle vuo-
delle. Rengaslistaa voi nastan luokittelija täydentää 15.9. 
mennessä seuraavalle vuodelle. 

6.1.2.3 Nastojen lukumäärä 
Liukuesteiden lukumäärä ei saa ylittää 20 kpl/renkaan 
kulutuspinnan pituusdesimetriä kohden. Tarkastus 
tapahtuu 30 pituus cm:n matkalta. Tällä mittavälillä ei 
missään renkaassa millään kohtaa saa olla yli 60 kpl liu-
kuestettä. 

6.1.2.4 Nastan kiinnitys 
Liukuesteet eivät saa lävistää renkaan kudosta ja niiden 
kiinnitys on tapahduttava ulkoapäin. Liukueste tulee 
asentaa kohtisuoraan kulutuspintaa vasten pystyyn, 
kärki ylöspäin. 

6.1.3 Tulkinta ja rangaistukset 
Niiltä osin, kuin nämä määräykset asettavat tiukemmat 
rajoitukset kuin Trafin päätös, ovat nämä AKK:n määrä-
ykset voimassa. 

Trafin antaman erivapausmääräysten ja sääntöjen 
rikkominen saattaa aiheuttaa AKK:n määräämän seu-
raamuksen kilpailukohtaisen rangaistuksen lisäksi.

7. Korirakenne:
7.1 Muunnettavalla korirakenteella varustettujen auto-
jen on täytettävä avoautoille annetut määräykset. Avo-
autoissa tulee katto olla kiinni asennossa.
7.2 Minimisisämitat:
Jos liite J:ssä sallittu muutos vaikuttaa luokitustodis-
tuksessa mainittuun mittaan ei tätä mittaa voida pitää 
voimassaolevana kriteerinä.
7.3 Ohjaamo:
Ohjaus voi olla oikealla tai vasemmalla edellyttäen, 
että on kysymys yksinkertaisesti eri puolella olevasta 
ohjauspyörän paikasta. Se on valmistajan asentama ja 
tarjoama, eikä siihen sisälly mitään muuta mekaanista 
muutosta kuin ne, jotka ovat välttämättömiä puolen-
vaihdon aikaansaamiseksi. Erityisesti on huomattava, 
että ohjauspylvään muutos puolelta toiselle tulee teh-
dä valmistajan tekemää aukkoa käyttäen. 

Super 1600, Super 2000 ja WRC-autoissa puolen 
muutos osineen tulee olla VO-luokiteltu. Tällöin tulee 
olla luokiteltu myös ohjausakselin vaatima aukko koriin.

Vain seuraavat varusteet voidaan asentaa ohjaa-
moon: renkaat, työkalut, varaosia, turvallisuusvarusteet, 
yhteydenpitovarusteet, lisäpainot (jos sallittu), tuulilasin 
pesulaitteen säiliö (vain ryhmissä touring cars ja A ).

Kaikki varaosat ja työkalut on kiinnitettävä joko etuis-
tuimen takapuolelle tai alle.

Avoautoissa ei matkustajan puolta ja istuinta saa 
peittää mitenkään.

Kypärien ja työkalujen pidikkeet tulee olla syttymä-
töntä materiaalia, eikä niistä palon syttyessä saa syntyä 
myrkyllisiä kaasuja. 

Turvatyynyt (air-bags) saadaan poistaa koriraken-
teen ulkonäköä muuttamatta.
7.4 Kori- ja koripanelien materiaalit ja materiaalipaksuu-
det tulee vastata luokiteltuja tai alkuperäisiä.
Kaikenlainen kemiallinen käsittely on kielletty.
7.5 Korirakenteen etuosaan saadaan porata reiät lam-
punkannattimia varten. 
Rallikilpailuissa saadaan asentaa lampun heijastussuo-
jat, joiden tulee olla taipuisaa materiaalia, ulottumaan 
enintään 10 cm lasin pinnasta.
7.6 Kaikki vaaraa aiheuttavat osat (akku, syttyvät tuot-
teet jne) tulee kuljettaa ohjaamon ulkopuolella.
7.7 Roiskeläpät
Roiskeläppiä voidaan asentaa rallikilpailuissa seuraavasti:
Roiskeläpät voidaan määrätä pakollisiksi kilpailun sään-
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nöissä. Roiskeläpät tulee asentaa seuraavien sääntökoh-
tien mukaisesti: 
•  niiden tulee olla taipuisaa muovimateriaalia , joka 

on vähintään 4 mm paksua (vähimmäistiheys = 
0,85 g/cm3) Ne on asennettava korirakenteeseen

•  etu- ja takapyörien takana tulee auton keskilinjalle 
leveyssuunnassa jäädä vähintään 1/3 auton levey-
destä vapaaksi symmetrisesti. Roiskeläppien tulee 
olla vähintään renkaan levyinen

•  takapyörien edessä olevien läppien väliin vastaa-
vasti vähintään 20 cm 

•  läppien ja maan väli saa olla enintään 10 cm mitat-
tuna auto ilman henkilöitä

•  vähintään pyörän leveys on peityttävä takaa katsot-
tuna 

Läpät, jotka estävät eteenpäin roiskuvaa vettä ja jotka 
on tehty taipuisasta materiaalista, saadaan asentaa mi-
käli kilpailun säännöt niin sallivat. Ne eivät saa olla au-
toa leveämpiä tai ylittää korilinjaa enempää kuin 10cm 
pituussuunnassa, ja eturenkaiden etupuolella tulee olla 
1/3 leveydestä vapaana.

8. Sähköjärjestelmä:
8.1 Valaistus: Sumuvalo voidaan vaihtaa toiseen valoon 
ja päinvastoin, mikäli kiinnityspaikka säilyy. Peileissä ole-
vat suuntamerkkivalot voidaan siirtää toiseen paikkaan.
8.2 Lataus- ja käynnistyslaitteet: kiinnikkeet ovat vapaat.
8.3 Äänimerkki
Ralleissa autossa tulee olla äänimerkinantolaite, jonka 
äänenvoimakkuus on vähintään 97dB kolmen sekunnin 
ajan, mitattuna 7m päästä auton etupuolelta.

9. Polttoaine:
9.1 Polttoaineen tulee olla kaupallista bensiiniä, johon 
saa lisätä vain normaalimyynnissä olevaa voiteluainetta.  
Polttoaineen tulee täyttää seuraavat arvot: 
•  lyijytön polttoaine enintään 102 RON ja 90 MON, 

sekä vähintään 95 RON ja 85 MON  
•  mittaukset tehdään ASTM D 2699 ja D 2700 mukai-

sesti, EN 228/2012 mukaisella korjauskertoimella. • 
tiheys 720-785 kg/m3 15°C-asteessa (ASTM D 1298 
4052) 

•  happea saa olla enintään 3.7% ja typpeä enintään 
500mg/kg, (happipitoisuus ASTM D 5622  ja typpi-
pitoisuus ASTM D 5762).

•  lyijyn enimmäispitoisuus on 5 mg/l (ASTM D 3237) 
•  bentseenipitoisuus enintään 1,00 % v/v (ASTM D 

5580, 6839) 
•  rikkipitoisuus enintään 10,0 mg/kg (ASTM D 5453, 

2622)

• olefiinit enintään 18,0 % v/v (ASTM D 6839, 1319)
• aromaatit enintään 35,0 % v/v (ASTM D 6839, 1319)
• Yhteensä: di-olefiinit enintään 1,0 % m/m (GC-MS)
• hapetus-stabiliteetti 360 minuuttia (ASTM D 525)
• DVPE enintään 80 kPa, talvi olosuhteissa 100 kPa 

(ASTM D 4953, 5191) 
•  haihtuminen 100° C 30-72 % (ASTM D 86), 150° C 

vähintään 75 % (ASTM D 86), tislauksen loppupiste 
enintään 210° C (ASTM D 86) ja tislausjäännös enin-
tään 2 % v/v (ASTM D 86) 

 Polttoaineen hyväksymis/hylkäyskriteerit määritel-
lään edellä mainituilla menetelmillä.

 Vain hapettavat parafiiniset monoalkoholit ja para-
fiiniset mono-eetterit ovat sallittuja (5 tai enemmän 
hiiliatomia/molekyyli), joiden lopullinen kiehumis-
piste on alle 210 °C.

 Mikäli kilpailussa paikallisesti saatavilla oleva poltto-
aine ei täytä edellä määriteltyjä vaatimuksia, täytyy 
järjestävän maan ASN:npyytää lupa FIA:lta kyseisen 
polttoaineen käyttöön.

9.2 Dieselpolttoaineen tulee täyttää FIA:n voimassa-
olevat määräykset (normaali pumppudieselpolttoaine)
9.3 Vaihtoehtoiset polttoaineet
Mikäli käytetään muita polttoaineita on se hyväksyttävä 
kirjallisesti FIA:n tai järjestävän maan ASN:n toimesta.
9.4 Polttoaineeseen saadaan lisätä ainoastaan ilmaa
hapettajaksi.

Kansallinen lisäys: 
1. Suomen huoltoasemapumpulta myytävän lyijyttö-
män bensiinin tai tai dieselpolttoaineen käyttö on pakol-
lista huomioiden tässä kansallisessa lisäyksessä mainitut 
poikkeukset
1.1 Yleisesti polttoaineella tarkoitetaan ja sen tulee olla 
kaupallista Suomessa huoltoasemapumpulta myytävää 
lyijytöntä bensiiniä tai dieselpolttoainetta (poikkeukset 
kohdassa 2 ja 3). Polttoaineen tulee täyttää eurooppa-
laisen standardoimisjärjestön (CEN) laatima moottori-
bensiinin EN228 standardi. Standardi EN228 määrittelee 
Euroopassa markkinoilla olevalle lyijyttömälle moot-
toribensiinille laatuvaatimukset ja testimenetelmät. 
Standardista käytetään sen viimeisintä voimassa oleva 
kansallista SFS-EN228 versiota seuraavin poikkeuksin: 1.  
RON Oktaaniluku saa olla enintään 100 RON 
2. MON oktaaniluku saa olla enintään 89,0 MON 
3.  Hapen määrä saa olla enintään 3,7 paino -%. 
4.  Polttoaineeseen ei saa lisätä muita lisäaineita (esim. 

tehoa lisääviä lisäaineita) kuin normaalimyynnissä 
olevaa voiteluainetta. 

1.2 Polttoaineen hyväksymis-/hylkäyskriteerit määrite-
tään EN ISO 4259 mukaisesti 95 % varmuustasolla. 
1.3 Dieselpolttoaineen tulee täyttää eurooppalaisen 
standardoimisjärjestön (CEN) laatiman Dieselpolttoai-
nestandardin EN590 laatuvaatimukset. Dieselpolttoai-
nestandardista käytetään sen viimeisintä voimassa ole-
va kansallista SFS-EN590 versiota seuraavin poikkeuksin: 
1.  Setaaniluvun tulee olla vähintään 51,0 ja enintään 

60,0. 
2.  Polttoaineeseen ei saa lisätä lisäaineita. 
1.4 Palamisprosessissa sallittuun polttoaineeseen saa-

252-6



2016

289

daan lisätä ainoastaan ilmaa palamisprosessin hapet-
tajaksi.
1.5 Venttiilien/istukoiden voitelua varten saadaan käyt-
tää vain tähän tarkoitukseen soveltuvia lisäaineita, jotka 
ovat natrium, fosfori, kalium ja mangaani. Niitä tulee 
käyttää valmistan ohjeiden mukaisesti, mutta missään 
tapauksessa ei niiden määrä saa ylittää 0.005 g/l. polt-
toainetta.
2. Autoissa, joiden kansainvälinen luokitus on voimas-
sa, sekä kaikissa WRC-, R2-, R3-, R3T-, R4-, ja R5-autoissa, 
sekä rallicrossin nelivetoisissa autoissa sekä kaikissa kan-
sainvälisten sääntöjen mukaisissa rallicross autoissa voi-
daan kohdan 1 mukaisten polttoaineiden lisäksi käyttää 
FIA art. 252.9. mukaista polttoainetta. Tämä ei koske 
V1600 ryhmäsäännön mukaisia autoja, vaikka niiden 
kansainvälinen luokitus olisikin voimassa. Mahdolliset 
käytettävästä polttoaineesta johtuvat auton tekniset 
rajoitteet ryhmä- ja lajisääntöjen mukaisesti. 
3. Ahdetulla moottorilla varustetuissa kansallisen luo-
kituksen mukaisissa autoissa (FIN N4WD, FIN R4WD, 
Special Saloon), drifting-autoissa sekä rallicrossin Su-
perCar-, TouringCar-, Super1600-, sekä SRC- autoissa on 
kohdassa 1 mainitun polttoaineen lisäksi sallittu myös 
Suomessa huoltoasemapumpulta myytävä E85 (RE85) 
polttoaine. Rallisprintissä RE85 on sallittu kaikissa ah-
detuissa autoissa. RE85 ei ole sallittu historic –autoissa. 
Mahdolliset käytettävästä polttoaineesta johtuvat au-
ton tekniset rajoitteet lajisääntöjen mukaisesti.

9.4 Polttoaineen täyttö
Mikäli radalla on keskustäyttöjärjestelmä tai kilpailijan 
oma polttoainehuolto, on täyttöletku varustettava 
vuotamattomalla kytkimellä, joka sopii autoon asen-

nettuun standardisoituun täyttöaukkoon, jonka mitat 
ja piirros on tarvittaessa saatavana AKK:sta. Tarkemmat 
speksit nähtävillä myös FIA liite J:ssä.

Käyttö: ryhmissä A ja B (yleiset määräykset FIA.:n 
mestaruuskilpailuissa).
9.5 Polttoainesäiliön tuuletus voidaan järjestää auton 
katon kautta.
9.6 Turvasäiliöiden asennus (FT3): FT3 säiliö voidaan 
asentaa joko alkuperäiselle paikalle tai tavaratilaan. Yli-
vuotavalle polttoaineelle on tehtävä poistoaukko. 

Täyttöaukon paikkaa, mittaa ja korkkia voidaan, 
muuttaa edellyttäen, että uusi asennus ei ulotu korira-
kenteen ulkopuolelle, eikä polttoaine pääse vuotamaan 
auton sisätiloihin.

Jos polttoaineen täydennysaukko on auton sisällä, 
tulee se eristää ohjaamosta nesteenpitävällä suojalla.

10. Jarrut:
Hiilikuitujarrulevyt ovat kiellettyjä.

11. Energian talteenotto
Talteenotetun energian enimmäismäärä autossa ei saa 
ylittää 200kJ. Tätä energiaa voi käyttää uudestaan, kui-
tenkin maksimissaan 10kJ / 1kW. 

12. Jäähdytys 
Lukuunottamatta kuljettajien jäähdyttämiseksi tarkoitet-
tua jäähdytysmenetelmää, on kaikenlaisten jäähdytinai-
neiden (kiinteiden, nesteiden, kaasujen) kuljettaminen 
autossa, sisä- tai ulkopuolella, kielletty kilpailun aikana.
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3.3 Polttoainepiirin automaattinen sulkuventtiili ja käyt-
töjärjestelmä

Suositellaan kaikkiin ryhmiin käytettäväksi auto-
maattista sulkuventtiiliä moottorille menevissä poltto-
aineputkissa. Venttiili tulee olla lähellä polttoainesäiliötä 
ja sen tulee sulkea kaikki paineelliset polttoainelinjat 
mikäli jokin linjoista rikkoutuu. 

Pakollista on tehdä polttoainepumppujen käyttö-
järjestelmä siten, että polttoainepumput voivat toimia 
vain silloin, kun moottori on käynnissä tai sitä käynnis-
tetään.

3.4 Polttoainesäiliön tuuletus
Polttoainesäiliön ilmanvaihtoputken tulee täyttää koh-
dan 3.2 määräykset. Säiliössä tulee olla seuraavanlaiset 
venttiilit:
•  Painovoimatoiminen sulkuventtiili
•  Huohotinventtiili
•  Paineventtiili, joka avautuu 200mbar paineesta sil-

loin, kun huohotusventtiili suljetaan 
Jos tuuletusputki on halkaisijaltaan enemmän kuin 
20 mm, niin siihen tulee asentaa FIA hyväksytty sulku-
venttiili.

Kansallinen lisäys:
Kohdan 3.3 viimeinen lause ei koske kaasutinmootto-
reita.

Polttoainesäiliön tuuletus tulee järjestää aina niin, 
ettei polttoaine voi missään auton asennossa valua 
ulos säiliöstä. Tämä tulee toteuttaa esim. painovoima-
toimisella sulkuventtiilillä ja/tai huohotin venttiilillä. 
Tuuletusputken tulee aina päättyä auton ohjaamon tai 
tavaratilan ulkopuolelle.

Vaatimus polttoainelinjojen paineen kestosta (70bar) 
koskee ainoastaan suihkutusmoottoreilla varustettuja 
autoja, muissa autoissa suositellaan em. vaatimusta.

Rallicross-autojen vesi- ja polttoaineputket on sijoi-
tettava keskitunnelin yläpinnan alapuolelle.

1. Auton, jonka rakennetta voidaan pitää vaarallisena, 
voi tuomaristo sulkea kilpailusta. 

2. Mikäli laite on valinnainen, se on asennettava sääntö-
jen edellyttämällä tavalla.

Kansallinen lisäys: 
Mikäli vaaditaan palamatonta materiaalia, niin muovia 
ei hyväksytä.

Autoissa olevien sisä- ja ulkopuolisten kameroiden 
kiinnitys tulee aina olla varmistettu metallisella
vaijerilla (ei nippusitein). Kaikki auton sisällä olevat ka-
merat tulee kiinnittää auton
runkoon tai turvakehikkoon. (ei koske historic-autoja, 
kts. historic-autojen määräykset). 

3. Putket, linjat ja pumput
3.1 Suojaus
Polttoaine-, öljy- ja jarrulinjat on suojattava ulkopuolista 
vahingoittumisvaaraa vastaan (kivet, korroosio, mekaa-
ninen murtuminen jne) ja korin sisäpuolelta tulta ja 
kulumista vastaan. 

Käyttötarkoitus: Yllämainittu suojaus ei ole pakolli-
nen ryhmässä N, mikäli sarjavalmistusasennus säilyte-
tään. 

Suojaus on pakollinen kaikissa ryhmissä, mikäli sar-
javalmistusasennus on muutettu tai jos kyseiset linjat 
kulkevat auton ohjaamotiloissa ja niiden alkuperäinen 
suojaus on poistettu.

Polttoaineputket, jotka on eristetty muusta korira-
kenteesta, tulee maadoittaa.

3.2 Vaatimukset ja asennus
Jos sarjavalmistusasennus muutetaan, tulee seuraavia 
ohjeita noudattaa. 

Jäähdytysvesi- ja voiteluöljylinjat tulee olla ohjaa-
mon ulkopuolella. 

Polttoaine-, voiteluöljy- ja paineistettujen hydrauliik-
kaöljylinjojen asennus tulee tehdä seuraavasti:
• Taipuisien linjojen liittimet tulee olla kierteillä, pu-

risteella tai itsekiristyviä liitoksia ja linjan päällä tulee 
olla kulutusta ja tulta vastaan suojaava kerros

• Minimi paineenkesto (bar) mitattuna minimi 
lämpötilassa(C):
o Polttoainelinjat (poislukien liittimet ja suuttimet 

sekä polttoaineen paluupuolella oleva jäähdy-
tin): 70bar/135C

o Voiteluöljylinjat: 70bar/232C 
o Paineistetut hydrauliikkalinjat: 280bar/232C

• Jos hydrauliikan käyttöpaine on suurempi kuin 
140bar, tulee linjan paineenkesto olla vähintään 
kaksinkertainen käyttöpaineeseen nähden

• Polttoaine- ja hydrauliikkalinjat voivat mennä oh-
jaamon läpi. Tällöin niissä ei saa olla muita liitoksia 
kuin kuvien 253-59 ja 253-60 määrittelemät tavat 
paloseinien läpivienneiksi, sekä jarru- ja kytkinpiirin 
liitokset.

 

III Art. 253 Turvallisuusmääräykset (Pääluokka I)
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Polttoainejärjestelmän komponentteja valittaessa tulee 
varmistua, että ne soveltuvat käytössä olevalle
polttoaineelle.

4. Jarru- ja ohjausjärjestelmän turvallisuusvaati-
mukset
Kaksipiirijärjestelmä, joka toimii yhdellä polkimella, on 
pakollinen. Poljinta painettaessa tulee jarrujen vaikuttaa 
kaikkiin neljään pyörään. 

Nestevuodon tai muun vian ilmaantuessa missä jar-
rujärjestelmän kohdassa tahansa on polkimen vaikutet-
tava vielä ainakin kahteen pyörään.

Jos kyseinen kaksipiirijärjestelmä on sarjavalmistus-
asennus, ei muutoksia tarvita. Ohjauksen varkaudenes-
tolaitteen voi tehdä toimimattomaksi. Ohjauspylvään 
säätö tulee lukita siten, että sitä voidaan säätää vain 
työkaluilla.

Kansallinen lisäys: 
Historic autoissa, joissa on 1-piirijarrut alkuperäisenä, 
voidaan alkuperäinen jarrujärjestelmä säilyttää.

5. Lisälukituslaitteet
Vähintään kaksi lisälukitusta ovat pakollisia sekä kone-
pellin ja että tavaratilan kannen kiinnityksessä. Alku-
peräiset lukitukset tulee tehdä toimimattomiksi tai ne 
tulee poistaa. 

Autossa mukana kuljetettavat suuremmat esineet 
(varapyörä, työkalusarja jne) täytyy olla tukevasti kiin-
nitettyjä.

Tämän luvun määräyksiä suositellaan ryhmässä N, 

muissa ryhmissä ne ovat pakollisia. 

Kansallinen lisäys:
Lisälukituslaitteet on voitava avata ilman työkaluja.

6. Turvavyöt
6.1 Turvavyöt yleisesti 
Turvavyöt tulee olla FIA standardin 8853/98 mukaisia. 
Nopeuskilpailuissa vöissä pitää olla kiertämällä toimiva 
lukkomekanismi. 

Ralleissa on kahden vyöleikkurin mukanaolo pa-
kollista. Nämä vyöleikkurit tulee olla molemman kul-
jettajan saatavilla kuljettajien ollessa paikoillaan vyöt 
kiinnitettyinä.

Kilpailuissa, joissa ajetaan siviililiikenneosuuksia, suo-
sitellaan painonappityyppistä lukkomekanismia. 

Kansallinen ASN voi luokitella turvavyön kiinnitys-
pisteitä luokiteltuun kehikkoon sillä ehdolla, että nämä 
kiinnityspisteet on testattu. 

Kansallinen lisäys:
Kansallisissa kilpailuissa turvavöiden viimeinen voimas-
saolopäivä voidaan ylittää 5 vuodella. 

6.2 Asennus
Turvavöitä ei saa asentaa penkkiin tai sen kiinnikkeisiin. 
Turvavyön saa asentaa auton sarjatuotantokiinnityspis-
teisiin.

Suositellut geometriset kiinnityspisteet on kuvattu 
kuvassa 253-61.

253-61

Olkavyöt on asennettava siten, että ne suuntautuvat 
taaksepäin ja niiden asennuskulma ei ole enempää kuin 
45 astetta penkin selkänojan läpiviennin vaakatasosta 
alaspäin. Suositellaan kuitenkin, että tämä kulma ei olisi 
yli kymmentä astetta. Sivuttaissuunnassa asennuskul-
ma ei saa ylittää 20 astetta penkin keskilinjasta ulos- tai 
sisäänpäin. Olkavyöt voidaan asentaa symmetrisesti ris-
tiin penkin keskilinjaan nähden.

Jos mahdollista, tulisi käyttää auton alkuperäistä tur-
vavyön C-pilarikiinnityspistettä.

Kiinnityspisteitä, joita käytettäessä edellämainitut 
asennuskulmat ylittyvät, ei saa käyttää. Tässä tapaukses-
sa on sallittu asentaa olkavyöt alkuperäisiin takaistuin-
ten lantiovyökiinnityksiin.

Penkkiä, jossa ei ole päätukea tai päätuessa ei ole 
turvavöille läpivientiä, ei turvavöitä voi asentaa eikä sel-
laista penkkiä siis voi käyttää. Lantiovyötä tai alavyötä ei 
saa asentaa penkin reunan yli vaan on käytettävä pen-

kin läpivientejä. Lantiovyön on oltava lantion yli mah-
dollisimman pitkältä matkalta ja sen tulee olla tiukasti 
lantion yli eikä se saa olla vatsan alueella.

Sarjatuotantopenkkeihin saa tehdä läpiviennit. On 
kiinnitettävä huomiota siihen, ettei vyö hankaa läpi-
viennin teräviä kulmia.

Jos alkuperäisiä turvavyön kiinnityspisteitä ei voida 
käyttää, tulee uudet kiinnityspisteet tehdä koriin. Olka-
vöitä varten nämä kiinnityspisteet tulee olla mahdolli-
simman lähellä takapyörien keskinäistä keskilinjaa. 

Olkavyöt voidaan myös asentaa suojakehikkoon, 
lenkillä erilliseen takavahvikeputkeen tai takaturva-
vöiden yläkiinnitykseen. Ne voidaan myös asentaa tai 
asettaa nojaamaan suojakehikon takatukien väliseen 
poikittaistukeen. (kts kuva 253-66). 
Asennettaessa vöitä suojakehikon takatukien väliseen 
poikittaistukeen tämän poikittaistuen tulee täyttää seu-
raavat ehdot:
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Alavöiden kiinnitys voidaan vaihtoehtoisesti tehdä 
kuvan 253-65B tai kansallisen lisäyksen mukaiseen 
penkinkiinnitysputkeen, tällöin myös kuvassa 253-61 
suositellut kulmat tulee täyttyä. Kulmien täyttymiseksi 
voidaan vöille asentaa ohjuriputki, joko auton koriin tai 
penkinkiinnikkeisiin.

Mikäli olkavöiden kiinnittämiseen käytetään erillistä 
koriin kiinnitettävää takavahvikeputkea, tulee tämän put-
ken olla materiaaliltaan väh. 38x2,5mm tai 40x2mm sau-
matonta kylmävedettyä hiiliteräsputkea (min. vetolujuus 
350 Nm). Olkavöiden suositellut kulmat tulee täyttyä. Ta-
kavahvikeputki tulee kiinnittää koriin vähintään 60 cm2 
(ainevahvuus 3 mm) kiinnityslevyillä (”end plate”). Kiinni-
tyslevyt voivat olla suoraan hitsattuina koriin ja putken 
on oltava ympärihitsattu kiinnityslevyyn. Kuitenkin on 
suositeltavaa käyttää putken kiinnittämisessä pulttiliitos-
ta kiinnityslevyn ja koriin hitsattavan vahvikelevyn välillä 
(väh. 60 cm2 (3 mm) ja väh. 2kpl M10 8.8. pulttia/liitos).

6.3 Turvavyöt, käyttö
Turvavyötä on käytettävä sen luokituksen määrittele-

mällä tavalla eikä sitä saa millään tavoin muuttaa. Val-
mistajan antamia ohjeita on noudatettava.

Turvavyön tehokkuus ja toimivuus tarkoitetulla ta-
valla on suoraan riippuvainen sen asennuksesta, käy-
töstä ja ylläpidosta.

Turvavyöt on vaihdettava vakavan onnettomuuden 
jälkeen sekä mikäli kudoksessa näkyy leikkautumaa, 
hankautumaa tai mikäli se on selkeästi syöpynyt tai haa-
listunut. Vyöt on vaihdettava myös mikäli niiden kiinni-
tyskappaleet ovat murtuneet, taipuneet tai ruostuneet.

Kaikki vyöt, jotka eivät toimi täysin tarkoitetulla taval-
la, on vaihdettava.

Kansallinen lisäys:
FIA 8853-98 standardin mukaisien 6-pisteen turvavöi-
den käyttö on pakollista. Kansallisesti voidaan viimei-
nen käyttöpäivä ylittää enintään viidellä vuodella. Edel-
lämainitun standardin mahdollisista poikkeavuuksista 
tulee olla maininta lajikohtaisissa tekniikkasäännöissä.

Vaurioituneet turvavyöt merkitään leikkaamalla ”Not 
Valid After”- lipukkeesta vuosiluku tunnistamattomaksi. 

253-66

253-67

• Putken materiaali tulee olla minimi 38mm x 2.5mm 
tai 40mm x 2mm, tehty kylmävedetystä saumatto-
masta hiiliteräksestä, minimi vetolujuuden ollessa 
350 N/mm2.

• Putken korkeus tulee olla siten, että olkavyöt ovat 
taaksepäin ja vöiden alaspäin suuntautuva kulma 
on 10 ja 45 asteen välillä mitattuna penkin läpivien-
titasosta. Suositellaan 10 asteen kulmaa.

• Vyöt on asennettava putkeen joko lenkillä tai 
silmukkapulteilla. Silmukkapulttien kiinnitys on 
tehtävä putkeen hitsattuun holkkiin kuvan 253-67 
mukaisesti. Nämä holkit on hitsattava takatukien 
väliseen poikittaistukeen ja silmukkapultin on olta-

va joko M12 (8.8) tai 7/16UNF.
Kaikkien lantio- ja olkavöiden kiinnityskohtien on 
kestettävä 1470daN kuorma. Alavöille tämä kuorma 
on 720daN. Jos samassa kiinnikkeessä on kaksi vyötä 
(kyseinen kiinnitystapa ei ole sallittu olkavöille), nämä 
kuormat vastaavasti kaksinkertaistetaan.

Jokainen sarjatuotantokiinnityksestä poikkeava 
kori  kiinnitys on vahvistettava 3mm paksuisella 40cm2 

teräslevyllä.

Kansallinen lisäys:
Olkavöiden kulmaksi suositellaan 10-20 astetta alas-
päin. (kuva 253-61)
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Korikiinnitykset monokokki-koriin
1) Yleinen kiinnitys 253-62

253-62

2) Olkavöiden kiinnitys 253-63

253-63

3) Alavöiden kiinnitys 253-64

253-64
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Näin merkittyjä vöitä ei saa käyttää.

7. Tulensammuttimet ja sammutinjärjestelmät
Seuraavien tuotteiden käyttö on kielletty: BCF, NAF

7.1 Yleistä 
Ralleissa:
Kohtien 7.2 ja 7.3 mukaiset sammutinjärjestelmät ja 
sammuttimet ovat pakollisia.
FIA Standardin 8865-2015 (tekninen lista nro 52) mu-
kaisia sammutinjärjestelmiä ja käsisammuttimia suosi-
tellaan. Pakollisia nämä ovat FIAn mestaruuskilpailuissa 
RC 1 luokan autoissa.
Ratakilpailuissa, slalomissa ja mäkikilpailuissa:
Kohtien 7.2 ja 7.3 mukaiset sammutinjärjestelmät ja
sammuttimet ovat pakollisia.
FIA Standardin 8865-2015 ( tekninen lista nro 52) mukai-
sia sammutinjärjestelmiä ja käsisammuttimia suositellaan

7.2 Sammutinjärjestelmät
7.2.1 Kaikissa autoissa tulee olla FIA Standardin (FIA 
Standard for plumbed-in Fire Extinguisher Systems in 
Competition Cars (1999) tai FIA standardin 8865-2015 
mukainen sammutinjärjestelmä. Järjestelmän käyttö 
valmistajan ohjeiden ja FIA teknisten listojen nro 16 ja 
52 mukaisesti.

Ralleissa sammutinaineen määrän on oltava vähin-
tään 3 kg niissä järjestelmissä, jotka on listattu FIA:n tek-
nisellä listalla numero 16.
7.2.2 Kaikki sammuttimet pitää olla asianmukaisesti suo-
jattu ja ne tulee sijoittaa ohjaamoon. Sammutinjärjestel-
män pullo voidaan kiinnittää myös matkatavaratilaan, jol-
loin sen etäisyys korin ulko-osiin tulee olla vähintään 300 
mm mitattuna vaakasuoraan mistä tahansa kohdasta. 

Järjestelmän pullo tulee kiinnittää vähintään kahdel-
la ruuvein kiristetyllä metallipannalla siten, että kiinni-
tyspaikka kestää 25 G:n kiihtyvyyden. 

Kiinnitystelineessä tulee olla pullon liukumisen es-
tävä tappi.

Kiinnitysmateriaalien tulee olla toimintakunnossa 
-15°C - +80°C lämpötila-alueella.

Sammutinjärjestelmän osien tulee olla tulenkestä-
viä. Sammutinjärjestelmien putket on oltava metallia. 
(ellei muuten manuaalissa kuvattu)
7.2.3 Kuljettajan (ja II-ohjaajan) on kyettävä käsin lau-
kaisemaan sammutusjärjestelmä paikaltaan, turvavyöt 
ja ratti kiinnitettyinä. Sammutusjärjestelmän ulkopuo-
linen laukaisu on oltava lähellä päävirtakatkaisijaa. Se 
on merkittävä punaisella E-kirjaimella vähintään 10 cm 
halkaisijaltaan olevassa valkoisessa ympyrässä, jolla on 
punainen ulkoreuna. 

WRC tyyppisissä autoissa laukaisujärjestelmän tulee 
katkaista myös virtapiirit.
7.2.4 Järjestelmän on toimittava missä tahansa asen-
nossa, myös auton ollessa ylösalaisin. 
7.2.5 Sammutussuuttimet täytyy asentaa siten, että ne 
eivät osoita suoraan ohjaajaan.

Kansallinen lisäys:
Sammutinjärjestelmä on pakollinen kaikissa rallikilpai-

luissa, sammutinjärjestelmä voidaan korvata toisella 
2 kg käsisammuttimella. (kansalliset kilpailut). Muissa 
lajeissa sammutinjärjestelmää ei vaadita kansallisissa 
kilpailuissa. (pl. Historic ikäkausi J.) Sammutinjärjestel-
män pullon tarkastusväli on 2 vuotta. Tarkastus tulee 
suorittaa järjestelmän valmistajan valtuuttamassa huol-
toliikkeessä. Tarkastus tulee ilmetä järjestelmän pullossa 
olevasta huoltolipukkeesta. Pullon valmistusajankohta 
kelpaa ensimmäiseksi tarkastuspäivämääräksi.

7.3. Käsisammuttimet
7.3.1 Kaikki autot on varustettava yhdellä tai kahdella
tulensammuttimella jotka täyttävät alla olevat ehdot 
7.3.2 – 7.3.5 tai ovat FIA standardin 8865-2015 mukaisia.
7.3.2 Sallitut sammutinaineet ovat AFFF, FX G-TEC, 
Viro3, jauhe tai mikä tahansa FIA luokiteltu.
7.3.3 Sammutinaineen vähimmäismäärä: 
AFFF:   2.4 litraa
Viro3:   2.0 kg 
FX G-TEC   2.0 kg 
Zero 360    2.0 kg 
Jauhe:   2.0 kg 

7.3.4 Sammuttimien paineet: 
AFFF, FX G-TEC ja Viro3 sekä Zero 360 valmistajan suo-
situksen mukaan. 
Jauhe: vähintään 8 bar ja enintään 13,5 bar. 
AFFF-sammuttimet tulee olla varustettu paineentarkas-
tusmahdollisuudella.
7.3.5 Käsisammuttimet tulee olla näkyvästi varustettu 
seuraavilla merkinnöillä:
-  tilavuus
-  sammutinaineen tyyppi
-  sammutinaineen paino tai tilavuus
-  päivämäärä, johon mennessä sammutin tulee tar-

kastaa tai vastaava viimeinen käyttöpäivä. Tämä 
päivämäärä voi olla enintään kaksi vuotta täytöstä 
tai edellisestä tarkastuksesta

7.3.6 Jokainen sammutin on suojattava riittävästi ja 
kiinnitettävä siten, että kiinnityspaikka kestää 25 G:n 
kiihtyvyyden. Vain metalliset pannat (2 kpl minimi) pi-
kakiinnittimillä hyväksytään. Jos sammutinjärjestelmän 
pullo kiinnitetään matkatavaratilaan, tulee sen etäisyys 
korin ulko-osiin olla vähintään 300 mm mitattuna vaa
kasuoraan mistä tahansa kohdasta. Kiinnitystelineessä 
tulee olla pullon liukumisen estävä tappi.
7.3.7 Sammuttimen (sammuttimien) tulee olla helposti 
molempien ohjaajien käytettävissä.

Kansallinen lisäys:.
Kansallisissa nopeus- ja rallikilpailuissa on vähimmäis-
vaatimuksena 13A 55B (AB II E) -luokkaan kuuluva sam-
mutin, jonka sammutinaineen määrä on vähintään 2kg.

Kaikkien käsisammuttimien tarkastusväli on 1 vuosi 
ja tarkastus tulee ilmetä sammuttimen tarkastuslipuk-
keesta. Sammuttimen valmistuspäivämäärä kelpaa en-
simmäiseksi tarkastuspäivämääräksi, joka on voimassa 
enintään 1 vuoden.

Käsisammuttimen laukaisulaitteen varmistimen tu-
lee olla sinetöity kiinni-asentoonsa.
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Ratakilpailuissa käsisammuttimet ovat pakollisia, 
mutta tällöin kohdan 7.2 mukainen sammutinjärjestel-
mä voi korvata käsisammuttimen.

Jäärata-, JM- ja Rallicross-kilpailuissa ei vaadita käsi-
sammutinta.

Sammutinjärjestelmä on pakollinen kaikissa rallikil-
pailuissa, sammutinjärjestelmä voidaan korvata toisella 
2 kg käsisammuttimella (kansalliset kilpailut).

8. Turvakehikot 
8.1. Yleistä
Turvakehikon asentaminen on pakollista
Sen tulee olla joko:
a) Valmistettu jäljempänä tulevien sääntökohtien mu-

kaisesti
b) ASN luokiteltu tai sertifioitu turvakehikkoluokitus-

sääntöjen mukainen. Kehikon alkuperäinen luo-
kitusdokumentti tai sertifikaatti, jossa on ASN:n 
hyväksyntä sekä valmistajan hyväksyntä allekirjoi-
tuksella, tulee esittää katsastuksessa. 

 Kaikki uudet kehikot, jotka on hyväksytty ASN:n 
toimesta ja jotka ovat olleet myynnissä 1.1.2003 
jälkeen, on oltava varustettu tunnistuslevyllä, jonka 
valmistaja on kiinnittänyt. Tätä kilpeä ei saa kopi-
oida tai siirtää (sinettityyppinen tarra tms). Tunnis-
teessa on oltava valmistajan nimi, luokitus- tai serti-
fikaattitunniste tai valmistajan sarjanumero. 

 Sertifikaatti, joka seuraa tällä tunnistuslevyllä varus-
tettua kehikkoa, on pyydettäessä esitettävä katsas-
tajalle.

c) FIA luokiteltu turvakehikkoluokitussääntöjen mu-
kainen. Se tulee olla FIA-luokitustodistuksessa 
VO-luokiteltu kyseiseen automalliin. Valmistajan 
tunniste ja kehikon sarjanumero tulee olla selkeästi 
esillä kehikoissa, jotka on luokiteltu ja myyty 1.1.97 
jälkeen. Luokitustodistuksessa tulee olla kerrottu, 
missä kehikon tunniste sijaitsee ja asiakkaan on saa-
tava yksilöity sertifikaatti kyseiseen kehikkoon. 

FIA-luokiteltu kehikko on pakollinen S1600, S2000, 
S2000 rally ja WRC autoissa.

Kaikki muutokset luokiteltuun turvakehikkoon ovat 
kiellettyjä. Muutokseksi katsotaan kaikki toimenpiteet, 
jossa koneistetaan, hitsataan tai muuten tehdään pysy-
vä muutos luokiteltuun kehikkoon. 

Kaikki korjaukset näihin kehikoihin tulee tehdä ke-
hikon valmistajan toimesta tai valtuuttamana. Putket 
eivät saa sisältää nestettä tai mitään muuta vastaavaa 
ainetta.

Turvakehikko ei saa kohtuuttomasti estää kuljettaji-
en poistumista autosta.

Turvakehikon osat saavat kulkea kojetaulun, pehmus-
teiden tai takaistuimen läpi. Takapenkit saa kääntää alas.

Kaikkien turvakaaren osien kromipinnoittaminen on 
kielletty.

Ohjaamossa sijaitsevat seuraavat komponentit eivät 
saa sijaita/kulkea turvakehikon ulkopuolella (poikittais-
suunnassa), kansallisesti voimassa autoissa, joiden kat-
sastuskortti on myönnetty 1.1.2015 jälkeen:

* Sähkövirtakaapelit 
* Nestelinjat (poislukien lasinpesunesteen linjat)
* Sammutusjärjestelmän putkistot

8.2 Määritelmät:
8.2.1 Turvakehikko 
Ohjaamoon asennettu putkirakenteinen kehikko, joka 
on koottu putkista, liitoksista ja kiinnityspisteistä. Se on 
suunniteltu estämään auton kokoon painumisen auton 
joutuessa onnettomuuteen tai kaatuessa.
8.2.2 Turvakaari 
Kaaren muodostava putkirakenne kahdella kiinnitysjalalla.
8.2.3 Pääkaari (kuva 253-1)
Poikittainen likipitäen pystysuorassa (max. kulma ± 10 
astetta pystysuorasta) oleva yhdestä putkesta muodos-
tuva turvakaari, joka sijaitsee aivan etuistuinten takana.

253-1 253-2 253-3

8.2.4 Etukaari (kuva 253-1)
Samanlainen kuin pääkaari, mutta sen muoto seuraa 
tuulilasin reunoja.
8.2.5 Pitkittäinen turvakaari eli sivukaari (kuva 
253-2)
Likipitäen auton pituussuunnassa ja pystysuorassa, va-
semmalla ja oikealla puolella olevat yhdestä putkesta 
taivutetut turvakaaret. Takapystyosa on sijoitettava 
aivan etuistuimien taakse ja etuosa seuraa tuulilasia ja 
ovipilaria.
8.2.6 Puolisivukaaret (kuva 253-3)
Kuten pitkittäinen turvakaari (sivukaari), mutta ilman 
takapilaria

8.2.7 Pitkittäistuki
Pituussuuntainen yhtenäinen putki, joka yhdistää pää- 
ja etukaaren yläosat.
8.2.8 Poikittaistuki
Poikittaissuuntainen yhtenäinen putki, joka yhdistää 
sivukaarien tai puolisivukaarien yläosat.
8.2.9 Diagonaalituki 
Poikittaissuuntainen putki, joka kulkee pääkaaren ylä-
kulmasta tai sivukaarirakenteen poikittaisputken toi-
sesta päästä auton poikki toiselle puolelle pääkaaren 
tai sivukaaren alempaan kiinnityskohtaan tai takatuen 
yläkulmasta toisen puolen takatuen alaosaan.
8.2.10 Irrotettavat osat
Ne osat turvakehikkoa, jotka ovat irroitettavissa.
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253-8 253-9 253-10 253-11

253-4 253-5 253-6 253-7

8.2.11 Kehikon vahvike
Osa, joka on kiinnitetty turvakehikkoon parantaen sen 
lujuutta. 
8.2.12 Kiinnitysjalka
Levy, joka on hitsattu turvakaaren putken päähän sal-
lien sen kiinnityksen pulttaamalla koriin (tavallisesti 
vahvikelevyyn). Tämä levy voidaan lisäksi hitsata koriin.
8.2.13 Vahvikelevy 
Metallilevy, joka on kiinnitetty auton koriin turvakaaren 
kiinnityskohdan alle jakamaan kuormitusta paremmin.
8.2.14 Kulmavahvike
Taivutusten tai liitosten vahvistaminen Kuvan 253-34 
mukaisella metallilevystä taivutetulla U-muotoisella 
kappaleella on sallittu. Aineen vähimmäispaksuus on 
1,0 mm ja putkea vastaan olevien sivujen pituus on 2-4 
x suurimman vahvikkeeseen liittyvän putken halkaisija. 
Putkien risteyskohtaan saadaan tehdä leikkaus, jonka 
säde ei saa olla suurempi kuin 1,5 kertaa putkien halkai-
sija. Levyn pintaan saa myös tehdä reiät, joiden halkaisi-
ja ei saa ylittää putken halkaisijaa.

8.3 Rakennemääräykset
8.3.1 Perusrakenne
Perusrakenne tulee muodostua jostakin seuraavanlai-
sesta rakeenteesta:
-  pääkaari + etukaari + 2 pitkittäistukea + 2 takatukea 

+ 6 kiinnitysjalkaa (kuva 253-1)
-  2 sivukaarta + 2 poikittaistukea + 2 takatukea + 6 

kiinnitysjalkaa (kuva 253-2)
-  pääkaari + 2 puolisivukaarta + 1 poikittaistuki + 2 

takatukea + 6 kiinnitysjalkaa (kuva 253-3)
Pääkaaren pystysuorat osat on sijoitettava mahdollisim-
man lähelle korirakennetta ja sen alaosassa saa olla vain 
yksi taivutus. Etukaaren tai sivukaaren/puolisivukaaren 
etuosan tulee seurata mahdollisimman lähellä A-pilaria 
(tuulilasipilaria) ja niiden alemmassa pystyosassa saa 
olla vain yksi taivutuskohta. 

Sivukaarien välisten poikittaistukien, pää- ja etukaa-
rien välisten pitkittäistukien, kuten myös puolisivukaari-
en ja pääkaaren liitoskohtien tulee sijaita katon tasolla. 
Katon tasolle saa sijoittaa enintään 4 irrotettavaa liitosta. 

Takatuet tulee kiinnittää kehikkoon auton molem-
mille puolille ja yläpäästään niiden tulee olla lähellä 
pääkaaren tai sivukaarien ylätaivutusta ja lähellä kattoa. 
Ne voidaan tehdä irroitettavilla liitoksilla. Takatukien tu-
lee muodostaa vähintään 30 asteen kulma pystysuoras-
ta ja ne tulee olla suunnattuina taaksepäin ilman taivu-
tuksia. Niiden tulee myös kulkea lähellä korirakennetta. 
8.3.2 Rakenne
Kun perusrakenne on päätetty tulee siihen lisätä kaikki 
pakolliset lisävahvistukset ja osat. Tähän rakenteeseen 
voi sitten lisätä sallitut lisärakenteet. Jos ei ole erikseen 
mainittu tai käytetä irroitettavia liitoksia art. 253.8.3.2.4., 
niin kaikkien osien ja vahvistuksien tulee olla yhtä putkea.
8.3.2.1 Pakolliset osat:
8.3.2.1.1 Diagonaalituki
Autot, jotka on luokiteltu ennen 1.1.2002: Turvakehikos-
sa tulee olla yksi kuvien 253-4, 253-5 tai 253-6 mukai-
sesta diagonaalituesta. Diagonaalituen asennus voi olla 
myös peilikuvana. 

Kuvan 253-6 mukaisia diagonaalitukia käytettäessä 
alapäiden korikiinnitysten välinen etäisyys saa olla mak-
simissaan 300mm. 

Diagonaalitukien tulee olla suoria ilman taivutuksia 
ja ne voidaan tehdä irroitettavilla liitoksilla. 

Diagonaalituen yläpään kiinnitys pääkaaressa tai ta-
katuessa ei saa olla kauempana kuin 100mm takatuen 
ja pääkaaren keskenäisestä liitoksesta. Diagonaalituen 
alapää ei saa olla kauempana kuin 100mm pääkaaren tai 
takatuen kiinnitysjalasta (kts kuva 253-52 mittauksesta).. 
Autot, jotka on luokiteltu 1.1.2002 jälkeen:

Turvakehikossa on oltava kaksi diagonaalitukea ku-
van 253-7 mukaisesti. Kyseisten tukien on oltava suoria 
ilman taivutuksia ja ne voivat olla irroitettavilla liitoksilla.

Diagonaalitukien alapään kiinnitys ei saa olla kau-
empana kuin 100mm pääkaaren kiinnitysjalasta. Dia-
gonaalitukien yläpään kiinnitys pääkaaressa ei saa olla 
kauempana kuin 100mm takatuen liitoksesta.

8.3.2.1.2 Oviputket
Yksi tai useampi pitkittäinen oviputki tulee asentaa au-
ton molemmille puolille kuvien 253-8, 253-9, 253-10 ja 

253-11 mukaisesti. Autoissa, jotka on luokiteltu 1.1.2007 
jälkeen, tulee käyttää kuvien 253-9, 253-10 tai 253-11 
mukaisia oviputkia. Oviputket voivat olla irrotettavia. 
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Piirroksia voidaan yhdistää ja kehikon tulee olla sym-
metrinen molemmin puolin. 

Oviputket vaaditaan vain kuljettajan puolelle, jos au-
tossa ei ole apukuljettajaa, ja tässä tapauksessa, jos put-
ket asennetaan, niin putkien ei tarvitse olla symmetrisiä 
auton molemmilla puolilla.
8.3.2.1.3 Kattovahvistukset
Autot, jotka on luokiteltu 01.01.2005 jälkeen: Kehikon 
yläosa tulee vahvistaa jollakin kuvien 253-12, 253-13, 
253-14 mukaisista kattovahvistuksista. Kyseiset putket 

saavat olla taivutettuja seuraamaan katon muotoa. Kil-
pailuissa, joissa on vain kuljettaja, voidaan käyttää yhtä 
kuvan 253-12 mukaista diagonaalimaista putkea, jonka 
etupään kiinnitys tulee olla kuljettajan puolella. Katto-
vahvistuksien liitokset kehikkoon tulee sijaita maksimis-
saan 100mm kehikon liitoksista, poislukien kuvien 253-
13 ja 253-14 mukaisen V-kärjen sijainti. Mikäli V-kärjen 
putket eivät ole kiinni toisissaan, putkien välinen etäi-
syys ei saa olla yli 100mm.

253-12 253-13 253-14

253-15

8.3.2.1.4 Tuulilasipilarin vahvistus
Autot, jotka on luokiteltu 01.01.2006 alkaen: Kyseinen 
vahvistus tulee tehdä molemmille puolille, mikäli mitta 
”A” (kts kuva 253-15) on suurempi kuin 200mm. Put-
kea saadaan taivuttaa enintään 20 astetta edellyttäen, 
että sivuprojektio on suora. Kiinnityspisteet tulee olla 
ylhäällä enintään 100 mm:n etäisyydellä turvakehikon 

etukaaren ja pitkittäistuen yläliitoksesta (kts kuva 253-
52 mittauksesta) ja enintään 100mm etukaaren tai sivu-
kaaren kiinnitysjalasta.
8.3.2.1.5 Taivutusten ja liitosten vahvistukset
Seuraavat liitokset on vahvistettava vähintään kahdella 
Art253-8.2.14 mukaisella vahvikkeella:
• Pääkaaren diagonaalitukien keskiliitos
• Kuvan 253-12 kattovahvikkeiden keskiliitoksessa 

(Koskee vain autoja, jotka on luokiteltu 01/01/2007 
alkaen)

• Kuvan 253-9 mukaisten oviputkien keskiliitos 
Oviputken ja kuvan 253-15 mukaisen tuulilasipilarin 
vahvistuksen välinen liitos: Jos oviputki ei ole samassa 
tasossa tuulilasipilarivahvistuksen kanssa, voidaan kul-
mavahvistuksena käyttää Art 253-8.2.14 mitoituksen 
mukaista metallilevystä tehtyä vahvistuskappaletta. 
8.3.2.2 Valinnaiset tuet ja vahvistukset
Ellei kohdassa 8.3.2.1 ole muuta mainittu, kuvien 253-
12 ... 253-21 ja 253-23 ... 253-33 mukaisia vahviketukia ja 
vahvikkeita voidaan lisätä turvakehikkoon sen suunnit-
telijan halun mukaan. Ne täytyy joko hitsata tai kiinnit-
tää irrotettavilla liitoksilla. Kaikkia näitä edellämainittuja 
tukia ja vahvistuksia voidaan käyttää erikseen tai yhdes-
sä toistensa kanssa.

Kuvan 253-17 tukien kiinnitys pääkaareen voidaan 
nostaa vaihtoehtoisesti oviputkien korkeudelle.

8.3.2.2.1 Kattovahvistukset (Kuvat 253-12 ... 253-14)
Kyseinen vahvistus on pakollinen autoissa, jotka on 
luokiteltu 01/01/2005 jälkeen. Kilpailuissa, joissa ei ole 
kakkosohjaajaa, voidaan käyttää vain yhtä kuvan 253-12 
mukaisista kulmittaista kattovahvistusta, mutta tällöin 
sen etukiinnitys tulee olla kuljettajan puolella.
8.3.2.2.2 Tuulilasipilarin vahvistus (Kuva 253-15)
Kyseinen vahvistus on pakollinen autoissa, jotka on 
luokiteltu 01/01/2006 jälkeen. Kyseinen tuki saa olla 
taivutettu vain siten, että sivuprojektio on suora eikä 
taivutuskulma ole yli 20 astetta.
8.3.2.2.3 Takatukien diagonaalit (Kuva 253-21)
Kuvan 253-21 mukainen ristikko voidaan korvata ku-
van 253-22 mukaisilla takatukien diagonaalituilla vain, 
jos käytetään kuvan 253-14 mukaista kattovahviketta. 
Autot, jotka on luokiteltu 01.01.2014 jälkeen: Kuvan 
253-22 mukaiset diagonaalituet ovat pakolliset, mikäli 
käytetään kuvan 253-14 mukaisia kattovahvikkeita. 
8.3.2.2.4 Etujousituksen kiinnityspisteiden vah-
vistus (Kuva 253-25)
Kuvan 253-25 mukaiset vahvikkeet tulee kiinnittää etu-
jousituksen yläkiinnityspisteisiin.
8.3.2.2.5 Poikittaistuet (Kuvat 253-26 ... 253-30)
Kuvissa 253-26 ja 253-27 sallitun keskituen asennuskul-
ma saa olla enintään 30 astetta pystysuorasta.

Etukaarien poikittaistuki ei saa viedä tilaa kuljetta-
jilta. Se voidaan sijoittaa mahdollisimman korkealle, 
mutta tuen alareuna ei saa yltää kojetaulun yläpuolelle. 
Autoissa, jotka on luokiteltu 1.1.2007 jälkeen, kyseistä 
tukea ei saa sijoittaa ohjausakselin alapuolelle.

Kuvien 253-18, 253-26, 253-27, 253-28 tai 253-30 
mukaisia poikittaistukia voidaan käyttää myös turva-
vöiden kiinnitykseen. Turvavöiden asentamiseksi suo-
siteltuja kulmia ja asennustapaa (Art. 253 6.2) tulee 
noudattaa. Mikäli poikittaistukia käytetään turvavöiden 
kiinnittämiseen, irrotettavat liitokset poikittaistuissa 
ovat tällöin kiellettyjä. 
8.3.2.2.6 Taivutusten ja liitosten vahvistukset 
(Kuvat 253-31 ... 253-34)
Vahvikkeet tulee tehdä joko putkesta tai levystä kohdan 
8.2.14 mukaisesti. Vahvistuksen materiaalivahvuus on 
oltava vähintään 1.0 mm. Putkimaisten vahvistuksien 
liitos vahvistettavaan osaan ei saa olla kauempana kuin 
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puolessavälissä vahvistettavan osan mitasta. Etukaaren vahvistus voi poikkeuksellisesti sijaita etujousituksen ylä-
pään tuen liitoskohdassa.

8.3.2.3 Suojakehikon minimivaatimukset:
Suojakehikon minimivaatikset on määritelty seuraavasti:

Auton luokitus: Kakkosohjaajan kanssa Ilman kakkosohjaajaa

01/01/2002...31/12/2004 Kuva 253-35A Kuva 253-36A tai symmetrisesti

01/01/2005...31/12/2005 Kuva 253-35B Kuva 253-36B tai symmetrisesti

01/01/2006 eteenpäin Kuva 253-35C Kuva 253-36C tai symmetrisesti

Oviputket ja kattovahvistukset kohtien 253-8.3.2.1.2 ja 253-8.3.2.1.3 mukaisesti.

253-16 253-17 253-18

253-19 253-20 253-21

253-22 253-23 253-24

253-25 253-26 253-27

253-28 253-29 253-30

253-31 253-32 253-33
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8.3.2.4 Irrotettavat osat
Mikäli suojakehikon rakenteessa käytetään irrotettavia 
osia tulee niiden liitosten olla FIA:n hyväksymää tyyp-
piä. (kuvat 253-37...47). Kyseisiä liitoksia ei saa asentaa 
hitsaamalla. Muttereiden ja pulttien on oltava lujuudel-
taan vähintään 8.8 (ISO standardi).

Kuvien 253-37, 253-40, 253-43, 253-46 ja 253-47 
mukaisia liitoksia saa käyttää vain kohdassa 253.8.3.2.2 
mainittujen putkien ja vahvikkeiden kanssa ja ne ovat 
kiellettyjä kehikon yläosien liitoksissa, jotka liittävät pää-
kaaren, etukaaren tai sivukaarien osia.

253-35A 253-35B 253-35C

253-36A 253-36B 253-36C
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253-43 253-42

253-41

253-40

253-39

253-37

253-38

253-46 253-47

253-44 253-45

 

 

36
36

40
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40
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8.3.2.5. Muita määräyksiä
Turvakehikko on sijoitettava pituussuunnassa kokonai-
suudessaan pystysuuntaista kuormaa kantavien etu- ja 
takapyöränripustuksien yläkiinnityspisteiden väliselle 
alueelle (jouset ja iskunvaimentimet).

Kuitenkin on lisäksi sallittua asentaa lisätuki turva-
kehikon ja kallistuksenvaimentimen korikiinnityksien 

väliin ylittämään edellä mainitut rajat. Kukin näistä 
kiinnityspisteistä voidaan yhdistää suojakehikkoon 30 
x 1.5mm putkella.

Autot, jotka on luokiteltu 01/01/2002 ja sen jälkeen:
Turvakehikon etuosan putket saavat olla näkyvillä 

tuulilasiaukosta kuvan 253-48 rajaamalla alueella (vii-
voitettu yläosa 100mm ja reunaosat 70mm).

253-48 253-49

Kaikkien Super Production ja Super 2000-autojen, jotka 
on luokiteltu 01/01/2000 ja sen jälkeen, sekä kaikkien 
01/01/2001 jälkeen luokiteltujen ralliautokehikkojen 
tulee noudattaa seuraavia mitoituksia:
Oviaukkovahvistuksien tulee noudattaa kuvan 253-49 
mittoja seuraavasti:
A = vähintään 300 mm
B = enintään 250 mm
C = enintään 300 mm
D (ei käytössä)
E =mitta ei saa ylittää oviaukon korkeuden puoliväliä

8.3.2.6 Turvakehikon kiinnitys korikehikkoon
Kehikko pitää kiinnittää vähintään seuraavista pisteistä:
-  etukaaren kiinnitysjaloista;
-  sivukaarien tai puolisivukaarien kustakin kiinnitysja-

lasta;
-  pääkaaren kiinnitysjaloista
-  akatukien alapäistä
Jotta turvakehikko saadaan tehokkaasti kiinnitetyksi ko-
rikehikkoon, voidaan alkuperäistä vehoilua ja pehmus-
teita muokata turvakehikon ympäriltä leikkaamalla tai 
vääntämällä, mutta ei kuitenkaan kokonaan poistamal-
la kyseistä osaa. Jos tarpeen, voidaan sulakerasia siirtää 
pois turvakaarien asennuksen tieltä.
Kiinnityspisteet pää-, etu-, sivu- ja puolisivukaarille:

Kaarien lattiakiinnitystä varten tulee jokaisessa kaa-
ren alapään kiinnityspisteessä olla kiinnityslevy, jonka 
minimipaksuus on 3 mm, muodostaen kiinnitysjalan. 
Kaarien alapään kiinnitys korikehikkoon on tehtävä 
vähintään kolmella pultilla. Kukin kiinnityskohta tulee 
korissa vahvistaa vähintään 3 mm paksulla ja pinta-alal-

taan vähintään 120 cm2 teräksisellä vahvikelevyllä, joka 
on hitsattu korikehikkoon. 1.1.2007 alkaen luokitelluissa 
autoissa koriin hitsatun vahvikelevyn ja korikehikon kos-
ketuspinnan pitää olla 120 cm2.

Erilaiset vaihtoehdot ovat kuvissa 253-50 ... 253-56. 
Kuvan 253-52 mukaista vahvikelevyä ei välttämättä tar-
vitse hitsata koriin. Käytettäessä kuvan 253-54 mukaista 
ratkaisua, voidaan aukot molemmissa päissä täyttää 
pellillä.

Kiinnitysjalan pulttien tulee olla vähintään M8 kokoa 
ja lujuus vähintään 8.8 ISO normin mukaan. Mutterei-
den tulee olla lukkomuttereita tai varustettu jousialusle-
vyillä. Kahden pultin välinen kulma tulee olla vähintään 
60 astetta.
Takatukien kiinnityspisteet:

Kiinnityskohdat tulee vahvistaa vähintään 60 cm2:n 
kiinnityslevyillä muodostaen kiinnitysjalan. Se tulee 
kiinnitää koriin vähintään kahdella M8 pultilla (kuva 
253-57). Myös kuvan 253-58 mukainen yksipulttikiin-
nitys hyväksytään edellyttäen, että käytetään riittävän 
vahvaa rakennetta ja että pultille on hitsattu holkki 
takatukeen.

Edellä olevat ovat vähimmäisvaatimukset. Lisäksi 
voidaan tehdä lisäkiinnityksiä, kaarien kiinnitysjalat 
saadaan hitsata korin vahvikelevyihin ja turvakehikko 
(määritelmä kohdassa 253-8.3.1) voidaan hitsata kori-
kehikkoon.
Erikoistapaus: 
Jos auton korikehikko/alusta on muuta ainetta kuin 
terästä, ei turvakehikkoa saa hitsata siihen. Tällöin vain 
kiinnitysjalan kiinnittäminen korikehikkoon on sallittu.
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253-50 253-51

253-52

253-53 253-55253-54 253-56

253-57

253-58

8.3.3 Materiaali 
Vain poikkileikkaukseltaan ympyrämäiset putket ovat sallittuja. Materiaalivaatimukset ovat:

Materiaali Minimi veto/murtolujuus Minimimitat Käyttökohde

Kylmävedetty, 
saumaton puhdas 
hiiliteräs, hiilen 
enimmäismäärä 
0.3 %

350 N/mm2 45 x 2.5 (1.75” x 0.095”)
tai
50 x 2.0 (2.0” x 0.083”)

Pääkaari ja sivukaaret

38 x 2.5 (1.5” x 0.095”)
tai
40 x 2.0 (1.6” x 0.083”)

Puolisivukaaret ja kehikkoraken-
teen muut osat (ellei aiemmissa 
kohdissa ole toisin määritelty)

Huom: Yllämainitun mukaisessa puhtaassa teräksessä 
mangaanin enimmäismäärä on 1.7 % ja muiden lisäai-
neiden enimmäismäärä on 0.6 %.

Teräslaatua valittaessa tulee kiinnittää huomiota 
hyviin venymis- ja hitsausominaisuuksiin. Taivutukset 
on tehtävä kylminä ja taivutussäde putken keskilinjas-
ta mitattuna tulee olla vähintään kolme kertaa kysei-
sen putken halkaisijamitta. Jos putken ympyrämäisyys 
muuttuu taivutettaessa, pienimmän halkaisijan suhde 
suurimpaan kyseisessä putkessa tulee olla suurempi 
kuin 0.9.

8.3.4 Hitsausohjeita 
Saumojen hitsausten tulee ylettyä koko putken ympä-
rysmitan ympäri. Kaikkien hitsaussaumojen tulee olla 
parasta mahdollista laatua ja tunkeuma saumassa tu-
lee olla täydellinen (suositellaan suojakaasuhitsausta). 
Vaikkakaan hyvännäköinen hitsaus ei välttämättä takaa 
sen laatua, huononnäköiset hitsaukset eivät koskaan 
ole merkki hyvästä työstä. Käytettäessä lämpökäsiteltyä 

terästä tulee valmistajan ohjeita seurata (erikoispuikot, 
suojakaasuvaatimukset, yms).

8.3.5 Pehmusteet
Vahingoittumisvaaran välttämiseksi on turvakehikon 
sellaiset kohdat, joihin kuljettajat voivat osua, pehmus-
tettava heikosti syttyvällä tai paloa estävällä materiaa-
lilla. Turvakehikon se osa, joka on lähellä kypärää, tulee 
pehmustaa FIA standardin 8857-2001 type A mukaisella 
iskusuojalla (Kts. FIA Technical List nro 23). 

Edellämainittu koskee kaikkia lajeja. 

Kansallisia lisäyksiä:
Vähintään yksi diagonaalituki on pakollinen. Tämä kos-
kee myös autoja, jotka on luokiteltu 1.1.2002 jälkeen. 
Vähintään kuvan 253-8 mukaiset oviputket ovat pakol-
liset kaikissa autoissa. Nopeuskilpailussa riittää kyseinen 
putki vain kuljettajan puolelle. Oviputki tulee aina sijoit-
taa siten, että se suojaa myös alaviistosta tulevia iskuja 
vastaan. Oviputket voivat olla taivutettu ulospäin tur-
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vallisuuden lisäämiseksi. 
Seinämävahvuuden mittaamista varten on 5 cm:n 

päähän lattiasta ajajan puolelle porattava 6 mm:n reikä. 
Reikien poraaminen ei koske luokiteltuja kehikoita.

Turvakehikon diagonaali- ja takatukien tulee olla 
suoria, muita kehikon putkia voidaan taivuttaa.

Kuvan 253-38 ja 39 kartioliitoksen kiristyspulttien 
kanta ei tarvitse olla upotettu. 

Luokitellun kehikon (ASN:n leimaama sertifikaatti) 
luokitustodistus on esitettävä pyydettäessä. Kehikon 
tulee kokonaisuudessaan vastata luokitustodistusta tai 
sertifikaattia.

Kehikkoluokitus on voimassa vaikka auton KV-luoki-
tus olisikin jo vanhentunut.

Turvakehikko voidaan pääkaaren takatukien osalta 
viedä ohjaamosta matkatavaratilan puolelle pituus-
suunnassa maksimissaan taka-iskunvaimentimien ylä-
kiinnityspisteiden linjaan asti. Takatukien läpiviemiseksi 
saadaan tehdä mahdolliseen kiinteään väliseinään ko. 
putken halkaisijan kokoinen reikä, muutoin väliseinära-
kenne on säilytettävä.

Autot, joiden katsastuskortti on myönnetty seuraa-
vien päivämäärien jälkeen (koskee kaikkien luokkien 
autoja, joissa ei ole luokiteltua turvakehikkoa):

1.1.2007 jälkeen tulee kehikko varustaa kohdan 
8.3.2.1.3 mukaisilla kattovahvistuksilla.

1.1.2010 jälkeen kohdan 8.3.2.1.5 mukaiset kulmien 
ja taivutuksien vahvistukset ovat pakollisia.
Kansallisesti luokitellut autot:
1.1.2015 jälkeen kansallisesti luokiteltujen autojen 
kehikoiden tulee täyttää kaikki luokituspäivämääränä 
voimassa olleet vaatimukset turvakehikon rakenteesta.

Tarkennukset seuraaville ryhmille, edellisten lisäksi:
Ryhmä F: Vähintään 2kpl oviputkia auton molemmil-
la puolilla pakolliset. Pääkaaret tulee kiinnittää A- ja 
B-pilareihin pilarin ylä- ja alaosasta joko hitsaamalla tai 
vähintään 8 mm:n pulteilla. Kyseinen B-pilari kiinnitys 
voidaan tehdä myös pitkittäistukiin, jos ne sijaitsevat 
lähempänä B-pilaria kuin pääkaari. 
SS-luokka:  Asfalttiratakilpailuissa hyväksytään pääkaa-
ren vähimmäismitoiksi edelleen 38/2,5 mm, niille au-
toille, joihin on ennen 1.1.97 myönnetty katsastuskortti.
Historic: Turvakehikkomääräykset liite K:n määrittele-
mällä tavalla.

9. Näkyvyys taakse
Kaikissa autoissa on oltava auton molemmilla puolilla 
ulkopuolinen taustapeili. Ne voivat olla sarjavalmistei-
sia. Kunkin peilin vähimmäispinta-ala on 90 cm2. Sisä-
peili on vapaaehtoinen. 

Käyttö on pakollista ryhmissä N, A, R ja Super 2000 
rally. Super Production -ryhmässä käyttö ryhmäsään-
nön mukaisesti.

Ralleissa ryhmissä N, R, Super 2000 ralli ja A tausta-
peilin koteloon saa tehdä avauksen (enintään 25cm2/
kotelo) jonka tarkoituksena on suunnata raitista ilmaa 
ohjaamoon. 

Ovea voidaan muokata ulkopuolisen taustapeilin 
asentamiseksi enintään 25 cm² vastaavalta alalta.

Käyttö: ainoastaan ralleissa, ryhmissä N, A, R, Super 

2000 ja WRC.

Kansallinen lisäys:
Kyseinen kohta koskee myös ryhmää F ja FinR.

10. Hinaussilmukka 
Kaikkiin kilpailuihin osallistuvat autot on varustettava 
eteen ja taakse sijoitetuilla hinaussilmukoilla, joita käy-
tetään auton hinaamiseen. Sen tulee olla selvästi näky-
vissä ja maalattu keltaiseksi, punaiseksi tai oranssiksi.

11. Ikkunat 
Ikkunoiden tulee olla maantieliikenteeseen hyväksytty-
jä, josta tulee myös olla merkintä lasissa.

4 ja 5 ovisissa malleissa, voidaan ikkunan ja ikkuna-
kehikon väliin asentaa tuuletusta varten osa, joka ei saa 
ulottua korin ulkopuolelle.

Kerroslasista valmistettu tuulilasi on pakollinen. Sii-
hen saadaan asentaa ulkopuolelle enintään 400 micro-
nin paksuinen väritön filmikerros, mikäli kilpailumaan 
liikennesäännöt eivät sitä kiellä.

Häikäisysuojanauhan käyttö tuulilasissa on sallittu 
sillä ehdolla, että kuljettajat voivat esteettä nähdä kaikki 
mahdolliset liikenne- ja muut merkit.

Tummien ikkunoiden tai tummien suojakalvojen 
käyttö on sallittu sivu- ja takaikkunoissa. Autoon tulee 
kuitenkin nähdä sisälle 5m päästä katsottaessa.
Vain ralleissa: 
Mikäli ei käytetä muuta sallittua ikkunakalvoa, kansain-
välisissä rallikilpailuissa läpinäkyvien, värittömien kalvo-
jen käyttö sivu- ja takaikkunoiden sisäpinnalla ja kattoik-
kunassa on pakollista (lasipinnoilla). Kalvot eivät saa olla 
100 micrometriä paksumpia.

Myös heijastavan tai tumman ikkunakalvon käyttö 
sivu- ja takaikkunoissa on sallittu seuraavin ehdoin:
• Käytettäessä heijastavia tai tummia ikkunakalvoja 

on ikkunakalvossa oltava 70mm halkaisijaa vastaa-
va avaus, josta kuljettajat näkevät ulos sekä josta 
näkee ulkoapäin katsottaessa kuljettajan ja auton 
ohjaamon.

• Kyseisten kalvojen käyttö pitää olla sallittu kilpailun 
säännöissä

Jos sivuikkunassa käytetään verkkoa (vain ratakil-
pailuissa), tulee sen täyttää seuraavat ominaisuudet: 
Verkko on valmistettu kudotuista vähintään 19 mm 
(3/4”) leveistä kaistaleista, joiden aukkojen tulee olla 
minimissään 25x25 mm ja maksimissaan 60x60 mm. 
Verkko kiinnitetään turvakaareen. Verkon tulee sulkea 
ikkuna-aukko ohjauspyörän keskiön etäisyyteen asti. 
Kansainvälisissä ratakilpailuissa edellä mainittu verkko 
on pakollinen.

Kansallinen lisäys: 
Kalvojen, värillistenkin käyttö takasivu- ja takaikkunassa 
on sallittu (paitsi historicissa) tieliikennesääntöjen mu-
kaisesti. Suositellaan kv-säännön mukaisten kalvojen 
käyttöä. Rallicrossluokissa on turvakalvon käyttö sallittu.

Minkäänlaisten heijastavien ikkunakalvojen (”peili-
kalvojen”), edes osittaisten, käyttö ei ole sallittua ralli-
kilpailuissa.
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12. Tuulilasin turvallisuuskiinnitys 
Tuulilasin lisäkiinnityslaitteita voidaan vapaasti käyttää 
ryhmissä N, A ja R.

Kansallinen lisäys:
Kyseinen kohta koskee myös ryhmiä SS, F ja FinR.

13. Päävirtakatkaisin 
Päävirtakatkaisimesta on voitava sulkea kaikki virta-
piirit (akku, laturi, valot, äänimerkinantolaite, sytytys, 
sähköiset valvontalaitteet jne), myös moottorin tulee 
sammua. Diesel-autoissa, joissa ei ole elektronista polt-
toainesyöttöä, tämän katkaisijan tulee sulkea moottorin 
ilmansaanti.

Katkaisijan on oltava kipinättömästi toimiva ja sitä 
on voitava käyttää auton sisä- ja ulkopuolelta.

Ulkopuolella katkaisin on sijoitettava umpiautoissa 
tuulilasitolpan alakulman läheisyyteen. Se tulee merkitä 
valkoreunaisella sinisellä kolmiolla, jonka kanta on vä-
hintään 12 cm, ja jossa on punaisen salaman kuva. Um-
piautoissa ulkopuolinen laukaisu on pakollinen. 

Päävirtakatkaisin on pakollinen kaikissa rata- ja mäki-
kilpailuissa. Sitä suositellaan muihin kilpailuihin.

1.1.2016 alkaen päävirtakatkaisin on pakollinen kai-
kissa ryhmissä ja kilpailuissa.

Kansallinen lisäys:
Asennus on pakollinen nopeuskilpailuissa ryhmissä N, A 
ja FinR (paitsi rallisprinteissä).

Ryhmissä F ja SS asennus on pakollinen kaikissa la-
jeissa. Sitä suositellaan muihin kilpailuihin.

14. FIA:n hyväksymät turvallisuuspolttoainesäi-
liöt 
Jos kilpailija käyttää turvallisuussäiliötä, täytyy se tulla 
valmistajalta, jonka FIA on hyväksynyt. 

Saadakseen FIA:n hyväksymisen tulee valmistajan 
testata tuotteensa laatu ja säiliöiden tulee täyttää FIA: 
n määräykset. FIA:n hyväksymän valmistajan tulee toi-
mittaa asiakkailleen ainoastaan säiliöitä, jotka täyttävät 
hyväksytyt normit. 

Jokaisessa säiliössä on oltava merkittyinä valmista-
jan nimi, vaatimustunnisteet joiden mukaan säiliö on 
valmistettu, luokituspäivämäärä voimassaoloaikoineen 
ja sarjanumero. Merkintä on oltava yksiselitteinen ja 
hyväksytetty FIA:ssa standardin vaatimuksia vastaavaksi.

14.1 Tekniset ominaisuudet
FIA:lla on mahdollisuus hyväksyä tankkivalmistajan te-
kemästä anomuksesta jokin muukin tekninen vaatimus 
tai standardi.

14.2 FT3 1999, FT3.5 tai FT5 vaatimukset
Ylläolevien tekniset standardit on saatavilla FIA:sta.

14.3 Säiliöiden vanheneminen
Säiliön lujuus heikentyy huomattavasti noin viiden 
vuoden käytön jälkeen. Tämän vuoksi polttoainesäiliöt 
on vaihdettava uusiin viiden vuoden kuluessa tankkiin 
merkitystä valmistuspäivämäärästä lukien, jollei säiliötä 

ole tarkastettu ja todennettu vaatimuksien mukaiseksi 
valmistajan toimesta enintään seuraavaksi kahdeksi 
käyttövuodeksi. Päiväyksen tarkastamista varten, tulee 
asentaa nesteenpitävä palamaton ikkuna säiliön suo-
jaan.

14.4 FIA-hyväksyttyjen vaatimusten soveltami-
nen
Ryhmän N, A ja B autot voivat käyttää FT3 1999, FT3.5 
ja FT5 standardin mukaista turvallisuussäiliötä, mikäli 
tankin käyttö ei edellytä ryhmäsäännön vastaisia muu-
toksia.

Yllämainitun standardin mukaisissa säiliöissä suosi-
tellaan käytettäväksi turvavaahtoa.

14.5 Täyttökaulalliset turvallisuussäiliöt, ryhmät 
N ja A
Autot, joissa polttoaineen täyttökaula kulkee ohjaamoti-
lassa, tulee säiliö varustaa FIA-luokitellulla takaiskuvent-
tiilillä. Tämä venttiili tulee olla yksi- tai kaksiläppäinen 
ja se on asennettava täyttökaulan säiliön puoleiseen 
päähän. Kyseisen täyttökaulan tehtävä on yhdistää täyt-
töaukko varsinaiseen säiliöön.

Kansallinen lisäys:
Ryhmissä F, FinR, FinN, SS, rallicross kansallinen neliveto, 
autokrossi ja SRC turvallisuuspolttoainesäiliöllä tarkoite-
taan säiliötä, jonka rakenne vastaa FT3 tai SFI28.1 stan-
dardin rakennetta. Myös vanhentuneen FIA. FT-tankin 
katsotaan täyttävän em. vaatimuksen.
Polttoainesäiliötä ja -järjestelmän komponentteja va-
littaessa tulee varmistua, että ne soveltuvat käytössä 
olevalle polttoaineelle.

15. Paloseinät
Tiivis ja suojaava paloseinä on oltava moottoritilan ja 
ohjaamon välissä estämässä tulen pääsyn ohjaamoon. 
Jos takapenkki toimii paloseinänä, on suositeltavaa, että 
se päällystetään tulenkestävällä materiaalilla.

Kansallinen lisäys:
Jos autosta on poistettu takaistuin on metallinen palo-
seinä asennettava myös polttoainesäiliön (m.l täyttöput-
ki ja -aukko) ja pumppujen eristämiseksi ohjaamosta.

Öljynkerääjä (vain moottorirata- ja jääratakilpai-
luissa): Jos kampikammion tuuletus on avoin, pitää se 
olla varustettu öljynkerääjällä, joka kerää ulosvuotavan 
öljyn.

Öljynkerääjän tilavuus on oltava vähintään 2 litraa. 
Säiliön tulee olla läpinäkyvä tai siinä tulee olla läpinä-
kyvä ikkuna.

16. Istuimet
Jos alkuperäistä istuimen kiinnitystä muutetaan on uusi 
kiinnitys oltava istuimen valmistajan hyväksymä, tai teh-
tävä seuraavalla tavalla:
1. Penkkikiinnikeiden asennuspisteet
Penkkikiinnikeiden asennuspisteet tulee olla: 
• Auton omissa penkkikiinityspisteissä
• Luokitelluissa penkkikiinnikkeiden asennuspis-
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teissä. Nämä tulee olla VO-luokiteltu. Käytettäessä 
kyseisiä VO-luokiteltuja asennuspisteitä voidaan 
alkuperäiset asennuspisteet poistaa. 

• Oheisen kuvan 253-65B ja asennusohjeiden mukai-
sia. 

Kiinnitys tulee tehdä vähintään neljästä kohdasta kulle-
kin istuimelle, käyttäen vähintään 8mm halkaisijaltaan 
olevia pultteja. 

Asennusohjeet: 
• Helma ja keskitunneli reijitetään siten, että seuraa-

vassa kohdassa mainittu mutteri mahtuu kyseiseen 
reikään

• Vähintään M8 mutteri hitsataan vahvikelevyyn, joka 
taasen hitsataan helman ja keskitunnelien reikien 
kohdalle (mutteri edellämainittuun reikään)

• Hitsataan kerreholkit ja päätylevyt kuhunkin put-
keen

• Asennetaan kyseinen putki helmassa ja keskitunne-

lissa olevien vahvikelevyjen väliin käyttäen vähin-
tään 8.8 kovuisia pultteja

2.  Penkkikiinnikkeiden asentaminen suoraan koriin 
Asennettaessa penkkikiinnikket suoraan koriin, tulee se 
tehdä seuraavalla tavalla:

Penkinkiinnikkeen kiinnitys tulee tehdä vähintään 
neljästä kohtaa ja asennus on tehtävä pulteilla, joiden 
halkaisija on vähintään 8mm. Kts kuva 253-65. Jokai-
nen kiinnityspiste on vahvistettava vähintään 40 cm2:n 
levyillä.
3.  Pikakiinityssysteemit ja kiskot
Jos käytetään pikakiinnityssysteemiä, tulee sen kestää 
vähintään 18000 N:n voima vaaka- tai pystysuorassa 
suunnassa, mitattuna suunta kerrallaan.. 

Jos käytetään kiskoja, joissa on säätö, niiden täytyy 
olla luokiteltuja tai istuimen mukana tulleita alkuperäi-
siä.

4.  Penkkien kiinnittäminen penkkikiinnikkeisiin
Penkki tulee kiinnittää penkkikiinnikkeisiin neljästä 
kohtaa, kaksi kiinnitystä edessä ja kaksi takana. Kiinnitys 
tehdään vähintään 8mm pulteilla ja penkissä tulee olla 
vahvikkeet jokaiselle kiinnityspisteelle. Näiden kiinnitys-
pisteiden tulee kestää vähintään 15000N voima mihin 
tahansa suuntaan.

5.  Vahvikelaput ja kiinnikkeet
Vahvikelappujen ja kiinnikkeiden vähimmäisvahvuus 
on 3mm (teräs) tai 5mm (kevytmetalli). Vahvikelapun 
pitkittäissivun vähimmäismitta on 6cm.

6.  Istuimen pehmusteet
Jos istuimessa on pehmusteet, voivat ne olla korkein-
taan 50mm paksuja.

Ryhmässä N FT 3 polttoainesäiliö ei saa ylit-
tää sääntöjen sallimaa tilavuutta paitsi ralleis-
sa.

Turvasolumuovin käyttöä FT3 tankeissa suo-
sitellaan.

Täyttöputki, joka kulkee ohjaamon kautta,
on varustettava FIA:n luokittelemalla takais-
kuventtiilillä säiliön puoleisessa päässä.
15. Paloseinät
Tiivis ja suojaava paloseinä on oltava mootto-
ritilan ja ohjaamon välissä estämässä tulen
pääsyn ohjaamoon.

Kansallinen lisäys:

– Jos autosta on poistettu takaistuin on palo-
seinä asennettava myös polttoainesäiliön ja

– pumppujen ja ohjaamon väliin.
– Öljynkerääjä (vain moottorirata- ja jäärata-

kilpailuissa): Jos kampikammion tuuletus
on avoin, pitää se olla varustettu öljynke-
rääjällä, joka kerää ulosvuotavan öljyn.
Öljynkerääjän tilavuus on oltava vähintään

2 litraa. Säiliön tulee olla läpinäkyvä tai siinä
tulee olla läpinäkyvä ikkuna.
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16. Istuimet
Jos alkuperäistä istuimen kiinnitystä muute-
taan on uusi kiinnitys oltava istuimen valmis-
tajan hyväksymä tai tehtävä seuraavalla taval-
la:

Kiinnitys neljästä kohtaa vähintään 8 mm:n
pulteilla oheisen kuvan mukaisesti. Jokainen
kiinnityspiste on vahvistettava vähintään 40
cm2:n levyillä (kts oheinen kuva), jonka pak-
suus on vähintään 3 mm (teräs) tai 5 mm (ke-
vytmetalli). Pitkittäissivun pituus tulee olla vä-
hintään 6 cm.

Jos käytetään kiskoja, joissa on säätö, nii-
den täytyy olla luokiteltuja tai istuimen muka-
na tulleita alkuperäisiä.

Kiinnityskohtien tulee kestää vähintään
15000 N:n voima mistä suunnasta tahansa. Pi-
kakiinnitysten tulee kestää vähintään 18000
N:n voima vaaka- tai pystysuorassa suunnassa.

Istuimet tulee ryhmissä N ja A olla FIA-luoki-
teltuja kaikissa kv-kilpailuissa (FIA stamdardi
8855-99).

17. Pyörän paineenkontrolliventtiilit ovat
kiellettyjä

253-65B
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Kaikkien käytettävien istuimien tulee olla FIA 8855/1999 
tai 8862/2009 standardin mukaisia eikä niiden rakennet-
ta saa muuttaa. Käyttöikä on rajoitettu viiteen vuoteen 
valmistuspäivämäärästä lukien. Standardin 8862/2009 
istuimen käyttöikä on 10 vuotta valmistusvuodesta.Täs-
tä tulee olla istuimessa valmistajan merkintä. 

Käyttöikään voidaan valmistajan toimesta antaa kah-
den vuoden lisäaika. Tästä lisäajasta on oltava erillinen 
valmistajan tunniste kyseisessä istuimessa.

Kansallinen lisäys:
Kuvan 253-65B mukaisessa kiinnityksessä voidaan put-
kimateriaalina käyttää kuvassa mainittujen vähintään 
35 x 35 x 2,5mm (neliö) tai väh. 35 x 2,5mm (pyöreä) 
lisäksi myös väh. 20 x 40 x 2.5 mm:n profiilia. Vähintään 
40 cm2 (3 mm) kiinnityslaput (”end plate”) voivat olla 
suoraan hitsattuina koriin ja putki on oltava ympärihit-

sattu kiinnityslappuun. Kiinnityslapun lisäksi ei tarvita 
lisävahvikelappua. Istuimen standardin voimassaolon 
(viimeisen käyttöpäivän) jälkeen voidaan istuinta käyt-
tää kansallisesti enintään viisi vuotta.

Rallikilpailuissa: Pään sivuttaistuella varustetut 
istuimet ovat pakolliset autoissa, joiden katsastuskortti 
on myönnetty 1.1.2015 jälkeen. (ei koske historic-luok-
kia)

17. Pyörän paineenkontrolliventtiilit 
Pyörän kontrolliventtiilit ovat kiellettyjä.

18. Erityiset määräykset sähkökäyttöisille ajo-
neuvoille
Tämä luku on kääntämättä Suomen kielelle. Teksti on 
luettavissa www.fia.com –sivustolla.
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1. Määritelmä
Tuotantoautot.

2. Luokitus
Vähintään 2500 kpl samanlaista henkilöautoa täytyy 
olla valmistettu 12 peräkkäisen kuukauden aikana. Au-
ton tulee olla FIA:n ryhmään A luokittelema. VF luoki-
tussivut ryhmästä A ovat voimassa myös ryhmässä N. 
VP-luokitussivut ovat voimassa ryhmässä N. Ryhmään A 
luokitellut lisävarusteet (VO) eivät ole voimassa ryhmäs-
sä N paitsi, jos ne ovat:
• kaksiosaisen (”kaksimassa”) vauhtipyörän korvaava 

yksiosainen vauhtipyörä, jolla on samat mitat ja pai-
no kuin alkuperäisellä 

• automaattivaihteiston vauhtipyörä 
• polttoainesäiliöitä 
• automaattivaihdelaatikoita
• kattoluukkuja (ja katon tuuletusventtiileitä)
• turvakehikoita
• istuimen kiinnityksiä
• turvavyön kiinnityksiä 
• 2/4-oviversiot
SP-luokitussivut eivät ole voimassa ryhmässä N. VO-
luokitellut ryhmän A turvatankkien asennus ja käyttö 
art 255.5.9.2. ja art 254.6.8. mukaan.

Evoluutio (ET), kit variant (VK) tai sporting evolution 
(ES) luokitukset ryhmään A eivät ole voimassa ryhmässä 
N. Poikkeuksena ovat kuitenkin ET ja ES luokitukset, jot-
ka ovat julkaistu 01.01.97 jälkeen, jolloin niitä voi käyttää 
ryhmässä N.

3. Istuinten lukumäärä
Autoissa täytyy olla vähintään neljä istuinpaikkaa ryh-
män A määrittelemien mittojen mukaisesti (luokitus-
määräys).

4. Sallitut tai pakolliset muutokset ja lisäykset
KAIKKI NE MUUTOKSET, JOTKA EIVÄT OLE NÄISSÄ SÄÄN-
NÖISSÄ SALLITTU TEHTÄVÄKSI, ON NIMENOMAAN KIEL-
LETTY.

Ainoa, mitä autolle saa tehdä, on normaali huolto tai 
kuluneen tai vaurioituneen osan vaihto. Muutosten ja 
asennusten sallitut rajat määritellään jäljempänä. Mikä 
tahansa osa, joka on kulunut käytössä tai vaurioitunut, 
saadaan vaihtaa vain alkuperäisen samanlaisen osan 
kanssa.

Autojen tulee ehdottomasti olla täsmälleen sarjaval-
misteisia malleja ja luokituksen mukaisia.

5. Minimipainot
5.1 Autojen on oltava vähintään luokitustodistuksessa 
mainitun painoisia.
Auto punnitaan ilman henkilöitä, matkatavaraa, työka-
luja ja tunkkia. Punnituksessa saa olla mukana vain yksi 
varapyörä. Jos autossa on kaksi varapyörää, tulee toinen 
poistaa ennen punnitusta. 

Kaikki säiliöt, jotka sisältävät nestettä (voitelu, jarrut, 

jäähdytys ja lämmityslaitteisto) on oltava täytettynä val-
mistajan antamaan määrään. Tämä ei koske tuulilasin 
tai lamppujen pesulaitteen säiliötä, jarrujen jäähdytys-
järjestelmää, polttoainesäiliötä eikä vesiruiskutuksen 
säiliötä, joiden tulee olla tyhjiä. Luokittelemattomat 
lisävalot tulee poistaa ennen punnitusta. 
5.2 Rallikilpailuissa auton (kohdan 5.1 mukaiset seikat 
huomioiden) minimipaino miehistöineen (1-ohjaaja+2.
ohjaaja ajovarusteineen) on kohdan 5.1 mukainen pai-
no + 160kg. Joka tapauksessa sekä kohdan 5.1 määritte-
lemä että kohdan 5.2 määrittelemä paino on täytyttävä.

6.
6.1. Moottori 
Moottorin muoviset suojat, joiden tehtävänä on piilot-
taa mekaaniset osat, voidaan poistaa moottoritilasta, 
jos ne hoitavat vain esteettistä tehtävää. Myös ääntä 
eristävä materiaali konehuoneesta (ei ulospäin näkyvä) 
voidaan poistaa.

Kaasupolkimesta läpälle menevän vaijerin voi vaih-
taa tai kahdentaa. Kyseisen vaijerin valmiste on vapaa. 
Tämän lisätyn vaijerin tulee olla toiminnaltaan rinnak-
kainen, eli sen toiminta tulee olla alkuperäisen kanssa 
samanlainen. 

Jos auto on varustettu moottoroidulla kaasuläpällä, 
voidaan sen tilalla käyttää N-ryhmään luokiteltua me-
kaanista sarjaa.

Ruuvit ja pultit saa vaihtaa, mutta aineen tulee olla 
terästä. Putkien kiinnityssysteemit voi vaihtaa.

Sytytys: sytytystulppien valmiste ja tyyppi on vapaa, 
samoin sytytykseen liittyvät kierrosluvunrajoittimet ja 
korkeajännitejohdot. 

Sähköinen keskusyksikkö ( ECU ) ja siinä olevat sy-
tytysjärjestelmän osat ovat vapaat. Kyseinen ECU on 
kuitenkin oltava mekaanisesti vaihtokelpoinen alkupe-
räisen kanssa ja alkuperäinen johtosarja tulee säilyttää 
eikä siihen saa tehdä muutoksia.

Jos johtosarja kulkee pyörätilassa, se voidaan siirtää.
Tunnistimet ja aktuaattorit sisäänmenopuolella täy-

tyy olla alkuperäisiä, kuten myös niiden toiminta. 
Sensoreita ei saa lisätä, ei edes tiedonkeruujärjestel-

mää varten. Katkaisijan lisääminen ECUn ja sensorin / 
aktuaattorin välille ei ole sallittua. 

Moniväyläisissä sähköjärjestelmissä (multiplexed 
electronic circuit) on Option Variant (VO)-luokitellun 
johtosarjan ja ECU:n käyttäminen sallittu. Tiedonkeruu-
järjestelmät on kokonaan kielletty, paitsi mikäli se on 
luokitellussa malliversiossa vakiona. Vain kyseistä luoki-
tusversion tiedonkeruujärjestelmää saa käyttää eikä sitä 
saa muokata. 

Vain seuraavat sensorit on sallittu: Veden lämpötila, 
öljyn lämpötila, öljyn paine ja moottorin kierrosluku. 
Jokainen näistä sensoreista voi kerätä tietoa näyttöön/
näyttöihin, joissa on tiedonkeruumahdollisuus, mutta 
niiden johtosarjat tulee olla erillään muista johtosar-
joista.
•  Jäähdytysjärjestelmä: termostaatti on vapaa, kuten 

IV Art. 254 Erityismääräykset ryhmälle N
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myös jäähdytystuulettimen säätöjärjestelmä ja sen 
kytkentälämpötila. Jäähdyttäjän korkin lukitus on 
vapaa.

• Polttoaineen syöttö: 
Kaasutin: Alkuperäinen järjestelmä tulee säilyttää. Kaa-
suttimen osat, jotka säätelevät moottorin saamaa polt-
toaineen määrää voidaan muuttaa, edellytyksellä, että 
näillä osilla ei ole vaikutusta moottorin saamaan ilma-
määrään. Ilmansuodattimien vaihto on sallittu samoin 
edellytyksin kuin alkuperäisenkin.
Suihkutusjärjestelmä: Alkuperäinen järjestelmä tulee 
säilyttää. Niiden osien, jotka sijaitsevat virtaussuunnas-
sa ilmamäärämittauksen jälkeen, ja joiden tehtävä on 
kontrolloida moottoriin menevän polttoaineen määrää, 
voidaan muuttaa mutta ei vaihtaa. Lisäksi edellytetään, 
että toimenpiteellä ei ole vaikutusta moottorin saa-
maan ilmamäärään. 

Polttoaineen suihkutuksen keskusyksikkö on va-
paa, mutta tunnistimet ja aktuaattorit täytyy säilyttää 
alkuperäisinä, myös niiden toiminta. Katkaisimen lisää-
minen ECUn ja sensorien / aktuaattorien väliin on kiel-
letty. Elektronisen keskusyksikön ulostulopuolella on 
säilytettävä luokitustodistuksessa mainitut alkuperäiset 
toiminnot.

Moniväyläisissä sähköjärjestelmissä (multiplexed 
electronic circuit) on Option Variant (VO)-luokitellun 
johtosarjan ja ECU:n käyttäminen sallittu. Tällöin on kui-
tenkin varmistettava, että sensorit ovat käytössä myös 
kyseisen vaihtoehtoisen johtosarjan kanssa.

Suihkutussuuttimia voidaan muuttaa tai vaihtaa 
polttoainevirtauksen muuttamiseksi, mutta ei toiminta-
tapaa eikä kiinnitystä.

Jakotukki voidaan vaihtaa, mutta sen liitännät linjoi-
hin ja polttoaineen paineensäätimeen tulee säilyttää.

Ilmansuodattimen vaihto on sallittu samoin edelly-
tyksin kuin alkuperäisenkin.
• Voitelujärjestelmä: Loiskelevyjen asentaminen öl-

jypohjaan on sallittu. Öljynsuodattimen vaihto on 
sallittu samoin edellytyksin kuin alkuperäisenkin. 
Ahtimen öljylinjat voidaan vaihtaa art 253.3.2 mu-
kaisiksi. Nämä linjat voidaan asentaa myös pikaliit-
timin.

• Moottorin ja vaihdelaatikon korikiinnikkeet tulee 
olla alkuperäisiä tai lisäluokiteltuja. Jos kiinnikkeet 
ovat alkuperäisiä, joustava materiaali on vapaa.

• Pakoputkisto: Seuraava on sallittua: 
 On sallittua poistaa alkuperäisen vaimentimen sisä-

osat, tai muuttaa pakoputkisto ensimmäisestä vai-
mentajasta alkaen ulostuloon asti. Tällöin kyseisen 
putkiston ulkohalkaisija voi maksimissaan olla en-
simmäisen vaimentimen sisääntuloputken halkaisi-
jan kokoinen. Kts kuva 254-3 ja kohta 328p ryhmän 
N luokitustodistuksesta.

Jos sisääntuloputkia on kaksi, ei yhden putken poikki-
pinta-ala saa ylittää näiden kahden putken yhteispoik-
kipinta-alaa. Ahtimella varustetun auton pakoputkistoa 
voidaan muuttaa ahtimen ulostuloaukon laipasta alka-
en siten, että putken halkaisija on enintään ensimmäi-
sen vaimentajan etupuolella oleva mitta. Putki, joka 
lähtee ahtimen laipasta ja liittyy pakoputkistoon, voi 
olla kartiomainen.

Mikäli ensimmäiseen vaimentimeen sisääntuloput-
kia on kaksi, tulee muutetun putkiston pinta-alan olla 
sama tai pienempi kuin alkuperäisten kahden putken 
pinta-ala.

Ulostuloputkia saa olla vain yksi, paitsi jos käytetään 
alkuperäisiä osia. Ulostuloputken tulee sijaita alkuperäi-
sellä paikalla. 

Nämä muutokset eivät saa johtaa mihinkään korira-
kenteen muutoksiin. Melurajoituksia ei saa rikkoa. Pako-
putkiston lisäkiinnikkeitä saa asentaa. 

Äänenvaimentajan tehtävä on alentaa melua. Vai-
mentajan poikkipinta-alan tulee olla vähintään 170% si-
sääntuloputken poikkipinta-alasta ja vaimentajan tulee 
sisältää ääntä vaimentavaa materiaalia. Se voi olla 45% 
reijitetty putki tai synteettistä materiaalia (”villaa”). Ää-
nenvaimentajan pituuden tulee olla 3-8 kertaa sisään-
menoputken halkaisija. Äänenvaimentajaan hitsattua 
putken osaa ei lasketa äänenvaimentajaksi. Katalyyt-
tipuhdistin luetaan äänenvaimentajaksi ja se voidaan 
siirtää.

Jos katalyyttipuhdistaja on kiinnitetty suoraan pa-
kosarjaan, voidaan se vaihtaa samanpituiseen kartio-
maiseen osaan, jossa sisäänmeno- ja ulostuloaukkojen 
halkaisijat ovat samat kuin kyseisessä katalysaattorissa. 
Tämän jälkeen pakoputkisto on vapaa, mutta putken 
halkaisija ei saa olla suurempi kuin katalysaattorin ulos-
tuloreikä. Jos katalyyttipuhdistin on osa pakosarjaa, vain 
puhdistimen sisäosa voidaan poistaa. Jos lamda-tunnis-
tin sijaitsee pakoputkiston vapaalla osalla, voidaan se 
poistaa.
Vakionopeussäädin: Voidaan kytkeä pois käytöstä.
Vain rallissa: Sylintereiden maksimi lukumäärä on 
kuusi.
Sylinteritilavuuden rajaus:
Vapaasti hengittävät moottorit:
- enintään 3000 cm3, jos moottorissa on kaksi venttii-

liä sylinteriä kohden - enintään 2500 cm3, jos moot-
torissa on enemmän kuin kaksi venttiiliä sylinteriä 
kohden

Ahdetut moottorit: 
- Nimellistilavuus enintään 2500 cm3. 
Ahdinjärjestelmän tulee olla tarkoitettu luokiteltuun 
moottoriin.

Kaikki ahdetut autot tulee rallissa varustaa kuristi-
mella, joka on asennettu ahtimen koteloon. Muissa 
kilpailuissa kuristin on valinnainen. Kaikki moottorin 
saama imuilma tulee kulkea tämän kuristimen kautta. 
Kuristimen aukon sisähalkaisija saa olla enintään 33 mm 
jatkuen vähintään 3 mm:n matkalta ahtimen akselin 
suuntaan, sijaiten enintään 50 mm:n päässä vastavir-
taan kohtisuoraan ahtimen siivistä (kuva 254-4).
Kohta 1: Reikä kuristimeen/kompressorinkoteloon.

254-3
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Kohta 2: Reikä kompressorikoteloon tai koteloon/laip-
paan 
Kohta 3: Reikä pääkoteloon tai koteloon/laippaan.

Aukon halkaisijan tulee olla sääntöjen mukainen läm-
pötilasta riippumatta.

Kuristimen ulkohalkaisija kuristuskohdan kapeim-
malta kohtaa ei saa ylittää 39 mm 5 mm:n matkalta 
kuristuskohdan molemmin puolin. 

Kuristimen asennus ahtimeen tulee toteuttaa siten, 
että kaksi kiinnitysruuvia tulee irroittaa kokonaan ah-
timen rungosta tai kuristimesta, jotta kuristin voidaan 
irrottaa ahtimesta. Kiinnitys neularuuvein (kartiopää-

ruuvein) ei ole sallittu.
Kuristimen asennusta varten saadaan ahdinkoteloa 

työstää tai siihen lisätä ainetta. Kiinnitysruuvien päät 
on reijitettävä sinetöintilankaa varten. Kuristimen kiin-
nityksen ja ahdinkotelon/turbiinikotelon toisiinsa sine-
töiminen tulee tehdä mahdolliseksi oheisten kuvien 
mukaisesti.

Kuristin tulee valmistaa yhdestä osasta. Kuristimeen 
saa tehdä vain kiinnitys- ja sinetöintireijät. Sinetöintival-
mius tulee tehdä kuristimen molempien kiinnitysruu-
vien, kuristimen, kompressoripuolen ja turbiinipuolen 
sinetöimiseksi yhteen (kts kuva 254-4).

254-4

Jos moottorissa on kaksi rinnakkaista ahdinta, on si-
säänmenoaukon enimmäishalkaisija 22,6 mm. 

Diesel moottoreissa kuristin on 35/41 mm edellä 
mainituin ehdoin. 

Jos moottorissa on kaksi rinnakkaista ahdinta, on 
kumpaankin ahtimeen asennettava kuristin, jonka si-
säänmenoaukon enimmäis sisähalkaisija 22,7 mm ja 
maksimi ulkohalkaisija 28,7mm edellä mainituin edel-
lytyksin. 

6.2 . Voimansiirto
6.2.1. Kytkin: Levy on vapaa paino mukaanlukien. Lu-
kumäärä tulee säilyttää. Levyn halkaisijaa saadaan suu-
rentaa.
6.2.2. Vaihteisto: Vaihdelaatikon sisusta on vapaa. Ham-

maspyörien hampaiden lukumäärä ja välityssuhteet on 
säilytettävä luokiteltuna.
Vaihteensiirtovivuston nivelet ovat vapaat. Luokiteltu 
vaihteensiirtokaava on säilytettävä. 
6.2.3. Tasauspyörästö: Mekaaninen tasauspyörästön 
jarru on sallittu, mutta sen tulee olla VO-luokiteltu. 
Ramppikulmien muuttaminen ei ole sallittu. Levyjen 
lukumäärä on oltava luokiteltu, mutta levyjen paksuut-
ta voidaan muuttaa. Tasauspyörästön koteloa voidaan 
sisäpuolelta työstää sen asentamiseksi.

Hydraulinen tai sähköinen järjestelmä ei ole me-
kaaninen, ei myöskään viskoosilukko. Jos luokiteltu 
auto on varustettu viskoosilukolla, voidaan se säilyttää, 
mutta toista tasauspyörästöä ei voi asentaa. Jos auto 
on varustettu sähköllä säädettävällä tasauspyörästöllä, 
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on tämä säätöyksikkö vapaa, mutta sen tulee olla aina 
vaihtokelpoinen alkuperäisen kanssa (tasauspyörästön 
on toimittava). Tunnistimet ja aktuaattorit sisäänmeno-
puolella tulee säilyttää alkuperäisinä, mukaanlukien 
niiden toiminta. Tunnistimia ei saa lisätä edes tiedon-
keruuta varten.

Johtosarja tulee säilyä alkuperäisenä.

6.2.4. Vetoakselit: Vetoakselit tulee olla alkuperäisiä tai 
VO-lisäluokiteltuja.

6.3. Pyöränripustus
Jousen tai iskunvaimentajan säätö ei saa olla mahdol-
lista ohjaamosta.

Pyöränripustuksen osia (poislukien kallistuksenva-
kaaja) ja kiinnityspaikkoja voidaan vahvistaa ainetta 
lisäämällä. Pyöränripustuksen osien vahvistus ei saa 
muodostaa onttoja rakenteita eikä kahta erillistä osaa ei 
saa liittää toisiinsa siten, että tästä muodostuu yksi osa.

Jousilautanen voidaan tehdä säädettäväksi, jos sää-
töosa on osa lautasta ja erillisenä muusta jousituksen/ 
korin osasta (se voidaan myös poistaa).
•  Kierrejouset: pituus, kierteiden lukumäärä, paksuus 

ja ulkohalkaisija sekä jousen tyyppi (progressiivinen 
tai ei) ja jousilautasen muoto ovat vapaat. Jousien ja 
jousilautasten lukumäärä on vapaa, jos ne on asen-
nettu sarjaan.

•  Lehtijouset: Pituus, leveys, paksuus ja taivutussäde 
pystysuunnassa (kaarevuus) ovat vapaat.

•  Vääntöjouset: Halkaisija on vapaa.
Vapaus jousiin ei ulotu luokitustodistuksen kohtaan 205 
(korin korkeus), jota on noudatettava. 

Jousi/iskunvaimennin yhdistelmä sallitaan, vaikka 
auto ei alun perin ole varustettu sellaisella edellyttäen, 
että alkuperäinen jousi poistetaan.

Iskunvaimentajat ovat vapaat edellyttäen, että toi-
mintatapa, lukumäärä, tyyppi (teleskooppi, kiertovarsi, 
jne) ja kiinnityspisteet säilyvät muuttumattomana. 
Iskunvaimentimen varren laakeroinnissa vain liukulaa-
kerointi on sallittu. 

Iskunvaimentajan toimintatavan tarkastaminen ta-
pahtuu seuraavasti: Jousien poiston jälkeen auton tu-
leee laskeutua rajoittimien varaan viidessä minuutissa.

Vaimenninsäiliöt voidaan kiinnittää muuttamatto-
maan korin osaan. Jos nämä säiliöt ovat ohjaamossa 
tai tavaratilassa, jota ei ole eristetty ohjaamosta, tulee 
ne suojata vuodoilta ja kiinnittää kiinteästi. Kiinnityk-
sen joustomateriaali voidaan vaihtaa palloniveleksi, jos 
iskunvaimennin ei toimi ohjauksen osana (kuten esim. 
McPherson). Kaasuiskunvaimentimet tulkitaan nesteis-
kunvaimentimiksi. 

Jos McPherson- tai vastaavan ripustuksen vai-
menninosaa vaihdettaessa on tarpeen vaihtaa koko 
McPherson-tuki, vaihdettavien osien on oltava mekaa-
nisesti yhdenmukaisia alkuperäisten kanssa ja niillä on 
oltava samat kiinnityspisteet. Joustintuen jousilautasen 
muoto ja materiaali on vapaa ja se saa olla säädettävä.

Neste/ilma-jousituksen pallot ovat vapaat mittojen, 
muodon ja materiaalin osalta ja niihin voidaan tehdä 
ulkopuolinen säätöventtiili. Pallojen lukumäärä tulee 

säilyttää. 
Nivelpisteiden joustavat materiaalit voidaan vaihtaa 

toiseen joustavaan materiaaliin, jonka kovuus ei saa ylit-
tää 80 shorea (type A). Vaihdettavan materiaalin muoto 
on vapaa.

6.4. Vanteet ja renkaat
6.4.1 Vanteet
Vanteet ovat vapaat, mutta luokiteltua enimmäishal-
kaisijaa (801 a) tulee noudattaa. Vanteen leveys saa olla 
enintään luokiteltu (801 b). Taotut magnesiumvanteet 
ovat kiellettyjä. Pyörän tulee aina olla peitettynä loka-
suojalla artiklan artiklan 255.5.4. mukaisesti ja luoki-
tustodistuksessa mainittua maksimi raideväliä tulee 
noudattaa. 

Pyörien kiinnitys voidaan muuttaa pulttikiinnityksestä 
pinnapulttikiinnitykseen edellyttäen, että kiinnityspis-
teiden lukumäärä ei muutu ja että pinnapulttien hal-
kaisija on sama kuin alkuperäisen pultin. (Kuva 254-1)

Pyörän mutterit voidaan vaihtaa, kunhan materiaali säi-
lyy rautametallina.
Ilmanohjainten asentaminen pyöriin on kielletty. 

6.4.2 Renkaat
Renkaat ovat vapaat edellyttäen, että ne voidaan asen-
taa näille vanteille. Sellaisen laitteen tai menetelmän 
käyttö, mikä mahdollistaa renkaan suorituskyvyn säily-
misen paineettomana, on kielletty. Renkaan ja vanteen 
välissä saa olla vain ilmaa.

6.4.3. Varapyörä 
Varapyörä (-t) on (ovat) pakollinen (pakollisia), jos se on 
luokiteltu. Se (ne) voidaan kiinnittää myös ohjaamoon, 
ei kuitenkaan ohjaajalle varattuun tilaan.

6.5. Jarrujärjestelmä 
Jarrujärjestelmän tulee olla alkuperäinen tai VO –luoki-
teltu alla sallituin poikkeuksin: 

Jos auto on varustettu sähköisellä jarrujärjestelmäl-
lä, on tämä säätöyksikkö vapaa, mutta sen tulee olla 
vaihtokelpoinen alkuperäisen kanssa. Tunnistimet ja 
aktuaattorit sisäänmenopuolella tulee säilyttää alku-
peräisinä kuten myös toiminta. Sensoreita ei saa lisätä 
edes tiedonkeruuta varten. Alkuperäisiä sähköjohtoja ei 
saa muuttaa.

Jarrupalat ja -hihnat ovat vapaat kuten niiden kiinni-
tyskin edellyttäen, että kitkapinta-alaa ei lisätä. 

Suojalevyt voidaan poistaa tai taivuttaa. 
Jarrutehostimen ja lukkiutumattoman jarrujärjestel-

män saa poistaa käytöstä tai korvata VO -luokitellulla 
sarjalla. 

Jos ABS on kytketty pois käytöstä tai poistettu voi-
daan se korvata VO-luokitellulla mekaanisella jarrupai-
neensäätimellä.

Jarrusylintereihin voidaan lisätä jousi. Tiivisteet ja pö-
lysuojat saa vaihtaa

Jarruputket ja letkut voidaan vaihtaa ns. lentokone-
tyyppisiin.
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254-1

Jarrulevyn ja vanteen lianpoistaja voidaan lisätä.
6.5.1. Käsijarru
Mekaaninen käsijarru voidaan korvata luokitellulla 
hydraulisella käsijarrulla. Tässä tapauksessa ristikkäinen 
(X) tai alkuperäinen jarrupiiri on pakollinen. Kahvaa ja 
sijoitusta voidaan muuttaa, mutta sen tulee säilyä alku-
peräisellä paikalla (esim keskitunnelissa).

6.6. Ohjaus
Ohjaustehostimen letkut voidaan vaihtaa artikla 253-
3.2. mukaisiin. 

6.7. Korirakenne
6.7.1. Ulkopuoli
Pölykapselit on poistettava.

Valojen suojukset on sallittu edellyttäen, että niiden 
ainoa tehtävä on suojata lasi ja että niillä ei ole vaikutus-
ta auton aerodynamiikkaan.

Pohjapanssarit ovat sallittuja rallikilpailuissa, mutta 
niiden tulee olla irrotettavia ja maavarasta annettuja 
määräyksiä on noudatettava. Pohjapanssarin ainoa 
tehtävä saa olla moottorin, jäähdyttimen, pyöränripus-
tuksen, vaihdelaatikon, polttoainesäiliön, voimansiirron, 
ohjauksen, pakoputkiston ja tulensammuttimien suoja-
us. Pohjapanssari saa olla puskurin alapuolen levyinen 
vain etuakselin etupuolelta. Lisäkiinnityksiä saa asentaa 
korin osien kiinnittämiseksi (puskurit, levikkeet, jne). 
Polttoainesäiliön korkin lukitus on vapaa. 

Etu- ja takapyyhkijöiden vaihtaminen on sallittu.
Muoviset ääneneriste sisälokasuojat voidaan poistaa 

tai korvata vastaavilla saman muotoisilla muovisilla tai 
alumiinista valmistetuilla osilla. Muoviset suojat, jotka 
on asennettu auton alle (joita ilmavirta pyyhkii), voi-
daan poistaa.
6.7.2. Sisätila
Auton istuimien materiaali on vapaa jos pelkän istui-

men runko (ilman pehmusteita ja kiinnityksiä) on yli 4 
kg. Etuistuimia voi siirtää taaksepäin, mutta ei alkupe-
räisen takaistuimen etureunan määräämän pystytason 
takapuolelle. Määräävänä kohtana on etuistuimen sel-
känoja ilman niskatukea tai, jos niskatuki on kiinteästi 
selkänojassa, kuljettajien olkapäät. 

Takaistuimet ja -turvavyöt saa poistaa.
6.7.2.1. Jos takaistuin poistetaan ja polttoainesäiliö 
asennetaan tavaratilaan, tulee polttoainesäiliö eristää 
ohjaamosta tulen- ja nesteenpitävästi. Kaksitila-autoissa 
on mahdollista käyttää paloseinänä läpinäkyvää pala-
matonta muovia erottamaan polttoainesäiliö ohjaa-
mosta.
6.7.2.2. Kojetaulu ja keskikonsoli tulee säilyttää alku-
peräisenä.
6.7.2.3. Ovien sivupaneelit 

Ääntä eristävä materiaali saadaan poistaa ovista 
edellyttäen, ettei ovien ulkomuoto muutu.
a) Ovista voidaan poistaa alkuperäinen verhoilu ja si-

vutörmäyssuojat ja asentaa syttymättömästä kom-
posiittimateriaalista valmistettu peitelevy. Uuden 
verhoilun tulee olla vähintään piirroksen 255-14 
mukainen.

b) Jos ovien sivutörmäyssuojia tai vahvikkeita ei pois-
teta (edes osittain), voidaan ovipaneelit tehdä vä-
hintään 0,5 mm paksusta metallista tai vähintään 1 
mm paksusta hiilikuidusta tai muusta kiinteästä ja 
palamattomasta materiaalista, jonka paksuus on 
vähintään 2 mm. 

Yllämainitut muutokset koskevat myös kaksiovisten au-
tojen takasivuikkunoiden alapuolista osaa. 

Ovien sivutörmäyspaneelien korkeus on oltava vä-
hintään oven alareunasta kehikon oviputkien tasolle.

Sähköiset ikkunannostimet voi korvata mekaanisilla 
ja päinvastoin. 
6.7.2.4. Lattia:
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Lattiamatot ovat vapaat ja ne voidaan poistaa.
6.7.2.5. Muu ääntäeristävä materiaali ja paneelit:
Muu ääntäeristävä materiaali ja paneelit, paitsi ne, jotka 
on mainittu Art 6.7.2.3 (Ovet) ja 6.7.2.2 (Kojelauta), voi-
daan poistaa.
6.7.2.6 Lämmitysjärjestelmä:
Alkuperäinen lämmitysjärjestelmä täytyy säilyttää.

Ilmastointilaitteen seuraavat osat voidaan poistaa: 
lämmönvaihdin ja ulkopuolinen puhallin, nestesäiliö, 
haihdutin ja puhallin, paisuntaventtiili, kaikki putket, 

liittimet, kytkimet ja tunnistimet, jotka ovat välttämät-
tömiä laitteen toiminnalle. 

Kompressoripumppu voidaan poistaa vain, mikäli 
sen veto on erillinen muista toiminnoista, tai sen poisto 
on VO- luokiteltu. Kompressoripumppu voidaan kuiten-
kin tehdä toimimattomaksi.

Jos ilmastointilaitteella on yhteisiä osia lämmityslait-
teen kanssa, ei näitä osia voi poistaa. 
6.7.2.7. Irrotettava hattuhylly kaksitila-autoissa voidaan 
poistaa.

6.7.3. Lisävarusteet:
Kaikki lisävarusteet, joilla ei ole vaikutusta auton käyt-
täytymiseen, vaan esimerkiksi sisätilojen ulkonäköön ja 
mukavuuteen (valot, lämmitys, radio jne.) ovat sallittuja 
ilman rajoituksia sillä nimenomaisella ehdolla, että ne 
eivät vaikuta toissijaisestikaan moottorin tehokkuuteen, 
ohjaukseen, vaihteistoon, jarruihin tai ajo-ominaisuuksiin.

Kaikkien hallintalaitteiden on säilytettävä valmis-
tajan autoon tarkoittaman alkuperäinen toimintansa, 
mutta ne voidaan tehdä helpommin käytettäviksi 
(esim. käsijarrun kahvan pidentäminen, jarrupolkimien 
paininpinnan vaihtaminen jne.) Radio ja HiFi laitteet saa 
poistaa.
Seuraava on sallittu:
1.  Erilaisia mittareita kuten esim. nopeusmittari voi-

daan asentaa ja korvata ja niillä voi olla erilaisia toi-
mintoja edellyttäen, että niiden asennus ei aiheuta 
mitään vaaraa. Nopeusmittari on säilytettävä, jos 
kilpailun säännöt vaativat sen käytön.

2.  Äänimerkinantolaite voidaan vaihtaa tai asentaa 
ylimääräinen matkustajan käyttöön. Äänimerkki ei 
ole pakollinen suljetuilla osuuksilla.

3.  Fly-off -mallisen seisontajarrun saa asentaa.
4.  Ohjauspyörä on vapaa. Ohjauslukko voidaan kilpai-

lukäytössä tehdä toimimattomaksi. Ohjauspyörän 
pikalukituksen laipan tulee olla samankeskinen oh-
jausakselin kanssa. Värin tulee olla keltainen (anodi-

soitu tai muu pysyvä pinnoite) ja se on sijoitettava 
ohjauspylvääseen ohjauspyörän taakse. Irroitus 
tulee tapahtua vetämällä irroituslaippaa ohjausak-
selin suuntaisesti. 

5.  Hansikaslokeroon saa tehdä lisälokeroita ja oviin 
saa tehdä taskuja, kun käytetään alkuperäisiä ovipa-
neeleita.

6.  Eristysmateriaalia voidaan lisätä, jotta voidaan suo-
jata ohjaajia tai osia tulelta tai kuumuudelta.

6.7.4. Vahvistukset 
Vahvistustangot voidaan asentaa jousituksen korin 
(tai rungon) kiinnityspisteisiin samalle akselille, auton 
pituusakselin molemmille puolille edellyttäen, että ne 
ovat irrotettavia ja kiinnitetty pulttikiinnityksellä. 

Vahvistustangon kiinnityspiste saa olla enintään 
100mm etäisyydellä jousituksen kiinnityspisteestä, ellei 
vahvistustanko ole luokiteltu turvakehikkoluokituksen 
yhteydessä. McPherson jousituksen yläosan kiertymis-
pisteestä tämä etäisyys saa olla enintään 150 mm (kuvat 
255-2 ja 255-4). Näiden kahden kiinnityspisteen lisäksi 
välitankoon ei sallita muita kiinnityspisteitä. 

Jos sarjavalmisteisessa autossa on vahviketanko, se 
voidaan poistaa tai vaihtaa edellä olevan säännön mu-
kaiseksi.

Jousitetun osan vahvistaminen on sallittu edellyttä-
en, että käytettävä aine seuraa alkuperäistä muotoa ja 
on kiinnitetty siihen.

254-2
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6.7.5. Jos alkuperäinen vararengas sijaitsee suljetussa 
tilassa ja tilalle asennetaan leveämpi rengas (katso art 
6.4), voidaan kannesta leikata pois enintään pyörän hal-
kaisijan suuruinen pala (kuva 254-2).

6.8. Sähköjärjestelmä 
-  Akku:
 Akun valmiste, teho ja kaapelit ovat vapaat. Akun 

jännite ja sijainti täytyy säilyttää alkuperäisinä. Mat-
kustajatilaan saadaan asentaa virranottopistoke. 
Akun tyypin tulee olla ns. kuiva akku, mikäli se ei 
sijaitse moottoritilassa.

-  Laturi:
 Laturi voidaan korvata tehokkaammalla (W). Tasa-

virtalaturia ei saa korvata vaihtovirtalaturilla ja päin-
vastoin. 

-  Valaistusjärjestelmä:
 Lisävalojen asentaminen releineen on sallittu edel-

lyttäen, että lisävalaisimien kokonaismäärä ei ylitä 
kuutta (taka- ja pysäköintivaloja ei lasketa) ja että 
tämä on sallittu kilpailumaan laissa. Sumuvalot las-

ketaan ajovaloiksi.
 Lisävaloja ei saa upottaa korirakenteeseen. Valai-

simien ja muiden ulkopuolella olevien valojen on 
aina oltava pareittain. 

 Alkuperäiset valot voidaan kytkeä pois käytöstä ja 
peittää teipillä. Ne voidaan korvata toisilla valoilla 
tämän pykälän mukaisesti.

 Peruutusvalo voidaan asentaa edellyttäen, että sitä 
voidaan käyttää vain silloin, kun vaihteenvalitsin on 
peruutusasennossa ja edellyttäen, että liikennease-
tusta noudatetaan. 

Sähköjärjestelmään voidaan lisätä sulakkeita.

6.9. Polttoainejärjestelmä 
Jos alkuperäinen polttoainesäiliö on varustettu sisäpuo-
lisella sähköpumpulla ja suodattimella, saadaan nämä 
sijoittaa säiliön ulkopuolelle, kun käytetään FT3 1999, 
FT3.5 tai FT5 -säiliötä tai muuta auton luokitustodistuk-
sessa mainittua säiliötä. Tällöin pumpun ja suodattimen 
tulee olla samaa tyyppiä kuin luokitellut ja olla ominai-
suuksiltaan identtisiä, ja ne on suojattava hyvin. 

254-4
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Varapumppu saadaan asentaa, mutta se ei saa toi-
mia yhtä aikaa varsinaisen pumpun kanssa, ja se saa olla 
kytkettävissä päälle vain mekaanisesti pumpun vierestä, 
kun auto ei liiku. 

Polttoaineen täyttöaukkoa ei saa asentaa ikkunaan. 
FT3, FT3.5 tai FT5 -turvasäiliötä käytettäessä tulee 

polttoaineputket korvata lentokonetyyppisillä. Tällöin 
on putkien kulkureitti vapaa. Sarjatuotantopolttoaine-
säiliön kanssa on näiden putkien käyttö sallittua. Latti-
aan voidan tehdä kaksi halkaisijaltaan enintään 60 mm 
reikää letkujen läpivientiä varten, jotta säiliö voidaan 
täyttää tai tyhjentää.

Polttoainesäiliön tilavuus ei koskaan saa ylittää luoki-
teltua (401 d), paitsi rallikilpailuissa, kun käytetään FT3, 
FT3.5 tai FT5 -turvasäiliöitä. Tässä tapauksessa säiliön 
enimmäistilavuus on auton sylinteritilavuuden mukaan: 
enintään 700 cm³ 60 l
 700 cm³ – 1000 cm³ 70 l 
 1000 cm³ – 1400 cm³ 80 l
yli 1400 cm³ 95 l
01.01.1998 jälkeen luokitelluissa kaksitila-autoissa, joissa 
polttoainesäiliö on asennettu tavaratilaan, on säiliö suo-
jattava tulenkestävällä ja nesteenpitävällä paloseinällä, 
joka ympäröi polttoainesäiliön ja täyttöaukon. 

01.01.1998 jälkeen luokitelluissa kolmitila-autoissa 
tulenkestävän ja nesteenpitävän paloseinän tulee erot-
taa ohjaamo polttoainesäiliöstä. 

Kaksi-tila-autoissa suositellaan, että nesteenpitävä 
laipio/seinä korvataan nesteenpitävällä kotelolla.

6.10. Nosturi ja mutteriavain
Nosturin paikkoja voidaan vahvistaa, siirtää ja lisätä. Niil-
lä ei saa olla muuta toimintaa.

Nosturin (tunkin) on oltava käsikäyttöinen ilman mi-
tään hydraulista, pneumaattista tai sähköistä välinettä. 
Mutteriavaimen tulee olla sellainen, että sillä voi operoi-
da vain yhtä mutteria kerrallaan.

 
6.11. Turvakehikko
Kaikissa autoissa, joiden moottorin korjattu kuutiotila-
vuus on yli 2000cm3, ja jotka on luokiteltu 01.01.2006 
jälkeen, on oltava valmistajan, FIA:n tai ASN:n luokitte-
lema suojakehikko.

7. Autot joiden korjattu sylinteritilavuus on 
enemmän kuin 2 litraa rallikilpailuissa
Seuraavat asiat koskevat autoja, joiden moottorin kor-
jattu kuutiotilavuus on yli 2000cm3:

7.1 Minimipaino (vain nelivetoiset)
a)  Ralleissa autojen, jotka on luokiteltu 01/01/2006 

jälkeen, minimipaino on 1350kg seuraavin ehdoin:
- Tämä on auton todellinen kilpailupaino ilman 

kuljettajia ja korkeintaan yhdellä varapyörällä
- Jos autossa on kaksi varapyörää, tulee toinen 

poistaa ennen punnitusta
 Auto ei saa missää kilpailun vaiheessa painaa vä-

hempää kuin edellämainitun minimipainon.
 Jos paino on punnituksessa lähellä minimiä, tulee 

ohjaajien henkilökohtaiset varusteet poistaa autos-

ta. Tämä myös koskee kypäriä, mutta kypärän ulko-
puoliset kuulokejärjestelmät saa jättää autoon.

 Ralleja lukuunottamatta katsastajat voivat tyhjen-
nyttää kuluvien nesteiden säiliöt punnitusta varten.

 Lisäpainot ovat sallittuja Yleisten määräysten koh-
dan 252-2.2 mukaisesti.

b)  Rallissa voidaan auto punnita myös kuljettajien 
kanssa, huomioiden artikla 7.1.a. Tällöin lasketaan 
minimipainoksi (kuljettajien ja varusteiden kanssa) 
auton art 7.1 mukainen minimipaino + 160kg.

7.2 Moottori
7.2.1 Moottorin vauhtipyörä
On mahdollista käyttää vauhtipyöränä ryhmään N VO-
lisäluokiteltua vauhtipyörää.

7.2.2 Jäähdytysjärjestelmä
On mahdollista käyttää ryhmään N VO-lisäluokituksena 
luokiteltua jäähdytintä ja jäähdytyslinjoja/-letkuja.

7.2.3 Tiedonkeruujärjestelmä
Tiedonkeruujärjestelmä on sallittu, vaikka sitä ei olisi 
alkuperäisenä.

Se saadaan kytkeä ainoastaan:
-  alkuperäisiin, sarjavalmisteisiin sensoreihin
-  veden- ja öljyn lämpötilasensoreihin, öljynpaine-

sensoriin ja moottorin kierroslukusensoriin.
Tiedonsiirto ulos autosta on sallittu ainoastaan kaapelin 
tai muistikortin välityksellä.

7.2.4 Anti-lag systeemi
Anti-lag systeemiä varten saa asentaa kytkimen johdo-
tuksineen.

7.2.5 Välijäähdyttimen vesiruiskutusjärjestelmä
VO-luokiteltua järjestelmää voidaan käyttää.

7.2.6. Ahdin
VO-luokiteltua ahdinta voidaan käyttää.

7.3 Vaihteisto
7.3.1 Kytkin
On sallittua käyttää ryhmään N VO-lisäluokiteltua paine-
asetelmaa ja käyttöjärjestelmää.

7.3.2 Vaihteensiirto
On sallittua käyttää ryhmään N VO-lisäluokiteltua vaih-
teensiirtojärjestelmää.

7.3.3 Etu- ja takatasauspyörästöt
Vain mekaanista levytyyppistä kitkalukkoa saa käyttää. 
Tällaisen lukon tulee olla:
-  joko alkuperäinen ja sarjavalmisteinen
-  tai olla luokiteltu ryhmään N VO -lisäluokituksena
Mekaaninen levytyyppinen kitkalukko toimii täysin me-
kaanisesti eli ilman hydrauliikan ja sähkön apua. Visko-
lukkoa ei lueta mekaaniseksi lukoksi.

Kaikki elektroniset tasauspyörästöt ovat kielletty.
Lukon levyjen tyyppi ja lukumäärä on vapaa.
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7.3.4 Voitelu
Vaihdelaatikko ja tasauspyörästö: Lisävoitelujärjestel-
män ja öljynjäähdyttimen asentaminen on sallitty sillä 
edellytyksellä, että se on VO-luokiteltu ryhmään N. 

7.4 Jousitus
7.4.1 Jousituksen ylälautanen
On sallittua käyttää ryhmään N VO-lisäluokiteltuja ylä-
lautasia

7.4.2 Kallistuksenvakaajat
On sallittua käyttää ryhmään N VO-lisäluokiteltuja eri-
paksuisia vakaajia.

7.5 Jarrut
7.5.1 Jarrulevyt
On sallittua käyttää ryhmään N VO-lisäluokiteltuja jar-
rulevyjä.

7.5.2 Jarrusatulat
On sallittua käyttää ryhmään N VO-lisäluokiteltuja jar-
rusatuloita

7.5.3 Jarrujen jäähdytys
Ryhmään N VO-luokitellut jarrujen jäähdytysilmaputket 
on sallittu.

7.6 Vanteet ja renkaat
Vanteet ja raideväli ovat vapaat, kunhan pyörän akselin 
yläpuolinen osa mahtuu alkuperäiseen korirakentee-
seen kohtisuoraan mitattuna.

Pyörän pulttikiinnityksen saa vapaasti vaihtaa pin-
napulttityyppiseen.

Moottoripyörien renkaiden käyttö on kielletty.
Vanteiden tulee olla valettuja tai painettu teräksestä.

-  Soraralleissa enintään 7” x 15” vanne on sallittu
-  Jos kilpailun säännöissä on erikseen mainittu (kuten 

lumirallit), enimmäismitat vanteelle ovat 5,5” x 16”
-  Asfalttiralleissa vanne saa olla enintään 8” x 18”. Ma-

teriaali on vapaa edellyttäen, että vanne on valu-
vanne ja minimipaino 8” x 18” vanteelle on 8,9kg.

Jos vanteet eivät ole valualumiinia, ovat minimipainot 
6.5”x15” tai 7”x15” vanteille 8,6kg.

Vanteeseen asennettavat ilmanohjaimet ovat kielletty.

7.7 Ohjausjärjestelmä
Ohjaustehostimen öljynjäähdytin on sallittu, mikäli se 
on luokiteltu VO-lisäluokituksena.

7.8 Takasivuikkunat
4- ja 5-ovisissa autoissa voi ikkunan nostomekanismin 
vaihtaa sellaiseen laitteeseen, joka lukitsee ikkunan 
kiinni-asentoon.
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V Art. 255 Erityismääräykset ryhmälle A
1. Määritelmä:
Matkailuautot

2. Luokitus:
Vähintään 2500 kpl samanlaista henkilöautoa täytyy 
olla valmistettu 12 peräkkäisen kuukauden aikana. 
Ryhmän N luokitukset ovat voimassa myös ryhmässä 
A, mikäli luokitustodistuksessa ei ole rajoituksia tähän.

”World Rally Car” (WR) on versio aiemmin ryhmään A 
luokitellusta autosta ja siksi sitä tulee käsitellä ryhmän A 
sääntöjen mukaan.

Kansallinen lisäys:
WRC-autot tulee olla versiotaan vastaavan vuoden liite 
J:n Art. 255 mukaisia.

WCR- ja S1600 luokitukset tulee käyttää kokonaisuu-
tena. Rallikilpailuissa ei ryhmään A luokiteltu osa saa 
ylittää WRC-luokituksen ominaisuuksia (ei koske muut-
tuvasiipisiä ahtimia ahdetuissa dieselmoottoreissa).

Mikäli edellämainittu ei toteudu ryhmän A autossa, 
tulee osa VO-luokitella WRC-luokitusta vastaavaksi.

3. Istuinten määrä: 
Autossa täytyy olla vähintään neljä istuinta (luokitus-
määräys).

4. Autojen painot:
4.1. Painot: 
Autojen on täytettävä kuutiotilavuuden mukaan seu-
raavat vähimmäispainot kilpailukunnossa ilman ohjaa-
jia ja heidän varusteitaan (kts poikkeus art 4.2): 
  rallit: muut kilpailut:
enint. 1000 cm³ 720 kg 670 kg
enint. 1150 cm³  790 kg 
enint. 1400 cm³  840 kg 760 kg
enint. 1600 cm³  920 kg  850 kg
enint. 2000 cm³  1000 kg  930 kg
enint. 2500 cm³ 1080 kg  1030 kg
enint. 3000 cm³ 1150 kg  1110 kg
enint. 3500 cm³ 1230 kg  1200 kg
enint. 4000 cm³  1310 kg  1280 kg
enint. 4500 cm³  1400 kg  1370 kg
enint. 5000 cm³  1500 kg  1470 kg
enint. 5500 cm³  1590 kg  1560 kg
yli 5500 cm³ 1680 kg  1650 kg

Kansallinen lisäys:
Painotaulukosta ei noudateta moottorin kuutiotilavuus-
luokkaa enintään 1150cm3, vaan tilalla on kansallisesti 
kuutiotilavuusluokka enintään 1300cm3, jonka minimi 
paino on rallissa 790kg ja muissa kilpailuissa 760kg.

4.2. Rallikilpailuissa nelivetoisen auton, jonka sylinteriti-
lavuus normaalihengittävällä moottorilla on 1600 cm3-
3000 cm3 tai kuristimella varustetun ahdetun moottorin 
laskennallinen sylinteritilavuus enintään 3000 cm3, vä-

himmäispaino on 1230 kg.
4.3. Tämä on auton paino ilman ohjaajia ja ohjaajien 
varusteita. Punnituksessa saa olla mukana vain yksi va-
rapyörä. Jos autossa on kaksi varapyörää, tulee toinen 
poistaa ennen punnitusta.

Auto ei missään vaiheessa kilpailua saa painaa alle 
minimipainon. Tämän varmistamiseksi punnituksessa 
kaikki kuljettajien henkilökohtaiset varusteet poistetaan 
autosta mukaan lukien kypärät, mutta kypäräpuhelimi-
en kypärän ulkopuoliset osat saavat jäädä autoon. 

Muissa kuin rallikilpailuissa katsastajat voivat myös 
tyhjentää kulutettavaa nestettä sisältävät säiliöt. 

Lisäpainon käyttö on sallittu ehdoilla, jotka maini-
taan artiklassa 252-2.2 Yleiset määräykset.
4.4. Rallissa voidaan auto punnita myös kuljettajien 
kanssa. Tällöin lasketaan minimipainoksi (artiklat 4.1 ja 
4.2 huomioiden) auton paino + 160 kg. Kuitenkin sekä 
auton minimipaino että tämä laskennallinen paino kul-
jettajien kanssa on toteuduttava.

5. Sallitut muutokset ja lisäykset
Yleistä
Alkuperäiset mekaaniset osat, jotka liittyvät autoa 
eteenpäin liikuttaviin osiin tai jousitusjärjestelmään, 
lukuunottamatta ohjaus- ja jarrujärjestelmän sekä pyö-
ränripustuksen osia, ja jotka ovat käyneet läpi kaikki 
normaalit valmistajan sarjavalmistukseen tarkoittamat 
koneistusvaiheet, riippumatta näissä säännöissä va-
paasti muutettaviksi sallituista, voidaan viimeistellä kiil-
lottamalla ja hiomalla, mutta osaa ei saa vaihtaa toiseen. 
Toisin sanoen sarjavalmisteista osaa saadaan hioa, tasa-
painottaa, oikaista, keventää tai sen muotoa muuttaa 
koneistaen, edellyttäen, että sen alkuperä voidaan aina 
todeta. Myös lämpö- ja kemiallinen käsittely on sallittu. 

Ylläolevat muutokset saa tehdä seuraavilla ehdoilla, 
että luokitustodistuksessa annettuja mittoja ja painoja 
noudatetaan.

Pultit ja mutterit:
Pultit, mutterit ja ruuvit voidaan vapaasti vaihtaa 

toisiin pultteihin, muttereihin ja ruuveihin. Pulttien ja 
muttereiden lukituksena voidaan käyttää mitä tahansa 
menetelmää (koskee koko autoa).

Aineen ja osien lisääminen:
KAIKKI AINEEN JA OSIEN LISÄÄMINEN ON KIELLETTY, 

JOS SITÄ EI OLE ERIKSEEN NÄISSÄ SÄÄNNÖISSÄ SALLIT-
TU.

Poistettua ainetta ei saa käyttää uudelleen. 
Onnettomuuden johdosta tehty korin ja rungon 

oikaisu ja korjaus on sallittu ainetta lisäämällä (täyteai-
neet, hitsaukset jne.); muihin osiin ei saa lisätä ainetta, 
elleivät nämä säännöt sitä salli.

5.1. Moottori
5.1.1. Sylinterilohko - Sylinterikansi:
Käyttämättömät aukot lohkossa ja sylinterikannessa 
saadaan sulkea. Kyseisen toimenpiteen tarkoitus on ol-
tava ainoastaan aukon sulkeminen.
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Alkuperäistä sylinterinhalkaisijaa voidaan porata 
max. 0,6 mm edellyttäen, että sylinteritilavuusluokkaa 
ei ylitetä. Uudelleen putkittaminen on sallittu samoilla 
ehdoilla kuin poraaminen. Putkien materiaali on vapaa. 
Putkien sisäosan tulee olla pyöreä. Niiden tulee myös 
olla samankeskisiä sylinterien kanssa, kuivia tai märkiä ja 
erotettavissa toisistaan. 

Sylinterilohkon ja -kannen saa tasohioa.
Pyörivämäntäisissä moottoreissa (wankel) imu- ja 

pakokanavat sylinterilohkossa ovat vapaat, kunhan 
luokiteltuja imu- ja pakokanavan mittoja liitospinnoissa 
noudatetaan. 
5.1.2. Puristussuhde
Puristussuhteen voi muuttaa

Turboahdettujen autojen suurin sallittu puristussuh-
de on 11,5:1. Mikäli luokiteltu puristussuhde on suu-
rempi, tulee se pienentää.
5.1.3. Sylinterikannentiiviste
Vapaa.
5.1.4. Männät
Vapaat, kuten myös männänrenkaat, -tapit ja niiden 
kiinnitysmekanismi.
5.1.5. Kiertokanget, kampiakseli 
Sen lisäksi mitä kappaleessa ”Yleistä” edellä on mainittu, 
alkuperäistä kampiakselia ja kiertokankea saa käsitellä 

mekaanisesti poikkeuksena sarjavalmisteisten osien 
käsittelystä.
5.1.6. Laakerit
Valmiste ja materiaali ovat vapaat, niiden tyyppi ja alku-
peräiset mitat tulee säilyttää. 
5.1.7. Vauhtipyörä 
Voidaan muuttaa edellä olevan kappaleen ”Yleistä” 
mukaisesti edellyttäen, että alkuperäinen vauhtipyörä 
voidaan tunnistaa.
5.1.8. Polttoaineen ja ilman syöttö 
Luokitustodistuksen kuvia I ja II tulee noudattaa.

Kaasuttimen tai suihkutuslaitteen käyttövaijeri kuori-
neen ja kiinnikkeineen on vapaa.

Ilmanpuhdistaja ja sen kotelo on vapaa. 
Vapaastihengittävissä moottoreissa plenum-kam-

mio on vapaa, mutta sen paikka tulee säilyttää moot-
toritilassa.

Ilmansuodatin ja sen kotelo voidaan poistaa, siirtää 
sen paikkaa moottoritilassa tai korvata toisella (kts. Kuva 
255-1).

Vain rallikilpailuissa voidaan moottorin ja ohjaamon 
väliseinää leikata vain siltä osin kuin tarvitaan tila ilman-
suodatinkoteloille ja imuilmanotolle, ja väliseinä tun-
keutuu moottoritilaan. Ohjaamon ilmanotto tulee olla 
eristettynä imuilmanotosta. Kts. Kuva 255-6.

255-1 255-6

Ohjaamon ilmanoton ollessa moottorin ilmanoton lä-
heisyydessä, tulee tämä ohjaamon ilmanotto erottaa 
imuilmanotosta tulenkestävällä palosuojalla. 

Ilmaputki ilmansuodattimesta kaasuttimelle tai ilma-
määrämittarille on vapaa, samoin ilmamäärämittarilta 
imusarjaan tai ahtimelle menevä putki on vapaa. 

Imuilmanottoon voidaan sijoittaa verkko.
Puhdistuslaitteiston saa poistaa mikäli tämä ei johda 

moottorin saaman ilmamäärän lisäykseen.
Polttoainepumput ovat vapaat edellyttäen, että niitä 

ei sijoiteta ohjaamoon. Jos polttoainepumpun sijoitus 
ohjaamoon on alkuperäisasennus, on se sallittu, mutta 
se/ne on suojattava hyvin.

Polttoainejärjestelmän putkistoon voidaan asentaa 
enintään 0,5 l. tilavuuksisia suodattimia. 

Kaasupolkimen ja läpän käyttövivustot ovat vapaat.
Vain luokiteltua lämmönvaihdinta ja välijäähdytintä 

voidaan käyttää, luokitellussa paikassa ja alkuperäisillä 
kiinnityksillä. 

Putket ahtimen, välijäähdyttimen ja imusarjan välillä 
ovat vapaat mutta niiden on sijaittava moottoririlassa 
ja niiden ainoana tehtäväna on johtaa ilmaa ja liittää 
kyseiset osat toisiinsa. 

Ahdetuissa moottoreissa kuristimen ja kaasuläpän/ 
läppien välisten putkien tilavuus ei saa ylittää 20 l.

Ilma-vesitoimisissa välijäähdyttimissä putket coo-
lerin ja jäähdyttimen välillä ovat vapaat, mutta niiden 
ainoa tehtävä saa olla veden johtaminen. 

Kaikki järjestelmät veden ruiskuttamiseksi välijääh-
dyttimelle on kielletty.
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Kansallinen lisäys:
Välijäähdyttimen vesisuihkutusta käytettäessä sen on 
oltava luokiteltu, eikä siihen saa tehdä mitään muutok-
sia (vain vettä voidaan käyttää).

Kaikki järjestelmät, joilla voi ruiskuttaa vettä imusarjaan 
ja / tai välijäähdyttimeen on kielletty.

Kiertomäntämoottoreiden kammionpuoleisten ka-
navien sisämitat ovat vapaat. 2-tahtisten kanavien sisä-
mitat ovat vapaat.

G-ahtimen vetopyörä on vapaa.

5.1.8.1. Kaasutin 
Kaasutin/kaasuttimet ovat vapaat, mutta alkuperäinen 
lukumäärä ja toimintatapa on säilytettävä ja kaasutin on 
säilytettävä alkuperäisellä paikalla. Kaasuttimen läpän 
läpimitta ja lukumäärä on säilytettävä luokiteltuna.
5.1.8.2. Ruisku 
Alkuperäinen järjestelmä ja tyyppi, joka on määritelty 
luokitustodistuksessa (kuten K-Jetronic) tulee säilyttää 
alkuperäisellä paikalla. 

Niiden suihkutuslaitteen osien muuttaminen, jotka 
säätelevät moottoriin menevän polttoaineen määrää, 
on sallittu. Kaasuläpän aukon halkaisija on säilytettävä. 

Ilmamäärän mittalaite on vapaa. 
Suihkutussuuttimet ovat vapaat, paitsi lukumäärä, 

paikka, asennuskulma ja toimintatapa. Suuttimille me-
nevät polttoaineputket ovat vapaat. 

Elektroninen säätölaite on vapaa, mutta se ei saa 
tuottaa enempää tietoa kuin alkuperäinen. 

Polttoaineen paineensäädin on vapaa.
5.1.8.3. Rajoitus rallikilpailuissa 
Moottorin sylinterien lukumäärä saa olla enintään kuu-
si.

Moottorin iskutilavuus on rajoitettu seuraavasti:
a)  Vapaastihengittävät moottorit:

-  enintään 3 L, kun on kaksi venttiiliä sylinteriä 
kohden

-  enintään 2,5 L, kun on enemmän kuin 2 venttiiliä 
sylinteriä kohden

Kaikkiin 2- vetoautoihin, joissa sylinteritilavuus on 
suurempi kuin 1600cm3 ja jotka käyttävät osia VK –luo-
kituksista (Kit Variant), tulee asentaa imuilman kuristin 
luokitustodistuksen mukaisesti.
b)  Ahdetut moottorit:
 Suurin sallittu nimellissylinteritilavuus on 2500cm3.

Moottorin ahtojärjestelmä on oltava kuten luokitel-
lussa moottorissa.

Kaikki ahdetut mottorit tulee varustaa ahtimen kom-
pressoripesään kiinnitetyllä kuristimella. 

Kaikki moottorin saama imuilma tulee kulkea tämän 
kuristimen kautta. Kuristimen aukon sisähalkaisija saa 
olla enintään 34 mm, vähintään 3 mm:n matkalta ahti-
men akselin suuntaan, enintään 50 mm:n päässä vasta-
virtaan ahtimen siivistä (kuva 254-4).

Kohta 1: Reikä kuristimeen/kompressorinkoteloon.
Kohta 2: Reikä kompressorikoteloon tai koteloon/laippaan 
Kohta 3: Reikä pääkoteloon tai koteloon/laippaan.

254-4
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Aukon halkaisijan tulee olla sääntöjen mukainen läm-
pötilasta riippumatta.

Kuristimen ulkohalkaisija kuristuskohdan kapeim-
malta kohtaa on oltava alle 40 mm 5 mm:n matkalta 
kuristuskohdan molemmin puolin. 

Kuristimen asennus ahtimeen tulee toteuttaa siten, 
että kaksi kiinnitysruuvia tulee irroittaa kokonaan ah-
timen rungosta tai kuristimesta, jotta kuristin voidaan 
irrottaa ahtimesta. Kiinnitys neularuuvein (kartiopää-
ruuvein) ei ole sallittu.

Asennettaessa kuristinta, saadaan ahdinkoteloa 
työstää tai siihen lisätä ainetta. Kuristimen kiinnityksen 
ja ahdinkotelon/turbiinikotelon toisiinsa sinetöiminen 
tulee tehdä mahdolliseksi oheisten kuvien mukaisesti. 
Kiinnitysruuvien päät tulee rei’ittää sinetöinnin mahdol-
listamiseksi. 

Kuristin tulee valmistaa yhdestä osasta. Sinetöinti 
tulee tehdä mahdolliseksi kuristimen molempien kiin-
nitysruuvien, kuristimen, kompressoripuolen ja turbiini-
puolen välillä. Kts kuva 254-4.

Diesel moottoreissa kuristin on 37 / 43 mm edellä 
mainituin ehdoin. (Tämä mitta voidaan muuttaa ilman 
ennakkoilmoitusta) 

Jos moottorissa on kaksi rinnakkaista ahdinta, on 
kumpaankin ahtimeen asennettava kuristin, jonka si-
säänmenoaukon enimmäis sisähalkaisija 24 mm ja mak-
simi ulkohalkaisija 30 mm edellä mainituin edellytyksin. 

Yllä mainittu kuristin on sallittu muissakin kuin ral-
likilpailuissa.
5.1.9. Nokka-akseli(t)
Nokka-akseli(t): vapaa, paitsi lukumäärä ja laakerien 
lukumäärä. Laakereille voidaan lisätä holkit, mutta ne 
eivät saa olla leveämpiä kuin alkuperäiset laakerit. 

Ajoitus on vapaa.
Nokka-akselin vetopyörät, hihnat ja ketjut ovat va-

paat materiaalin, tyypin ja mittojen osalta. Myös hih-
nojen ja ketjujen ohjaimet, kiristimet ja kotelot ovat 
vapaat. Hihnojen ja ketjujen kulkureitti ja lukumäärä on 
vapaa.
5.1.10. Venttiilit 
Venttiilien materiaali ja muoto ovat vapaat kuten vent-
tiilivarren pituuskin, mutta luokitustodistuksessa maini-
tut mitat tulee säilyttää (koskee myös venttiilin pystya-
kselin kulmaa). 

Venttiilinosto on vapaa. 
Kiertomäntämoottoreiden moottorin sisäpuolisissa 

sylinterikannen kanavissa vain luokitustodistuksessa 
mainittuja mittoja täytyy noudattaa.

Jousikupeille (retainerit), sokille ja ohjaimille (vaikka 
ne eivät olisikaan alkuperäisasennuksessa) ei aseteta 
mitään rajoituksia. 

Venttiilijousen alle saadaan lisätä säätölevyjä.
Venttiilinistukoiden materiaali on vapaa.

5.1.11. Keinuvivut ja nostimet: 
Keinuvivut voidaan muuttaa edellä olevan kappaleen 
”Yleistä” mukaisesti. Nostimen halkaisija ja keinuvivun 
sekä nostimen muoto on vapaa, mutta keinuvipujen 
tulee olla vaihdettavissa alkuperäisten kanssa. Välilevyjä 
voidaan käyttää säätöön.

5.1.12. Sytytys 
Sytytyspuola(t), kondensaattori, jakaja, katkoja ja tul-
pat ovat vapaat ehdoilla, että sytytysjärjestelmä säilyy 
samana, jonka auton valmistaja on kyseiseen malliin 
tarkoittanut.

Elektronisen sytytysjärjestelmän asentaminen, jopa 
ilman mekaanista katkojaa, on sallittu edellyttäen, ettei 
mitään muita kuin yllämainittuja osia vaihdeta tai muu-
teta. Kampiakseliin, vauhtipyörään ja kampiakselin ve-
topyörään voidaan tehdä tarpeelliset lisäykset. Elektro-
ninen sytytysjärjestelmä voidaan vaihtaa mekaaniseen 
samoilla edellytyksillä. 

Tulppien lukumäärää ei voida muuttaa. 
Sytytyspuolien lukumäärä on vapaa .

5.1.13. Jäähdytys
Jäähdytin ja sen kiinnitys ovat vapaat edellyttäen, että 
alkuperäinen paikka säilyy. Vesiletkut, jotka johtavat 
moottoriin, ovat vapaat. Kaihtimen asennus on sallittu.

Tuuletin ja sen käyttötapa voidaan muuttaa vapaas-
ti tai poistaa. Yksi tuuletin voidaan lisätä (käyttötapa 
sama).

Termostaatti on vapaa.
Tuulettimien / turbiinien mitat ja materiaali ovat va-

paat kuten myös lukumäärä.
Veden ylivuotosäiliön saa asentaa.
Jäähdyttimen korkki voidaan lukita. 
Paisuntasäiliön asennus on sallittu ja alkuperäistä 

voidaan muuttaa.
5.1.14. Voitelu
 Voitelu: jäähdytin, öljy/vesi-vaihdin, putkisto, termos-
taatti, öljypohja ja öljypumpun suodatin ovat vapaat, 
mikäli korirakenteeseen ei tehdä muutoksia. 

Öljypumpun vetovälitys ja sisäosat ovat vapaat. Öl-
jynsuodattimien lukumäärä on vapaa.

Öljynsuodatin on vapaa, mutta sen tulee olla vaih-
dettavissa alkuperäisen kanssa.

Virtauksen nopeutta ja määrää voidaan lisätä alkupe-
räiseen osaan verrattuna. 

Öljynpainetta voidaan lisätä vaihtamalla paineenra-
joitusventtiilin jousi.

Öljypumpun kotelo ja sen sijainti öljytilassa on säily-
tettävä, mutta kotelon sisäpuolta saa koneistaa.

Öljypumpun ketjunkiristin saadaan asentaa.
Moottorilohkon sisään saadaan asentaa öljyä ruis-

kuttavia putkia. Nämä putket eivät saa muodostaa 
kantavaa rakennetta. Niissä voi olla virtausta säätelevä 
venttiili vain, jos se on toteutettu alkuperäisesti sarja-
valmistuksessa.(lukumäärä ja venttiilien tyyppi ei saa 
muuttua).

Öljynjäähdyttimen asennus korirakenteen ulkopuo-
lelle on sallittu vain pyörän napojen kautta kulkevan ta-
son alapuolelle siten, että se ei ulotu auton ääriviivojen 
ulkopuolelle katsottaessa autoa ylhäältä sen seistessä 
lähtöviivalla. 

Asennettaessa öljyjäähdytin tällä tavalla, sille ei saa 
tehdä mitään aerodynaamista koteloa.

Kaikkien korin ilma-aukkojen tehtävä saa olla vain 
tarvittavan ilman johtaminen jäähdyttäjälle ilman mi-
tään muuta aerodynaamista vaikutusta. 

Jos kampikammion tuuletus on avoin, pitää sen 
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olla varustettu öljynkerääjällä, joka kerää ulosvuotavan 
öljyn.

Öljynkerääjän tilavuus on oltava 2 litraa enintään 
2000 cm3 autoissa ja 3 litraa yli 2000 cm3 autoissa. Säi-
liön on oltava läpinäkyvä tai siinä tulee olla läpinäkyvä 
ikkuna.

Ilma/öljy-eroitin saadaan asentaa moottorin ulko-
puolelle. Tilavuus enintään 1 litra. Kts. Kuva 255-3. Öljyn-
kerääjästä saa öljy palata moottoriin vain painovoiman 
avulla.

Moottoriöljyn jäähdyttäjään saadaan lisätä tuuletin, 
jolla ei saa olla aerodynaamista vaikutusta.

Öljynmäärämittari
Öljynmäärämittari on vapaa, mutta sen pitää olla asen-
nettuna koko ajan eikä sillä saa olla muita tehtäviä. Se 
voidaan siirtää alkuperäisestä sijainnistaan.
Öljynsuodatin
Öljynsuodattimen tai -panoksen asennus on pakollista 
ja kaiken öljyn tulee kulkea tämän suodattimen tai -pa-
noksen kautta. 

Öljynsuodatin tai -panos on vapaa kunhan se on 
vaihdettavissa alkuperäisen kanssa.
5.1.15. Moottorin kiinnitys, asennuskulma ja si-
joitus 
Kiinnikkeet ovat vapaat (ei lukumäärä) edellyttäen, että 
moottorin asennuskulma ja paikka moottoritilassa ei 
muutu ja että art. 5.7.1. ja 5 yleistä -kohtia noudatetaan. 
Kiinnikkeet voidaan hitsata moottoriin ja koriin ja niiden 
paikka on vapaa.
5.1.16. Pakojärjestelmä:
Luokitustodistuksen kuvia III ja IV tulee noudattaa.

Pakosarjan ulostuloaukon jälkeen pakojärjestelmä 
on vapaa edellyttäen, että maan (maiden) melurajoi-
tuksia ei ylitetä (maantiekäytössä). Pakoaukon tulee olla 
auton ääriviivojen sisäpuolella (kts. Yleiset määräykset 
art. 252-3.6) 

WRC autoissa pakoputkisto on suojattava tehok-
kaasti suojalevyillä liiallisen kuumuuden välttämiseksi 
ja mahdollisten vuotojen ohjaamiseksi viileämpiin osiin. 

Turboahtimella varustetuissa autoissa voidaan pako-
sarjaa muuttaa vain ahtimen jälkeiseltä osalta.

Kiertomäntämoottoreiden pakosarjan kanavien 
mitat ovat vapaat, paitsi sylinterin puoleisessa päässä, 
jossa luokitellut mitat tulee säilyttää. 

Lämmönsuojia voidaan asentaa pakosarjaan, ah-
timeen ja pakoputkistoon. Niiden tehtävänä saa olla 
ainoastaan lämpösuojaus.

Vapaastihengittävät moottorit:
Pakokaasujen virtausta ei saa muuttaa sähköisesti tai 

mekaanisilla laitteilla.
Ahdetut moottorit:

Kaasun virtausta saa muuttaa vain ahtimen ylipaine-
venttiilin käytön kautta ja / tai tuoreen ilman ruiskutuk-
sella pakosarjaan.
5.1.17. Käyttöpyörät, hihnat ja ketjut moottorin 
ulkopuolisiin laitteisiin:
Materiaali, tyyppi ja mitat ovat vapaat. Kulkureitti ja hih-
nojen lukumäärä on vapaa.
5.1.18. Tiivisteet:
Vapaat.
5.1.19. Moottorin jouset:
Jousille ei aseteta mitään rajoituksia, mutta niiden alku-
peräinen toimintatapa tulee säilyttää.
5.1.20. Käynnistinmoottori:
Tulee säilyttää, mutta merkki ja tyyppi on vapaa.
5.1.21. Ahtimen paine: 
Vapaa, kohtien 5.1.19 ja art 5 Yleistä -mukaisesti.

Ylipaineventtiili voidaan tehdä säädettäväksi, mikäli 
se ei alunperin ole sellainen, mutta mekaanisen tulee 
säilyä mekaanisena ja sähköisten sähköisenä jne.
5.1.22. Lukitusruuvi
Lukitusruuvia voidaan käyttää kotelon kiinnittämiseksi 
moottorin lohkoon ja sylinterikanteen. 

Tällä ruuvilla ei saa lukita muita osia.

5.2. Voimansiirto
5.2.1. Kytkin
Kytkin on vapaa edellyttäen, että kytkinkoppa ja kytki-
men käyttötapa (hydraulinen tai mekaaninen) säilyte-
tään alkuperäisinä.

Kytkimen nestesäiliön saa asentaa kojelaudan sisään, 
mutta se on kiinnitettävä turvallisesti ja suojattava nes-
teen- ja tulenkestävällä kotelolla.
5.2.2. Vaihteisto:
Konvertterivaihdelaatikot on kielletty. (Converter gear-
boxes)

Lisävoitelu- ja jäähdytysjärjestelmä on sallittu (kier-
topumppu, jäähdytin, ilmanotto auton alta), mutta 
alkuperäinen voitelutapa tulee säilyttää (samat ehdot 
kuin pykälässä 5.1.14). 

Kuitenkin voidaan lisäluokiteltua vaihdelaatikkoa, 
johon on luokiteltu öljypumppu, käyttää ilman kyseistä 
pumppua. Jäähdytystä varten voidaan asentaa tuuletin, 
jolla ei saa olla aerodynaamista vaikutusta.

Vaihdelaatikon sisusta on vapaa.
Vaihteiston välitykset täytyy olla luokiteltu ryhmään 

A.
Vaihdelaatikon tuenta on vapaa. Tuentojen luku-

määrä ei saa muuttua.
On sallittua käyttää:
- Sarjatuotantokoteloa vakiovälityssarjan tai toisen 

lisäluokitussarjan kanssa.
- Lisäluokiteltua koteloa vain toisen lisäluokitellun 

välityssarjan kanssa.
5.2.3. Vetopyöräpari ja tasauspyörästö:
Tasauspyörästön lukko on sallittu edellyttäen, että se 
voidaan asentaa alkuperäiseen koteloon muita muu-
toksia tekemättä kuin mitä edellä oleva pykälä ”Yleistä” 
sallii. 

Alkuperäinen tasauspyörästö voidaan myös lukita. 
Taka-akselin alkuperäinen voitelutapa tulee säilyt-
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tää. Kuitenkin lisävoitelu- ja jäähdytysjärjestelmä on 
sallittu (kiertopumppu, jäähdytin, ilmanotto auton alta) 
samoilla edellytyksillä kuin kohdassa kohdassa 5.1.14. 
Öljynjäädytin ja pumppu voidaan asentaa tavaratilaan 
muuttamatta korirakennetta, mutta tällöin on asennet-
tava paloseinä kyseisten osien ja ohjaamon väliin. 

Tasauspyörästön tuet ovat vapaat.
Aktiiviset tasauspyörästöt ovat kiellettyjä 2-pyöräve-

toisissa autoissa.
4-vetoisissa autoissa etu- ja takatasauspyörästöt ja luk-
kojärjestelmät täytyy täyttää seuraavat ehdot:
-  Vain täysin mekaaninen järjestelmä on sallittu
-  Tasauspyörästön täytyy olla planeettapyörä- tai 

”epicyclic single stage” – tyyppiä.
-  Lukintajärjestelmä täytyy koostua kitkalevyistä ja 

rampeista
Nämä parametrit saavat olla säädettävissä ainoastaan 
työkaluilla auton ollessa pysähdyksissä.

WRC-autoissa vain luokiteltuja systeemejä voi käyt-
tää.
5.2.4 Hydraulipaineet:
WRC -autojen hydraulijärjestelmiä koskevat seuraavat 
kohdat:
-  Putkistossa olevan hydraulipaineen tulee palata ar-

voon nolla heti kun auton moottori sammutetaan.
-  Nominaalipaine putkistossa ei koskaan saa ylittää 

150 bar.

5.2.5. Vetoakselit
Titaaniseoksiset vetoakselit ovat kielletty

Titaaniseoksiset pituussuuntaiset akselit on kielletty, 
poikkeustapaukset käsittelee FIA:n rallin tekninen työ-
ryhmä.

5.3 Pyöränripustus: 
Jousituksen kiinnityspisteen kiertymisakselien paikka 
olkavarressa ja korissa tulee säilyttää alkuperäisenä 
(kuva 255-5). Neste/ilma-jousituksen pallojen väliset 
venttiilit ja putket ovat vapaat.

5.3.1. Vahvistustangot
Vahvistustangot voidaan asentaa jousituksen korin 
(tai rungon) kiinnityspisteisiin samalle akselille, auton 
pituusakselin molemmille puolille edellyttäen, että ne 
ovat irrotettavia ja kiinnitetty pulttikiinnityksellä. 

Vahvistustangon kiinnityspiste saa olla enintään 
100mm etäisyydellä jousituksen kiinnityspisteestä, ellei 
vahvistustanko ole luokiteltu turvakehikkoluokituksen 
yhteydessä. McPherson jousituksen yläosan kiertymis-
pisteestä tämä etäisyys saa olla enintään 150 mm (kuvat 
255-2 ja 255-4). Näiden kahden kiinnityspisteen lisäksi 
välitankoon ei sallita muita kiinnityspisteitä. 

255-4

255-2
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5.3.2. Kiinnityspisteiden ja pyöränripustuksen osien 
vahvistaminen ainetta lisäämällä on sallittu, mutta kah-
den eri osan liittäminen toisiinsa on kielletty.
5.3.3. Kallistuksen vakaaja:
Valmistajan luokittelemat kallistuksenvakaajat voidaan 
poistaa tai korvata edellyttäen, että kiinnityspisteet ko-
rissa säilyvät muuttumattomina. 

Näitä kiinnityspisteitä voidaan käyttää kohdan 5.3.1 
mukaisen lisätuennan kiinnityspisteinä. 
- Vain mekaanisesti toimivat kallistuksen vakaajat 

ovat sallittuja.
- Vakaajien asetuksien muuttaminen tulee olla 

mahdollista vain kuljettajan toimesta käyttäen yk-
sinomaan mekaanista systeemiä ilman ulkoista voi-
malähdettä.

-  Yhteys iskunvaimentajiin on kielletty.
-  Yhteys etu- ja takavakaajien välillä on kielletty
-  Titaaniseosteiset vakaajat on kielletty
5.3.4. Nivelpisteet voivat olla eri ainetta kuin alkuperäi-
set. Kiinnitykset koriin voidaan muuttaa 
-  ”Uniball”-niveliksi. Alkuperäinen kiinnitys voidaan 

leikata pois ja korvata uudella, joka kiinnitetään hit-
saamalla. ”Uniball” –nivelen sivuilla voidaan käyttää 
tukipaloja.

-  Käyttämällä paksumpaa pulttia 
-  Kiinnityspistettä voidaan vahvistaa ainetta lisäämäl-

lä 100 mm:n etäisyydeltä kiinnityspisteestä.
Kiertymisakselin paikka tulee säilyä. Kts kuva 255-5)

5.3.5. Pääjousien mitat ovat vapaat, tyyppi ja materiaali 
ei. Materiaalin tulee olla rautametallia (-i.e. 80% rautaa). 
Jousien tukilaipat voidaan tehdä säädettäviksi, vaikka se 
tapahtuisi ainetta lisäämällä.

Kierrejousi voidaan korvata kahdella tai useammalla 
kierrejousella sarjaan tai samankeskeisesti, eikä mitään 
muita muutoksia sallita kuin mitä on mainittu tässä py-
kälässä.

Auton maavara saa olla muutettavissa vain työkaluil-
la, kun auto ei ole liikkeessä.
5.3.6 Iskunvaimentajat: 
Valmiste on vapaa. Lukumäärää, tyyppiä (teleskooppi, 
varsi), toimintatapaa (hydraulinen, kitka) ja kiinnityspis-
teitä ei saa muuttaa). 

Iskunvaimentajan toimintatavan tarkastaminen ta-
pahtuu seuraavasti: jousien poiston jälkeen auton tulee 
laskeutua rajoittimien varaan viidessä minuutissa.

Kaasuiskunvaimentimet tulkitaan nesteiskunvai-

mentajiksi. 
Jos Mc-Pherson-ripustuksen vaimenninosaa vaih-

dettaessa on tarpeen vaihtaa koko McPherson tuki, on 
sen oltava alkuperäisen kanssa mekaanisesti yhden-
mukainen lukuun ottamatta vaimenninosaa ja jousen 
tukilaippaa.

Jos iskunvaimentajilla on erilliset öljysäiliöt ja ne si-
joitetaan ohjaamoon tai ohjaamosta eristämättömään 
tavaratilaan, säiliöt tulee olla tukevasti kiinnitettyjä ja 
niillä on oltava tehokas suojaus.

Yksi joustomatkan rajoitin saadaan asentaa pyörää 
kohti, ja sen ainoa tehtävä saa olla pyörän joustomatkan 
rajoittaminen ulospäinjoustossa.

Servolla ohjattavat järjestelmät ovat kiellettyjä. 
Iskunvaimentajan toiminnan säätö sähköisesti on 

sallittu.
Iskunvaimentajien elektroninen kontrollijärjestelmä 

on kielletty.
5.3.7. Olka-akselit

Titaaniseoksiset olka-akselit ovat kielletty. Mahdolliset 
poikkeukset käsittelee FIA:n rallin tekninen työryhmä.

5.4. Pyörät ja renkaat
Kokopyörät (= laippa, vanne ja rengas) ovat vapaat 
edellyttäen, että ne voidaan sijoittaa alkuperäiseen kori-
rakenteeseen siten, että kokopyörän navan yläpuolella 
oleva osa peittyy mitattaessa pystysuoraan.

Pyörien kiinnitys voidaan vapaasti muuttaa pultti-
kiinnityksestä pinnapulttikiinnitykseen.

Rallissa vanne tulee kiinnittää vähintään neljällä pul-
tilla tai mutterilla.

Moottoripyörän renkaiden käyttö on kielletty.
Missään tapauksessa ei kokopyörän leveys saa ylittää seu-
raavan taulukon arvoja suhteessa moottoritilavuuteen:
  Ralli Muu kilpailu
enint. 1000 cm³ 7” 7”
 1150 7” 7”
 1400 8” 8”
 1600 8” 8”
 2000 9” 9”
 2500 9” 9”
 3000 9” 9”
 3500 9” 10”
 4000 9” 10”
 4500 9” 11”
 5000 9” 11”
yli 5000 9” 12”

WCR- ja VK-luokituksissa vannekoko on vapaa, mutta 
enintään 18” enimmäiskoko.

Muissa autoissa vanteen halkaisijaa saadaan suuren-
taa tai pienentää enintään 2” alkuperäisestä, kuitenkin 
enimmäiskoko on 18”.
Lisäksi vannekoot rajoitetaan seuraavasti sorapinnalle:
-  vanteen leveys enintään 6 ”, jolloin vanteen enim-

mäishalkaisija on 16” 
-  vanteen leveys yli 6”, jolloin vanteen enimmäishal-

kaisija on 15”.
Ralleissa kokopyörän enimmäishalkaisija on 650mm 
(nastarenkaassa ilman nastoja).
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Vanteet ei välttämättä tarvitse olla samankokoisia.
Vain rallissa:

Taotut magnesiumvanteet on kielletty alle 18” van-
teissa.

8” x 18” vanteissa alle 7,8kg painavat taotut magne-
siumvanteet ovat kielletty.
Muissa kuin rallikilpailuissa käytettäessä keskiömutteria 
pyörän kiinnitykseen, tulee se varustaa fluorisoivan pu-
naiseksi (dayglo) maalatulla turvajousella, joka on kiin-
nitettynä koko kilpailun ajan ja vaihdettava pyöränvaih-
don yhteydessä. Varajousia täytyy aina olla saatavana.

5.5. Jarrujärjestelmä:
Jarrujärjestelmä on vapaa edellyttäen, että:
- siinä on vähintään kaksi toisistaan riippumatonta jar-

rujärjestelmää, joita käytetään samalla polkimella
 (Jarrupolkimen ja sylinterien välillä molemmat piirit 

tulee olla erillisiksi tunnistettavissa, ilman mitään 
muuta yhteyttä toisiinsa kuin mekaaninen jarruvoi-
man säätöyksikkö)

-  Kaikki yksiköt ja järjestelmät , jotka on asennettu 
pääsylinterin ja työsylinterien väliin on kielletty.

Tiedonkeruusensorit, käyttökytkimet jarruvaloille, me-
kaaniset rajoittimet eteen ja taakse ja käsijarru, jonka 
kuljettaja aktivoi suoraan, ei lueta ”järjestelmiksi”.
5.5.1. Jarrujen kitkapinnat:
Materiaali ja kiinnitys (niitaten, liimaamalla) on vapaa 
edellyttäen, että kitkapintojen mitat säilytetään.
5.5.2. Jarrutehostimet, jarrupaineensäätimet, 
ABS-yksiköt
Jarrutehostimet voidaan kytkeä pois käytöstä tai pois-
taa. Jarrutusvoiman säätimet ja lukkiutumattomat jarrut 
voidaan kytkeä pois käytöstä, mutta niitä ei voida pois-
taa. Säätölaite on vapaa. 

Alkuperäistä säätölaitetta ei saa siirtää toiseen tilaan.
5.5.3. Jarrujen jäähdytys 
Jarrujen suojalevyt voidaan muuttaa tai poistaa, mutta 
aineen lisääminen on kielletty. 

Taipuisan putken käyttö ilman johtamiseksi kuhun-
kin jarruun on sallittu, mutta putken sisähalkaisija ei saa 
ylittää 10 cm. Myös kaksoisputken käyttö on sallittu, 
mutta silloin putken sisähalkaisija ei saa ylittää 7cm.

Jäähdytysputki ei saa tulla auton ääriviivojen ulko-
puolelle katsottaessa autoa ylhäältä päin.
5.5.4. Jarrulevyt: 
Vain korjausoikaisu on sallittu. Laite, joka poistaa mudan 
jarrulevystä, saadaan asentaa.
5.5.5. Käsijarru: 
Voidaan kytkeä pois käytöstä, mutta vain nopeuskilpai-
luissa. 
5.5.6. Jarrunestelinjat: 
Voidaan vaihtaa lentokonetyyppisiin putkiin tai letkuihin.

Jarrujen nestesäiliön saa asentaa ohjaamoon, mutta 
se on kiinnitettävä turvallisesti ja suojattava nesteen- ja 
tulenkestävällä kotelolla.
5.5.7 Työsylinterit: 
Vain ryhmään A luokiteltuja jarrusatuloita voidaan käyt-
tää. Vain yksi satula sallitaan pyörää kohti. Mäntä tulee 
olla muodoltaan pyöreä.
5.5.8. Pääsylinteri:

Jarrujen pääsylinteri tulee olla luokiteltu

5.6. Ohjaus: 
Tehostin voidaan kytkeä pois käytöstä, mutta ei pois-
taa. 
5.6.1. Kaikki ohjausjärjestelmät, jotka vaikuttavat use-
ampaan kuin kahteen pyörään ovat kiellettyjä.
5.6.2. Ohjaustehostimessa ei saa olla sähköistä säätöä. 
Tehostimen ainoa tehtävä saa olla tarvittavan ohjaus-
voiman pienentäminen.

Jos tuotantoautossa on alkuperäisasennuksena säh-
köisesti säädettävä tehostin :
-  Järjestelmään ei saa tehdä muita muutoksia kuin 

elektronisen ohjausyksikön uudelleen ohjelmointi
-  Muunlaista ohjaustehostusta on sallittu käyttää 

edellyttäen, että siinä ei ole sähköistä säätöä ja että 
se on luokiteltu.

5.7. Korirakenne - runko:
5.7.1. Keventäminen ja vahvistukset: 
Jousitetun korirakenteen vahvistaminen on sallittu 
edellyttäen, että käytettävä aine seuraa alkuperäistä 
muotoa ja on kiinnitetty siihen. 

Vahvistaminen komposiittimateriaalilla on sallittu 
kuvan 255-8 mukaisesti.

Auton lattian alta saadaan poistaa eristysaineet, samoin 
moottoritilasta, tavaratilasta ja lokasuojista. Käyttämät-
tömät tuet (esim. vararenkaan) korirakenteessa voidaan 
poistaa, paitsi jos ne ovat mekaanisten osien tukia, joita 
ei voi siirtää eikä poistaa.

Ohjaamon, tavaratilan, moottoritilan ja lokasuojien 
reiät voidaan peittää metallilevyllä tai muovimateriaa-
lilla, joka hitsataan, liimataan tai niitataan. Korin muita 
reikiä saa peittää vain teipillä.

5.7.2. Ulkopuoli: 
5.7.2.1 Puskurit:
Puskurin pystykoristeet saadaan poistaa. 
5.7.2.2 Pyörännapojen suojat saa poistaa. Pyöränkoris-
teet on poistettava.
5.7.2.3 Tuulilasinpyyhkijät: 
Moottori, sijoitus, sulat ja mekanismi on vapaa, mutta 
vähintään yksi pyyhkijä on säilytettävä tuulilasia varten. 

Valojen pesulaite voidaan poistaa.
Tuulilasin pesulaitteen säiliön tilavuus on vapaa ja se 

voidaan asentaa ohjaamoon (art 252.7.3. mukaisesti), tai 
tavara- tai moottoritilaan. Pumput, letkut ja suuttimet 
ovat vapaat.
5.7.2.4 Ulkopuoliset koristelistat voidaan poistaa. 

Koristelistaksi katsotaan lista, joka seuraa auton ulko-
muotoa ja on enintään 55 mm korkea. 
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5.7.2.5 Nosturin korvakkeet voidaan vahvistaa, siirtää 
tai niiden lukumäärää lisätä. 
5.7.2.6 Valonheitinten päälle saadaan asentaa suojat 
edellyttäen, että niiden ainoana tehtävänä on suojata 
valonheitinten lasia, eikä niillä ole mitään vaikutusta au-
ton aerodynamiikkaan.
5.7.2.7 Rekisterikilven sijoitus on vapaa ottaen huomi-
oon kuitenkin kunkin maan asetukset.
5.7.2.8 Rekisterikilven kiinnikkeet voidaan poistaa. Re-
kisterikilven valaistussysteemiä ei saa poistaa.
5.7.2.9 Tuulilasin ja sivulasien lisäkiinnitykset ovat sal-
litut edellyttäen, että ne eivät aiheuta auton aerodyna-
miikan paranemista. Vain sarjavalmisteisia tai luokiteltu-
ja (minimipaino 9,2 kg) tuulilaseja voidaan käyttää. 
5.7.2.10 Pohjapanssareiden asennus on sallittu aino-
astaan rallikilpailuissa, edellyttäen että noudatetaan 
maavarasta annettuja määräyksiä ja, että ne ovat irro-
tettavia. Pohjapanssarin ainoa tehtävä saa olla suojata 
moottoria, jäähdytintä, pyöränripustusta, vaihdelaatik-
koa, polttoainesäiliötä, voimansiirtoa, pakoputkistoa ja 
sammutinpulloja. 

Pohjapanssari tulee olla vähintään 4 mm paksua alu-
miiniseosta tai vähintään 2 mm paksua terästä

Kuitenkin on mahdollista vahvistaa panssarin ylem-
piä osia metalli- tai komposiittijäykisteillä ja lisätä kanta-
mattomia komposiittiosia.

Pohjapanssari saa olla puskurin alapuolen levyinen 
vain etuakselin etupuolelta. 

Kansallinen lisäys: 
Pohjapanssareiden käyttö rallisprintissä on sallittu.

5.7.2.11 Lokasuojien reunojen sisäpuoliset taivutukset 
saadaan oikaista, tai muovisen lokasuojan taivutukset 
poistaa, mikäli ne ulottuvat pyörätilaan. 

Muoviset lokasuojien sisäpuoliset ääntä eristävät 
osat voidaan poistaa tai vaihtaa alumiinisiin, jotka ovat 
saman muotoisia, ja päinvastoin. 

Hitsaamalla kiinnitettyjen lokasuojien kiinnitys voi-
daan muuttaa pultti/ruuvikiinnitteiseksi.
5.7.2.12 Ilmanpaineella toimivat tunkit ovat sallittuja 
nopeuskilpailuissa. Painepullo ei saa sijaita autossa.

Rallikilpailuissa autossa saa olla vain käsikäyttöinen 
tunkki, jota käyttää auton kuljettaja, ilman hydraulista, 
pneumaattista tai sähköistä avustusta.

Nosturin (tunkin) on oltava käsikäyttöinen ilman mi-
tään hydraulista, pneumaattista tai sähköistä välinettä. 
Mutteriavaimen tulee olla sellainen, että sillä voi operoi-
da vain yhtä mutteria kerrallaan.
5.7.2.13 ”Helmat” ovat kiellettyjä. Kaikki osat tai raken-
teet, joita ei ole luokiteltu, ja joiden tehtävänä on täyttää 
täysin tai osittain auton jousitetun osan ja maan välinen 
tila, on kielletty kaikissa olosuhteissa. 

Pohjapanssari ei saa toimia aerodynaamisena osana.
5.7.2.14 Oven saranoita ei saa muuttaa. 

Konepellin ja takaluukun kannen saranat ovat va-
paat, mutta niiden paikkaa, lukumäärää tai toimintaa ei 
saa muuttaa. 

5.7.3. Ohjaamo 
5.7.3.1 Istuimet:
Etuistuimia voidaan siirtää taaksepäin, mutta ei yli sen 
pystysuoran tason, jonka määrää alkuperäisen takaistui-
men etureuna.

Istuimien mittapisteenä pidetään selkänojaa ilman 
päätukea ja jos päätuki on kiinteänä osana selkänojaa, 
niin kuljettajan olkapäälinjaa. 

Matkustajan istuin voidaan poistaa samoin kuin ta-
kaistuimet. 

Kansallinen lisäys:
Istuimet ja niiden kiinnitys kohdan Art 253.16 mukai-
sesti.

5.7.3.2. Jos polttoainesäiliö sijaitsee tavaratilassa ja 
takaistuimet poistetaan, täytyy ohjaamon ja polttoaine-
säiliön väliin tehdä palon- ja nesteenpitävä seinä. 

Kaksitila autoissa voidaan paloseinänä käyttää kanta-
matonta läpinäkyvää ja palamatonta muovia ohjaamon 
ja polttoainesäiliön välillä.

Kaksitila-autoissa, jotka on luokiteltu 01.01.98 jälkeen 
ja polttoainesäiliö sijaitsee tavaratilassa, on polttoaine-
säiliö ja sen täyttöaukot ympäröitävä tulen- ja nesteen-
pitävällä kotelolla.

01.01.98 jälkeen luokitelluissa kolmitila-autoissa tu-
lee olla tulen- ja nesteenpitävä paloseinä ohjaamon ja 
polttoainesäiliön välissä. Suositellaan kotelointia edellä-
mainitun kaksitila-säännön mukaisesti.

Kansallinen lisäys: 
Paloseinämateriaali tulee olla metallia (alumiini, teräs, 
tms)

5.7.3.3 Kojetaulu: 
Ne osat, jotka ovat kojelaudan alapuolella eivätkä ole 
osa sitä, voidaan poistaa. Keskikonsolin se osa, jossa ei 
ole lämmityslaitteeseen kuuluvia osia/säätimiä tai mit-
tareita, voidaan poistaa. (Kts. kuva 255-7)

5.7.3.4. Ovet:
Ääntä eristävän materiaalin poisto ovista on sallittu 
edellyttäen, että oven ulkonäkö ei muutu

Kaksi ovisissa autoissa tämä koskee myös takasivuik-
kunan alapuolista aluetta, mutta se täytyy korvata sytty-
mättömällä komposiittimateriaalilla.
a) Ovista voidaan poistaa sisäpaneeli yhdessä sivutör-

mäyssuojan kanssa, jotta voidaan asentaa kuvan 
255-14 mukainen, syttymättömästä komposiittiai-
neesta valmistettu ovipaneeli.

255-7
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b) Jos ovien rakennetta ei mitenkään muuteta, voi-
daan ovipaneelit tehdä vähintään 0,5 mm paksusta 
metallista, vähintään 1 mm paksusta hiilikuidusta 
tai muusta kiinteästä ja palamattomasta materiaa-
lista, jonka paksuus on vähintään 2 mm.

 Näiden ovipaneelien minimikorkeus on oven ala-
reunasta turvakehikon oviputken tasolle.

 Sähköiset ikkunannostimet saa korvata käsikäyttöisil-
lä.

 4- ja 5-ovisissa autoissa voi ikkunan nostomeka-
nismin vaihtaa sellaiseen laitteeseen, joka lukitsee 
ikkunan kiinni-asentoon.

5.7.3.5 Lattia
Lattiamatot ovat vapaat ja saadaan poistaa.
5.7.3.6 Muu äänieristemateriaali ja verhoilu:
Muun pehmuste- ja eristysmateriaalin saa poistaa, 
poislukien kohdissa 5.7.3.4 (ovet) ja 5.7.3.3 (kojelauta) 
määritellyt.
5.7.3.7 Lämmitysjärjestelmä: 
Alkuperäinen lämmityslaitteisto voidaan poistaa. Tällöin 
on käytettävä sähköistä tai vastaavaa huurteenpoisto-
järjestelmää. 
5.7.3.8 Ilmastointilaite: 
Voidaan lisätä tai poistaa, mutta lämmitys täytyy taata.
5.7.3.9 Ohjauspyörä: 
Vapaa, varkaudenestolaitteen saa poistaa.

Ohjauspyörän pikalukituksen laipan tulee olla sa-
mankeskinen ohjausakselin kanssa. Värin tulee olla 
keltainen (anodisoitu tai muu pysyvä pinnoite) ja se 
on sijoitettava ohjauspylvääseen ohjauspyörän taakse. 
Irroitus tulee tapahtua vetämällä irroituslaippaa ohjau-
sakselin suuntaisesti. 
5.7.3.10 Turvakehikko: 
Voidaan asentaa (kts. art 253.8)

Kansallinen lisäys:
Turvakehikon asentaminen on aina pakollista

5.7.3.11 Hyllyt: 
Kaksitila malleissa oleva irrotettava ikkunahylly voidaan 
poistaa.
5.7.3.12 Ilmaputket:
Saavat kulkea ohjaamossa vain, jos niiden tarkoituksena 
on ohjaamon ilmanvaihto.

5.7.4. Lisätarvikkeet:
Kaikki lisätarvikkeet, jotka eivät vaikuta auton käyttäyty-
miseen ovat sallittuja. Esim. tarvikkeet, jotka parantavat 
sisätilan ulkonäköä tai mukavuutta (valaistus, lämmitys, 
radio, jne). 

Missään tapauksessa nämä tarvikkeet eivät saa lisätä 
moottorin tehoa tai vaikuttaa ohjaukseen, vaihteistoon, 
jarruihin tai ajo-ominaisuuksiin toissijaisestikaan. 

Kaikkien hallintalaitteiden on säilytettävä valmista-
jan sille tarkoittama tehtävä. 

Niiden käyttöä voidaan helpottaa esim. pidempi kä-
sijarrun kahva, jarrupolkimen paininpinnan vaihto jne.

Nopeusantureina voidaan käyttää vain Hall- tai in-
duktiivityyppistä sensoria, joka toimii hammastetun 
pyörän avulla

Sallitut muutokset: 
1.  Alkuperäiset lasit saa vaihtaa toisiin, jotka FIA on 

luokitellut ja jotka esiintyvät luokitustodistuksessa.
2.  Mittareiden, kuten nopeusmittarin jne., asennus tai 

vaihto on sallittu eri toiminnan näytölläkin, jos siitä 
ei aiheudu mitään vaaraa. 

 Nopeusmittaria ei kuitenkaan saa poistaa, mikäli 
kilpailun säännöt näin määrää. 

3.  Äänimerkinantolaite voidaan vaihtaa tai asentaa 
ylimääräinen matkustajan käyttöön. 

 Nopeuskilpailuissa äänimerkinantolaite voidaan 
poistaa. 

4.  Ohjauspylvääseen sijoitetut sähkökytkimet ja säh-
köiset säätimet voidaan vapaasti vaihtaa vastaten 
niiden käyttöä, sijoitusta ja lisävarusteiden kyseessä 
ollen lukumäärää.

5.  ”Fly-off”-mallisen käsijarrun saa asentaa. 
6. Varapyörä(t) ei ole pakollinen. Jos sellainen kuiten-

kin on, se täytyy kiinnittää varmasti, eikä sitä saa 
asentaa kuljettajalle tai matkustajalle varattuun ti-
laan. 

 Myöskään korirakenteen ulkopuoli ei saa muuttua 
varapyörän asentamisesta.

7.  Hansikaslokeroon saa tehdä lisälokeroita. Oviin saa 
tehdä taskuja edellyttäen, että käytetään alkuperäi-
siä ovipaneeleja.

8.  Eristemateriaalia saadaan lisätä paloseiniin matkus-
tajien suojaamiseksi tulelta.

9.  Vaihteensiirtomekanismin nivelien vaihtaminen on 
sallittu.

5.8. Sähköjärjestelmä:
5.8.1. Sähköjärjestelmän nimellisjännite tulee säilyttää 
(Koskee myös sytytysjärjestelmän ensiöpuolta).
5.8.2. Releiden ja sulakkeiden lisääminen sähköpiirei-
hin on sallittu kuten sähköjohtojen pidentäminen tai 
lisääminenkin. Sähköjohdot ja niiden eristeet ovat va-
paat.
5.8.3. Akku: 
Akun (akkujen) valmiste ja tyyppi: Akun (akkujen) 
valmiste, kapasiteetti ja kaapelit ovat vapaat.

Nimellisjännite tulee olla sama tai alempi kuin alku-
peräisenä tuotantoautossa.

Akkujen lukumäärä tulee säilyttää alkuperäisenä tai 
luokiteltuna.

255-14
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Akun (akkujen) sijainti: Sijainti on vapaa. Akun tyypin 
tulee olla ns. kuiva akku, mikäli se ei sijaitse moottori-
tilassa.

Kuitenkin, jos akku on sijoitettuna ohjaamoon:
- akku tulee sijoittaa kuljettajan tai II-ohjaajan istuimen 
taakse.

Akun kiinnitys: Akkujen täytyy olla lujasti kiinnitetty ja 
+-napa tulee olla hyvin suojattu. 

Jos akku siirretään alkuperäiseltä paikaltaan, tulee se 

kiinnittää käyttäen metallialustaa ja kahta eristettyä me-
tallipantaa, jotka on kiinnitetty pultein ja mutterein lat-
tiaan. Pantojen kiinnityspulttien paksuus on vähintään 
10mm, aluslevyn paksuus vähintään 3 mm, ja pohjan 
alapuolisen vahvikelevyn pinta-ala vähintään 20 cm2.
Märkäakku: Märkäakku tulee ympäröidä vuodon estä-
vällä muovilaatikolla. 

255-10 255-11
5.8.4. Generaattori, jännitteensäätäjä ja laturi/
startti: 
Vapaat, mutta generaattorin käyttötapaa ei saa muuttaa. 

Generaattorin ja jännitteensäätäjän sijaintia voidaan 
muuttaa, mutta niiden tulee sijaita alkuperäisessä tilas-
sa.

Ne voivat olla myös yhdistettyjä laitteita, mikäli luoki-
tellussa autossa on näin alkuperäisenä.
5.8.5. Valaistus- ja merkinantolaitteet:
Kaikkien valaistus- ja merkinantolaitteiden on täytettä-
vä sen maan asetukset, jossa kilpailu käydään tai oltava 
kansainvälisen tieliikennesopimuksen mukaiset.

Ottaen edellä mainittu huomioon, voidaan vilkkujen 
ja pysäköintivalojen paikkaa muuttaa, mutta alkuperäi-
set reiät tulee peittää.

Valaistuslaitteiden valmiste on vapaa.
Vakiovarusteena olevat valolaitteet ja niiden toi-

minta täytyy säilyttää sellaisena kuin valmistaja on ne 
tarkoittanut.

Alkuperäiset ajovalot voidaan korvata toisilla, joissa 
on samat toiminnot. Koria ei kuitenkaan saa leikata ja 
syntyneet aukot on peitettävä.

Käännettävien päävalojen toimintasysteemiä ja 
energialähdettä voidaan muuttaa.

Valaisimien lasin, heijastimen ja polttimon suhteen 
annetaan täysi vapaus. 

Lisävalojen asentaminen releineen on sallittu edel-
lyttäen, että lisävalaisimien kokonaismäärä ei ylitä kuut-
ta (taka- ja pysäköintivaloja ei lasketa) ja että tämä on 
sallittu kilpailumaan laissa. Sumuvalot lasketaan ajova-
loiksi.

Ylimääräiset valot saadaan, jos se on tarpeellista, 
upottaa korin etuosaan tai jäähdyttäjän säleikköön, 
jolloin valaisimen tulee kokonaan sulkea niitä varten 
tehdyt aukot. 

Alkuperäiset valot voidaan kytkeä pois käytöstä ja 
peittää teipillä.

Neliskulmaisen ajovalon korvaaminen kahdella pyö-
reällä tai päinvastoin on sallittu mikäli ne sopivat ko. 
aukkoon ja täyttävät sen. Peittoonjäämättömät kohdat 
tulee myös täyttää.

Peruutusvalon asennus on sallittu, ja tarpeen vaati-
essa se voidaan upottaa korirakenteeseen. Peruutusva-
lo saa syttyä vain, kun peruutusvaihde on päällä. Lisäksi 
on noudatettava annettuja asetuksia.

Jos rekisterikilven kiinnitykset ja valot muutetaan, 
saadaan alkuperäiset poistaa.

Rekisterikilven valot eivät ole pakollisia nopeuskil-
pailuissa. 

Kilpailun säännöt voivat kumota yllä olevat määrä-
ykset.

5.9. Polttoainesäiliöt:
5.9.1. Polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus ei saa ylit-
tää seuraavia rajoja: 
autot  enint. 700 cm³ 60 l
autot yli 700 cm³ enint. 1000 cm³ 70 l
autot yli 1000 cm³ enint. 1400 cm³ 80 l
autot yli 1400 cm³ enint. 1600 cm³ 90 l
autot yli 1600 cm³ enint. 2000 cm³ 100 l
autot yli 2000 cm³ enint. 2500 cm³ 110 l
autot yli 2500 cm³    120 l

Rallikilpailuissa yli 1400 cm3:n autoissa enimmäistila-
vuus on rajoitettu 95 litraan.
5.9.2. Polttoainesäiliö voidaan korvata FIA:n luokitte-
lemalla turvallisuussäiliöillä (FT 3, FT3.5, FT5) tai auton 
valmistajan luokittelemalla polttoainesäiliöllä. 

Tässä tapauksessa polttoainesäiliöiden lukumäärä 
on vapaa ja se pitää sijoittaa matkatavaratilaan tai alku-
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peräiselle paikalle.
Alle yhden litran kokoomasäiliön rakenne on vapaa. 
Luokiteltuja polttoainesäiliöitä ja FT3 1999, FT 3.5 tai 

FT5 säiliöitä voidaan myös yhdistää (koskee myös alku-
peräistä säiliötä) edellyttäen, ettei kohdassa 5.9.1 olevia 
enimmäistilavuuksia ylitetä. 

Alkuperäisen polttoainesäiliön paikkaa saa muuttaa 
ainoastaan siinä tapauksessa, jos se on sijoitettu ohjaa-
moon tai lähelle matkustajia. 

Tässä tapauksessa on suositeltavaa asentaa matkus-
tajien ja säiliön väliin suoja tai sijoittaa säiliö matkatava-
ratilaan ja tarvittaessa muuttaa säiliöön liittyvät varus-
teet (täyttöaukko, polttoainepumppu, ylivuotoputki). 

Missään tapauksessa polttoainesäiliön paikan muut-
taminen ei saa johtaa mihinkään muihin kevennyksiin 
tai vahvistuksiin kuin mitä on sallittu artiklassa 5.7.1. 
Alkuperäisen polttoainesäiliön paikan muuttuessa saa-
daan näin jäänyt aukko sulkea. Lattiaan voidan tehdä 
kaksi halkaisijaltaan enintään 60 mm reikää letkujen 
läpivientiä varten, jotta säiliö voidaan täyttää tai tyh-
jentää.

Polttoaineen jäähdytin on sallittu (tilav. enint. 1 l).

5.9.3. ASN voi FIAn luvalla sallia suurempi tilavuuksisen 
säiliön asentamisen kilpailuihin, joissa se on tarpeen 
maantieteellisten olosuhteiden vuoksi. 

ARTIKLA 6: SUPER 1600 KIT VARIANT -AUTOJEN 
RAJOITUKSET

Kansallinen lisäys:
Super 1600 -autoilla noudatetaan FIA:n liite J :ssä mää-
riteltyjä sääntöjä. Säännöt löytyvät FIA:n internetsivuilta 
www.fia.com/

ARTIKLA 7: WORLD RALLY CAR 2 VARIANT -AUTO-
JEN RAJOITUKSET

Kansallinen lisäys:
WRC -autoilla noudatetaan FIA:n liite J :ssä määriteltyjä 
sääntöjä. Säännöt löytyvät FIA:n internetsivuilta www.
fia.com/

VI Art. 260/ (Art.261) Erityismääräykset ryhmälle R
R4 ja R5 säännöt loppuosassa

RALLI 1 RALLI 2 RALLI 3

R1A R1B R2B R2C R3C Bensiini

01-3
Kaksipyörävetoiset (etu tai taka), bensiinikäyttöiset matkailu- ja sarjatuotanto-
autot (Touring Cars or Large Scale Series Production Cars).

Huomaa
Vasemman reunan numerointi vastaa FIA luokitustodistuksen numerointia.

Kohta. R1 R2 R3                                      Säännöt

1 – YLEISTÄ

00-0 X X X Artikla 260 käytetään  Liite J:n artiklojen 251, 252 ja 253 kanssa ja vastaavien ryh-
mien R ja A  luokitusten kanssa

01-1 ARTIKLA 1: MÄÄRITELMÄ (01)

01-2 X X X Kaksipyörävetoiset (etu tai taka), bensiinikäyttöiset matkailu- ja sarjatuotanto-
autot (Touring Cars or Large Scale Series Production Cars).

02-1 ARTIKLA 2: LUOKITTELU (02)

02-2 X X X Vähintään 2500 identtistä autoa tulee olla valmistettu 12 peräkkäisen kuukauden 
aikana ja olla luokiteltu FIA ryhmiin A    Perusluokitus A täydennetään  VR-sivuilla 
ja tietyillä VO-sivuilla.

02-3 X X X Kaikki osat, jotka on luokiteltu VO-osina ryhmään A ja käytetään ryhmässä R,  tulee 
olla listattuna VR-sivuilla. Muut VO-sivut eivät ole sallittuja ryhmässä R. Vain seu-
raavat VO-sivut ovat voimassa ryhmässä R:

02-5 X X X - istuinmen kiinnikkeet VO, jotka ilmenevät myös ryhmän R sivuilta

02-6 X X X - turvavyön kiinnityspaikat VO, jotka ilmenevät myös ryhmän R sivuilta

02-7 X X X - 2/4 oviversio VO, joka ilmenee myös ryhmän R sivuilta
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02-9 X X X - tuulilasi VO

02-10 X Ryhmän N/A luokituksen käyttö VR R1A ja R1B täydennyksillä

02-11 X Ryhmän N/A luokituksen käyttö VR R2B ja R2C täydennyksillä

02-12 X Ryhmän N/A luokituksen käyttö VR R3C täydennyksillä

03-1 ARTIKLA 2 bis: SALLITUT MUUTOKSET JA LISÄYKSET (03)

03-2 X X X Nämä säännöt ovat sallivia, siksi muutokset, joita ei erikseen ole sallittu, ovat kiel-
lettyjä

03-3 X X Jos mekaaninen tai sähköinen käyttö, esim. vesipumppun jne. on alkuperäinen, 
voidaan se poistaa tai muuttaa. Kaikki muutokset tulee olla luokiteltuja VR-sivuilla.

03-4 X X X Vioittuneet kierteet voidaan korjata ruuvaamalla uusi kierre, jossa on sama sisä-
mitta (helicoil). Sallittujen muutosten ja asennusten rajoitukset on eritelty jäljem-
pänä. Lisäksi voidaan vahingoittunut tai kulunut osa vaihtaa alkuperäiseen tai 
vastaavaan osaan.
Autojen tulee olla täysin sarjavalmisteista mallia, joka voidaa tunnistaa luokitus-
todistuksesta.

03-5 X X Materiaalit: keraamisten aineiden ja titanium- sekä magnesiumseoksen käyttö on 
kielletty paitsi, jos on kyse alkuperäisestä osasta.

03-6 X Materiaalit: alkuperäisiä.

103-1 ARTIKLA 3: SYLINTERI TILAVUUS LUOKAT (103)

103-2 Autot  jaetaan sylinteritilavuuden mukaan seuraaviin luokkiin:

103-3 X R1A     Vapaastihengittävät: enintään 1400 cm3                                                          
            Ahdetut: enintään 927 cm³

103-4 X R1B     Vapaastihengittävät: yli 1400 cm3 enintään 1600 cm3                                   
            Ahdetut: yli 927 cm³ ja enintään 1067 cm³

103-5 X R2B     Vapaastihengittävät: yli 1400 cm3 enintään 1600 cm3                                  
            Ahdetut:  yli 927 cm³ ja enintään 1067 cm³

103-6 X R2C     Vapaastihengittävät: yli 1600 cm3 enintään 2000 cm3                                   
            Ahdetut: yli 1067 cm³ ja enintään 1333cm³

103-7 X R3C     Vapaastihengittävät: yli 1600 cm3 enintään 2000 cm3                                   
            Ahdetut: yli 1067 cm³ ja enintään 1333cm³

106-1 ARTIKLA 4: ISTUINPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ (106)

106-2 X X X Autoissa tulee olla vähintään neljä istuinpaikkaa ryhmän A sääntöjen mukaisesti.

2 – MITAT, PAINOT

201-01 MINIMIPAINO (201)

201-02 Autojen tulee painaa vähintään:

201-03 X R1A 980 kg

X R1B 1030 kg 

201-04 X R2B 1030 kg

X R2C 1080 kg 

201-05 X R3C 1080 kg
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201-06 X X X Tämä on auton todellinen paino, ilman kuljettajia ja heidän varusteitaan ja enin-
tään yhdellä varapyörällä. Jos autossa on kaksi varapyörää, tulee toinen poistaa 
ennen punnitusta. Lisäpainojen käyttö on sallittu kohdan 252.2.2. mukaisesti. Jos 
autot punnitaan kuljettajat kyydissä, lisätään vähimmäispainoihin 160 kg.

205-1 MAAVARA (205)

205-2 X Tulee aina olla suurempi kuin luokitustodistuksessa mainittu arvo.

205-3 X Tulee aina olla suurempi kuin luokitustodistuksessa mainittu arvo.

205-4 X Tulee aina olla suurempi kuin luokitustodistuksessa mainittu arvo.

3 – MOOTTORI

300-1 ARTIKLA 6 : MOOTTORI(300)

300-2 X X X Moottoria suojaavat muoviosat, joilla ei ole muuta tehtävää, kuin suojata mekaa-
nisia osia moottoritilassa, voidaan poistaa, mikäli niillä on vain esteettinen tarkoi-
tus.

300-3 X X X Ääntä eristävät materiaalit konepellin alta voidaan poistaa.

300-4  X X Ruuvit ja pultit voidaan vaihtaa edellyttäen, että ne ovat terästä.

302-1 MOOTTORIN KANNATTIMET (302)

302-3 X X X Tulee olla alkuperäisiä tai VR luokiteltuja. Elastinen materiaali voidaan vaihtaa. Lu-
kumäärä tulee säilyttää.

304-1 AHTAMINEN (304)

304-2 X X X Ahtimet/ahdinjärjestelmät tulee säilyttää alkuperäisinä tai VR luokiteltuina. Vaih-
toehtoisia ahtimia ei ole sallittua käyttää.

304-2bis X X X Imuilman jäähdytin (intercooler): Alkuperäinen tai VR luokiteltu.
Imuilman jäähdyttimen (intercooler) vesiruiskutus: On mahdollista VR luokitella 
järjestelmä.

305-1 SYLINTERILUKUMÄÄRÄ RALLIKILPAILUISSA (305)

305-2 X X X Enintään 6.

310-0 PURISTUSSUHDE (310)

310-1 X Alkuperäinen

310-2 X X Vapaastihengittävät: enintään 12 : 1 (kts sylinterinkansi) 
Ahdetut: enintään 10,5 : 1 (kts sylinterinkansi)

317-0 MÄNNÄT (317)

317-1 X Alkuperäinen ilman muutoksia.

317-2 X X Alkuperäinen  tai VR luokiteltu.

318-0 KIERTOKANGET (318) 

318-1 X Alkuperäiset.

318-2 X X VR luokituksen mukaisia kiertokankia saa käyttää.

319-0 KAMPIAKSELI (319)

319-1 X Alkuperäinen

319-2 X X alkuperäinen tai VR luokiteltu.

319-3 LIUKULAAKERIT (319)

319-4 X   Alkuperäiset
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319-5 X X Valmiste ja materiaali on vapaa, mutta tyyppi ja mitat tulee säilyttää.

320-0 MOOTTORIN VAUHTIPYÖRÄ (320)

320-1 X Alkuperäinen

320-2 X X Alkuperäinen tai VR luokiteltu.

321-0 SYLINTERIKANSI (321)

321-1 X Alkuperäinen

321-2 X X Alkuperäinen, kuitenkin seuraavat muutokset sallitaan luokiteltujen lisäksi:
Kannen saa tasohioa enintään 1 mm puristussuhteen säätämiseksi (kts 310-0)

321-3 X X Pakokaasujen kierrätyslaitteet tai vastaavat (ilmapumppu, aktiivihiilisuodatin jne) 
saadaan poistaa ja aukot sulkea.

322-0 SYLINTERIKANNEN TIIVISTE (322)

322-1 X Alkuperäinen

322-2 X X Alkuperäinen tai VR luokiteltu.

323-0 KAASUTTIMET (323)

324-a0 SUIHKUTUSJÄRJESTELMÄ (324)

324-a1 X Alkuperäinen jäejestelmä pitää säilyttää.

Niiden osien, jotka sijaitsevat ilmamäärämittarin jälkeen ja joiden tehtävä on kont-
rolloida polttoaineen määrää, joka kulkeutuu palotilaan, voidaan muuttaa, mutta 
ei poistaa edellyttäen, ettei niillä ole vaikutusta moottrorin saamaan ilmamäärään.

Suihkutusjärjestelmän sähköinen säätöyksikkö on vapaa. Sisäänmenot (sensorit, 
aktuaattorit jne) säätöyksikköön, mukaanlukien niiden toiminta, tulee säilyttää 
alkuperäisenä. On kiellettyä lisätä kytkin alkuperäiseen johtosarjaan säätöyksikön 
ja sensorin väliin. Säätöyksiköstä ulospäin tulevien toimintojen tulee säilyä luoki-
tuksen mukaisena.

Jos kyseessä on ns. multiplex järjestelmä, voidaan käyttää luokiteltua (VO) kes-
kusyksikköä.

Suihkutussuuttimet voidaan muuttaa tai vaihtaa polttoaineen virtauksen muutta-
miseksi, mutta toimintaperiaate ja paikka eivät saa muuttua

Jakoputki voidaan vaihtaa toiseen vapaamuotoiseen, mutta sen putkliitokset ja 
paineensäätimen liitokset tulee olla kierreliitoksia ja edellyttäen, että suuttimien 
liitokset ovat alkuperäöisen kanssa yhdenmukaisia.

324-a2  X X ECU VR luokituksen mukaisia.
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324-a3 X X Sisäänmenot (sensorit, aktuaattorit jne) säätöyksikköön (ECU) toimintoineen tulee 
olla VR luokiteltuja. Johtosarjat ovat vapaat.

Kaasuvaijeri voidaan vaihtaa tai kahdentaa riippumatta siitä onko se autonvalmis-
tajan osa

Läppäkotelo täytyy olla alkuperäinen tai VR luokiteltu.

Suihkutussuuttimet voidaan muuttaa tai vaihtaa polttoainemäärän muuttamisek-
si muuttamatta toimintaperiaatetta tai paikkaa.

Jakoputki voidaan vaihtaa toiseen vapaamuotoiseen, mutta sen putkiliitokset ja 
paineensäätimen liitokset tulee olla kierreliitoksia ja edellyttäen, että suuttimien 
liitokset ovat alkuperäisen kanssa yhdenmukaisia.

Vain luokitellut tiedonkeruujärjestelmät ovat sallittuja

Niiden osien, jotka sijaitsevat ilmamäärämittarin jälkeen ja joiden tehtävä on 
kontrolloida polttoaineen määrää, voidaan muuttaa, mutta ei poistaa edellyttäen, 
ettei niillä ole vaikutusta moottorin saamaan ilmamäärään.

324-a5 X Tiedonkeruujärjestelmät ovat kiellettyjä paitsi, jos ne ovat auton alkuperäisiä.

325-0 NOKKA-AKSELI/KÄYTTÖPYÖRÄT (325)

325-1 X Alkuperäiset

325-2 X X Venttilin nosto enintään 11 mm. 

Nokan nosto tulee olla alkuperäinen tai VR luokiteltu.
Nokka-akselit ovat vapaat, mutta lukumäärää ei saa muuttaa.
Laakerien lukumäärä ja halkaisija tulee säilyttää.

’’VVT’’ ja ”VALVETRONIC” jne. tyyppiset järjestelmät ovat sallittuja alkuperäisinä. Ne 
saadaan muuttaa toimimattomaksi.

325-3 X X Käyttöpyörät ovat vapaat. Jos alkuperäisessä on automaattinen kiristysjärjestelmä 
hihnalle/ketjulle, voidaan se lukita mekaanisesti. Kiristinrullat ovat vapaat, mutta 
niiden lukumäärä pitää säilyttää alkuperäisenä. Hihnan materiaali ja muoto on 
vapaa. 

325-f0 KEINUVIVUT JA NOSTIMET (325)

325-f1 X Alkuperäisert

325-f2 X X Alkuperäiset tai VR luokitellut.

326-0 AJOITUS (326)

326-1 X X Nokka-akselin ajoitus on vapaa.

Jos alkuperäiseen järjestelmään kuuluu automaattinen välyksen poisto, voidaan 
se neutralisoida mekaanisesti ja välilevyjä voidaan käyttää.

Öljyreiät voidaan tulpata. Tulppien tehtävä saa olla vain reiän tukkiminen.

326-2 X X Venttiilivälyksen kompensoimiseksi saadaan painimen ja venttiilivarren väliin 
asentaa välilevyjä.



2016

332

327-a0 IMUSARJA (327a)

327-a1 X X X Alkuperäinen ja kuvat II huomioiden ryhmän A luokitustodistuksessa (piirros III-K2 
autoissa, jotka on luokiteltu 1.1.2010 alkaen). Imusarjaa saadaan työstää edellytyk-
sellä, että osa voidaan aina tunnistaa.
Imusarjan ja pakosarjan välillä ei saa olla yhteyttä, vaikka sellainen moottorissa 
alkuperäisenä olisikin.

327-d0 IMU- JA PAKOVENTTIILIT (327d / 328d)

327-d1 X Alkuperäiset

327-d1b X X Venttiilien materiaali ja muoto ovat vapaat, kuten myös venttiilivarren pituus. 
Muut mitat tulee säilyttää luokituksen mukaisena kuten myös asennuskulmat. Kii-
loille ja ohjaimille ei anneta mitään rajoituksia. Jousien alle voidaan asentaa levyjä.

327-d2 KAASULÄPÄN KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ (327d)

327-d3 X X Vapaa rajoittimineen.

327-d4 X X X Sähköinen järjestelmä voidaan vaihtaa mekaaniseen ja päinvastoin, jos se tulee 
toisesta automallista. Vain luokiteltua tai alkuperäistä kaasuläpän käyttöjärjestel-
mää saa käyttää.

327-d6 ILMANPUHDISTIN (327d)

327-d6b X   Ilmanpuhdistimen panos voidaan vaihtaa samalla edellytyksellä kuin alkuperäi-
nen.

327-d7 X X Ilmanpuhdistin koteloineen ja putkineen on vapaa, mutta sen tulee sijaita moot-
toritilassa. Vain ralleissa: on mahdollista muuttaa paloseinää siltä osin, kuin tarvi-
taan lisätilaa moottorin ilmanottoon (piirros 255-6). Jos ohjaamon ilma otetaan 
samasta tilasta kuin moottorin ilma, tulee tämä alue eristää siten, ettei tuli pääse 
ohjaamoon.

Imuilmanottoon voidaan asentaa säleikkö.
Saasteenpuhdistuslaitteet voidaan poistaa, mikäli siitä ei seuraa moottorin saa-
man ilmamäärän kasvu.
Ilmanpuhdistimen kotelo ja ilmakanavat voidaan tehdä komposiittimateriaaleis-
ta. Kotelo tulee olla paloa hidastavaa materiaalia.

327-d8 LÄPPÄKOTELO (327d)

327-d9 X Alkuperäinen

327-d9b X X Niitä suihkutusjärjestelmän osia, jotka säätävät moottorin saamaan polttoaineen 
määrää, voidaan muuttaa, mutta ei kaasuläpän aukkoa.

327-d10 X X Läppäyksikkö tulee olla alkuperäinen tai VR luokiteltu.

327-h0 IMU- JA PAKOVENTTIILIN JOUSET (327h)

327-h0b X Alkuperäiset

327-h1 X X Vapaat

327-h2 IMU- JA PAKOVENTTIILIN JOUSIKUPIT (327h)

327-h2b X Alkuperäiset

327-h3  X X Vapaat

328-p0 PAKOSARJA (328p)

328-p0b X   Alkuperäinen

328-p1  X X Alkuperäinen tai VR luokiteltu.

328-p2 PAKOPUTKISTO (328p)
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328-p3 X X X Vapaa. (ahdetuissa moottoreissa ahtimen jälkeen)

Pakoputkiston putken seinämävahvuus saa olla enintään 0,9 mm, mitattuna  tai-
vuttamattomasta kohdasta. Putken leikkauspinta-ala ei saa olla suurempi kuin 
60 mm:n putken sisähalkaisija. Jos äänenvaimentimeen menee kaksi putkea, ei 
muutetun putken halkaisija saa ylittää näiden yhteenlaskettua läpileikkauspinta-
alaa. Jos alkuperäisiä ulostuloputkia on vain yksi, ulostulo on sijoitettava samalle 
paikalle kuin alkuperäinen ja pakoputkiston tulee täyttää edellä olevat ehdot. Jos 
alkuperäisessä asennuksessa on kaksi ulostuloputkea, voidaan se korvata yhdel-
lä tai kahdella putkella (vähintään 2/3 putkistosta tulee tällöin olla pinta-alaltaan 
enintään 60 mm:n halkaisijaa vastaavaa putkea). Korirakennetta ei saa muuttaa ja 
maan lakeja tulee noudattaa äänimääräysten osalta.

Äänenvaimentajan tehtävä on alentaa melua. Vaimentajan poikkipinta-alan tu-
lee olla vähintään 170% sisääntuloputken poikkipinta-alasta ja sisältää ääntä 
vaimentavaa materiaalia, jonka tulee täyttää vähintään 45% äänenvaimentajasta. 
Äänenvaimentajan pituuden tulee olla 3-8 kertaa sisäänmenoputken halkaisija. 
Äänenvaimentajaan hitsattua putken osaa ei lasketa äänenvaimentajaksi.

328-p4 X X X Pakoputkiston asentamiseksi saadaan käyttää lisäosia.

328-p6 KATALYSAATTORI (328p)

328-p7 X X X Katalysaattori rinnastetaan äänenvaimentimeen ja voidaan sijoittaa uudelleen, 
mutta ei poistaa. Katalysaattorin tulee olla sarjavalmisteinen tai FIA luokiteltu 
(lista no 8).

328-p7b X X X Jos katalyyttipuhdistaja on kiinnitetty pakosarjaan, voidaan se vaihtaa samanpi-
tuiseen kartiomaiseen tai putkimaiseen osaan, jossa sisäänmeno- ja ulostuloauk-
kojen halkaisijat ovat samat.

330-0 SYTYTYS (330)

330-1 X X X sytytystulppien valmiste ja tyyppi on vapaa, samoin sytytykseen liittyvät kierroslu-
vunrajoittimet ja korkeajännitejohdot.

331-0 MOOTTORIN JÄÄHDYTYS (331)

331-01 X X Jos vesipumppu toimii alkuperäisessä mekaanisesti tai sähköisesti, voidaan tuo 
käyttö poistaa tai muuttaa. Alkuperäinen vesipumppu on säilytettävä.

331-02 X X X Jäädytin tulee olla alkuperäinen tai VR luokiteltu.

Jäähdytin tulee asentaa alkuperäiselle paikalla, mutta kiinnitykset ovat vapaat ku-
ten vesiletkut ja kaihtimet.

331-03 X X X Paisuntasäiliön asennus on sallittu ja alkuperäistä voidaan muuttaa, mutta tila-
vuus ei saa ylittää 2 l ja se on sijoitettava moottoritilaan.

Jäähdyttimen korkki ja sen lukitustapa on vapaa.

Termostaatti on vapaa, kuten myös tuulettimet ja niiden kytkentälämpötila.

Moottorin ulkopuoliset vesiletkut ja osat ovat vapaat.. Letkujen/putkien materiaali 
ja halkaisija saadaan muuttaa

333-a0 VOITELUJÄRJESTELMÄ (333a)

333-a0b X Jäähdytin ja lämmönvaihdin on vapaa.
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333-a1 X X jäähdytin, öljy/vesi-vaihdin, putkisto, termostaatti ja öljypumpun suodatin (myös 
lukumäärä) ovat vapaat, mikäli korirakenteeseen ei tehdä muutoksia. Öljynjääh-
dyttimen asennus korirakenteen ulkopuolelle ei ole sallittu.

Jos kampikammion tuuletus on avoin, pitää sen olla varustettu öljynkerääjällä, 
joka kerää ulosvuotavan öljyn

Öljynkerääjän tilavuus on oltava 2 litraa. Säiliön on oltava läpinäkyvä tai siinä tulee 
olla läpinäkyvä ikkuna. Öljynkerääjästä saa öljy palata moottoriin vain painovoi-
man avulla. Öljyhöyryt tulee johtaa imujärjestelmään.

Ryhmän A kuvan mukainen ilma/öljy-eroitin saadaan asentaa moottorin ulko-
puolelle. Tilavuus enintään 1 litra. 

Moottoriöljyn jäähdyttäjään saadaan lisätä tuuletin, jolla ei saa olla aerodynaa-
mista vaikutusta.

333-a2 X X X Öljyn painemittari on vapaa, mutta sillä ei saa olla muuta tehtävää. Se voidaan 
siirtää alkuperäiseltä paikaltaan.

333-a3 X X X Öljynsuodatin on pakollinen, ja kaiken öljyn tulee kulkea sen läpi. Alkuperäinen 
öljyputki voidaan korvata .
Jotta öljynjäähdytin, lämpötilan ja/tai paineen tunnistin voidaan asentaa, saadaan 
öljynsuodattimen tukea työstää tai se voidaan vahtaa toiseen. Addapteria öljyn-
jäähdyttimen ja sen kotelon, tai suodattimen ja moottorilohkon välissä saadaan 
käyttää. Myös tämä adapteri voi sisältää jäähdytinlaitteen, lämpötunnistimen ja/
tai paineentunnistimen liittimet.

333-b0 ÖLJYPOHJA (333b)

333-b0b X Alkuperäinen

333-b1 X X Alkuperäinen tai VR luokiteltu. Sen ainoa tehtävä on sisältää öljyä. Kiinnityspisteitä 
ei saa lisätä.

333-b2 X X X Loiskesuojien asentaminen on sallittua.

333-b3 X X Moottorilohkon ja tiivistimen väliin saadaan asentaa enintään 6 mm:n välipala.

333-b4 X X Öljypumpun mekaaninen tai sähköinen käyttö voidaan poistaa tai muuttaa. Au-
tot, jotka on luokiteltu 01.01.2014 jälkeen: Öljypumppu ja sen käyttöjärjestelmä 
pitää olla VR-luokiteltu.

333-b5 X X Öljyn paisuntasäiliö tulee olla alkuperäinen tai VR luokiteltu.

4 – POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ

401-a0 POLTTOAINESÄILIÖ (401a)

401-a1 X X X Alkuperäinen tai VR luokiteltu. Jos se on sijoitettu tavaratilaan ja takaistuimet 
poistetaan, tulee säiliö eristää ohjaamosta nesteenpitävällä ja tulenkestävällä vä-
liseinällä.

Sähköinen polttoainepumppu ja polttoainesuodatin voidaan siirtää säiliön ul-
kopuolelle. Ainoastaan luokiteltua polttoainepumppua voidaan käyttää. Nämä 
komponentit tulee suojata huolellisesti.

Autot, jotka on luokiteltu 01.01.2014 jälkeen: Polttoainesäiliön tulee olla VR-
luokiteltu. Jos se on sijoitettu tavaratilaan ja takaistuimet poistetaan, tulee säi-
liö eristää ohjaamosta nesteenpitävällä ja tulenkestävällä väliseinällä. Sähköinen 
polttoainepumppu ja polttoainesuodatin voidaan siirtää säiliön ulkopuolelle. 
Ainoastaan luokiteltua polttoainepumppua voidaan käyttää. Nämä komponentit 
tulee suojata huolellisesti. Mikäli tankki sijaitsee 2-tila-auton ohjaamossa, on se ja 
täyttöputket koteloitava tiiviillä ja tulenkestävällä kotelolla. 3-tila-autossa ohjaamo 
ja polttoainesäiliö putkineen on erotettava nesteenpitävällä ja tulenkestävällä vä-
liseinällä. Paloseinä voidaan korvata myös kotelolla kuten 2-tila-autossa. 
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401-a3 X X X Polttoainesäiliön korkin lukitus on vapaa.

402-a0 POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ (402a)

402-a1 x X X Polttoainepumppujen lukumäärä tulee luokitella.

Toisen varapolttoainepumpun asentaminen on sallittu, mutta se ei saa toimia 
yhtä aikaa toisen pumpun kanssa. Varapumppu tulee olla kytkettävissä mekaa-
nisesti  (pumpun vieressä olevalla katkaisimella) vain auton ollessa paikallaan. 
Polttoainepumput on suojattava riittävästi.

Polttoaineen paine ei saa ylittää viittä baaria.

Polttoaineen virtaus saa olla enintään alkuperäinen.

402-a2 X X X Polttoaineputkien sijoitus on vapaa. On kuitenkin noudatettava art 253.3.

Polttoainejärjestelmään saadaan asentaa jäähdytin, jonka tilavuus on enintään 
yksi litra.

Lattiaan voidaan tehdä kolme halkaisijaltaan enintään 70 mm reikää (tai vastaava 
alue) letkujen läpivientiä varten, jotta säiliö voidaan täyttää tai tyhjentää ja jotta 
voidaan asentaa polttoainemittarin anturi.

Polttoainemittarin anturi tulee suojata tulenkestävällä ja nesteenpitävällä suojalla, 
joka on irrotettavissa vain työkalujen avulla.

5 – SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

500-02 X X X Mittareiden asennus ja muuttaminen on sallittu edellyttäen, että niistä ei aiheudu 
vahingoittumisvaaraa.

Sulakkeita saadaan asentaa, ja sulakekotelot voidaan poistaa tai siirtää.

500-03 X X X Äänimerkinantolaite voidaan muuttaa tai lisätä (myös kakkosohjaajalle). Se ei ole 
pakollinen nopeuskilpailuissa.

501-bat0 AKKU (501bat)

501-bat1  X X Akun valmiste, kapasitanssi ja kaapelointi on vapaa. Akun jännite ei saa ylittää 
alkuperäistä. Alkuperäinen akkujen lukumäärä tulee säilyttää.
Akun (akkujen) sijainti: Joko alkuperäisellä paikalla tai ohjaamossa. Akun tyypin tu-
lee olla ns. kuiva akku, jos se ei sijaitse moottoritilassa. Jos akku sijaitsee ohjaamos-
sa, tulee sen olla kuljettajan tai 2-ohjaajan takana (uusi sijoitus on VR luokiteltava).
Jokainen akku on oltava kiinnitetty turvallisesti ja +-napa tulee olla suojattu. Jos 
akku on siirretty alkuperäiseltä paikalta, tulee uusi paikka vahvistaa metallilevyllä 
ja kahdella metallipannalla, jotka pitävät eristävää kantta, joka on kiinnitetty lat-
tiaan vähintään 10 mm:n pulteilla ja vähintään 20 cm²:n vahvikelevyllä, joka on 
vähintään 3 mm paksu, korin alapuolelta.
Märkä akku tulee suojata vuodot estävällä muovikannella, joka on kiinnitetty
akkuun.

501-bat2 X X X Ohjaamoon saadaan lisätä virranotto.

501-bat3 X Akun jännite ja paikka tulee säilyttää.

501-bat4 X Akun valmiste, kapasitanssi ja kaapelit ovat vapaat.

502-alt0 LATURI JA KÄYNNISTYSMOOTTORI (502alt)

502-alt1 X X Tulee säilyttää. Voivat olla erillisiä tai yhdistettynä kuten alkuperäiset tai olla VR 
luokitellut. Kiinnitykset ovat vapaat.



2016

336

502-alt1b X Alkuperäiset

502-alt1c X X Tasavirtalaturia ei voi vaihtaa tasavirtalaturiksi ja päinvastoin.

503-écl0 VALAISIMET (503écl)

503-écl1 X X X Lisävalaisimet pareittain releineen on sallittu edellyttäen, että kokonaismäärä ei 
ylitä kuutta (taka- ja pysäköintivalaisimia ei lasketa) ja maan asetuksia noudate-
taan. Alkuperäiset erilliset sumuvalot voidaan poistaa, jos alkuperäiset erilliset 
sumuvalaisimet säilytetään, lasketaan ne mukaan kokonaisvalaisinmäärään. 
Valoja ei saa upottaa korirakenteeseen. Alkuperäiset ajovalot voidaan vaihtaa toi-
siin tai poistaa käytöstä tai peittää. Päiväajo/huomiovalot voidaan korvata VR-luo-
kitelluilla osilla. Valosuojat saa asentaa. Ne eivät saa muodostaa aerodynaamista 
muotoa. Sivusuuntavalot on säilytettävä.

503-écl2 X X X Peruutusvalon saa asentaa edellyttäen, että se toimii vain peruutusvaihteen ol-
lessa kytkettynä.

6 – VAIHTEISTO

602-b0 KYTKIN (602b)

602-b1 X X Kytkinasetelma ja levy alkuperäinen tai VR luokiteltu.

602-b1b X Kytkinlevy on vapaa, mutta sen halkaisijaa ei saa muuttaa.

602-b2 X X Kytkinlevy on vapaa, jos alkuperäinen mekanismi säilytetään, tai VR luokiteltu.

602-b4 X X X Kytkimen käyttö alkuperäinen tai VR luokiteltu.

603-0 VOIMANSIIRRON KIINNITYS (603)

603-01 X X X Voimansiirron kiinnittimet tulee olla alkuperäiset tai VR luokitellut.

603-02 X   Joustava materiaali voidaan muuttaa, mutta kiinnittimien lukumäärä ei saa muut-
tua.

603-b0    VAIHDELAATIKKO (603b)

603-b0b X   Alkuperäinen

603-b1  X X Alkuperäinen tai VR luokiteltu. Vaihdelaatikon sisäosa on vapaa. Hammaspyörien 
hampaiden lukumäärä ja välitykset tulee säilyttää.

603-d0 VAIHTEENSIIRTO (603d)

603-d1 X X Vaihteensiirto on oltava VR luokiteltu.

603-d1b X Nivelpisteet voidaan vaihtaa (palloniveliksi).

603-d2b X Vaihteensiiirtokaaviota ei saa vaihtaa.

603-h0 VAIHDELAATIKON JÄÄHDYTYS (603h)

603-h1 X X Voitelu- ja jäähdytysjärjestelmä alkuperäinen tai VR luokiteltu. On sallittu tehdä 2 
liitintä (sisäänmeno ja ulostulo) koteloon.

603-h2 X Alkuperäinen

605-a0 TASAUSPYÖRÄSTÖN VÄLITYS (605a)

605-a1 X X X Alkuperäinen tai VR luokiteltu
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605-a0 TAKA TASAUSPYÖRÄSTÖN KOTELO

X Alkuperäinen.

X X Alkuperäinen tai VR luokiteltu.

605-d0 TASAUSPYÖRÄSTÖ (605d)

605-d1 X X Mekaaninen tasauspyörästön jarru: alkuperäinen tai VR luokiteltu

605-d2  X X Mekaanisella tasauspyörän jarrulla tarkoitetaan mitä tahansa puhtaasti mekanii-
kalla toimivaa järjestelmää ilman hydraulista tai sähköistä järjestelmää.

605-d3  X X Jos alkuperäinen järjestelmä on varustettu viskoosikytkimellä, voidaan se säilyttää, 
mutta ei voida lisätä toista tai muuttaa sitä. Viskoosikytkintä ei katsota mekaani-
seksi.

605-d3b X Alkuperäinen

606-c0 VETOAKSELIT JA PITKITTÄISET VOIMANSIIRTOAKSELIT (606c)

606-c1 X Alkuperäiset

606-c2  X X Alkuperäiset tai VR luokitellut.

7 – JOUSITUS

700-a0 ETU- JA TAKAJOUSITUS (KAIKKI TYYPIT) (700a)

700-a1  X X Pyöränripustuksen osia ja kiinnityspaikkoja voidaan vahvistaa ainetta lisäämällä.  
Nivelpisteet vaidaan vaihtaa toisentyyppisiin (laipoitus on sallittu).

700-a2 X X X Apurunkojen tai poikittaispalkkien kiinnitysmateriaalit voidaan vaihtaa, jos kiinni-
tyspaikat eivät muutu suhteessa kolmeen referenssiakseliin. Mittauksessa käyte-
tään +/- 5 mm:n toleranssia. 

700-a3  X X Iskunvaimentimien korin yläkiinnityspisteiden levyn tulee olla alkuperäinen tai VR 
luokiteltu.

701-b0 ETU- JA TAKANAVAT (701b)

701-b0b X Alkuperäisiä

701-b1  X X Alkuperäisiä tai VR luokiteltuja.

701-c0  OLKA-AKSELI JA TAKA-AKSELISTO (701c)

701-c0b X Alkuperäinen

701-c1 X X Alkuperäinen tai VR luokiteltu.

701-d0    ETU JA TAKA-AKSELISTO JA TUKIVARRET (701d)

701-d0b X   Alkuperäinen

701-d1  X X Alkuperäinen tai VR luokiteltu.

701-d2 X X Alustan osat (tukivarret, nivelpisteet korissa tai apurungossa) kuten myös korira-
kenne ja apurungot tulee olla alkuperäisiä tai VR luokiteltuja. Alustan luokiteltuja 
osia ei saa muuttaa mitenkään.

701-d3 X X Kiinnitykset ja pallonivelet saa korvata Uniballilla tai liukulaakereilla.

701-e0   ETU- JA TAKA-APURUNGOT (701e)

701-e0b X X X Alkuperäisiä. Niiden vahvistaminen ainetta lisäämällä on sallittu. Vahvistukset ei-
vät saa muodostaa onttoja rakenteita, eikä kaksi osaa saa muodosta yhtä.

701-e1  X X VR luokiteltuja.

702-0 JOUSET (702)
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702-a0 KIERREJOUSET (702a)

702-a1 X X X Vapaat, muuta maavarasääntöä tulee noudattaa.

702-a2 X X X Riippumatta jousen paikasta, voidaan kierrejouset  aina korvata iskunvaimenti-
men ympärillä olevalla jousella. Jousipitimet, jotka pitävät jousen paikoillaan, ovat 
sallittuja.

704-a0 VÄÄNTÖJOUSET (704a)

704-a1 X Vapaat, mutta maavarasääntöä on noudatettava

706-a0 KALLISTUKSENVAKAAJAT (706a)

706-a0b X   Alkuperäiset

706-a1  X X Alkuperäiset tai VR luokitellut. Luokitellut kallistuksenvaimentimet voidaan pois-
taa tai kytkeä irti.

707-b0 ISKUNVAIMENTAJAT (707b)

707-b1 X X X Iskunvaimentimien tulee olla joko alkuperäisiä tai VR luokiteltu (jousen ja iskun-
vaimentimen säätö auton sisätä ei ole sallittu).

Jousilautaset voidaan tehdä säädettäviksi, jos säätöosa muodostaa jousilautasen 
ja on erillinen osa muista jousituksen osista ja korirakenteesta (se voidaan pois-
taa).

Kaasuiskunvaimentimet rinnastetaan nesteiskunvaimentimiksi. Iskunvaimentajan 
toimintatavan tarkastaminen tapahtuu seuraavasti: jousien poiston jälkeen auton 
tulee laskeutua rajoittimien varaan viidessä minuutissa.

Neste/ilma-jousituksen pallot ovat vapaat mittojen, muodon ja materiaalin osal-
ta ja niihin voidaan tehdä ulkopuolinen säätöventtiili. Pallojen lukumäärä tulee 
säilyttää. 

Vain liukulaakerointi on sallittu iskunvaimentimissa. McPherson tyyppisessä jousi-
tuksessa, tulee liukulaakeri olla pystytuen puolella. Vaimennintyypistä riippumat-
ta, ei rullalaakereiden käyttö lineaariseen ohjaukseen ole mahdollista.

707-b2 X X X Vaimenninsäiliöt voidaan kiinnittää korin muuttamattomaan osaan. Jos nämä 
säiliöt ovat ohjaamossa tai tavaratilassa, jota ei ole eristetty ohjaamosta, tulee ne 
suojata vuodoilta ja kiinnittää tukevasti.

707-b3 X X X Yksi joustomatkan rajoitin saadaan asentaa pyörää kohti. Enintään 8.5 mm :n reiät 
saadaa tehdä koriin ja jousitukseen rajoittimen kiinnittämiseksi.

707-b4    MACPHERSON TYYPPINEN ISKUNVAIMENNIN (707c)

707-b5 X X X Alkuperäinen tai VR luokiteltu.

707-b6 X X X Jousilautasen muoto ja materiaali on vapaa.
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8 – PYÖRÄT, JARRUT JA OHJAUS

801-a0 PYÖRÄT (801a)

801-a1 X X X Kokopyörän (vanne/rengas) leveys ei saa ylittää 8” ja halkaisija 650 mm.

Pystyprojektiossa tulee korin peittää pyörän yläosa akselin kohdalta vähintään 
120 astetta.

Pyöränpultit voidaan vapaasti vaihtaa pinnapultteihin ja päinvastoin.

Muilta osin vanteet ovat vapaat edellyttäen, että ne ovat valualumiinia tai terästä 
ja yksiosaisia.

Välipaloja saadaan vapaasti käyttää navan ja vanteen välissä.

Tuuletinlaitteet vanteissa ovat kiellettyjä.

Pölykapselit tulee poistaa.

Kaikenlaiset paineentasaajat renkaille ovat kiellettyjä, ja renkaan saa täyttää vain 
ilmalla.

Soraralleissa

801-a2 X X Vain 6” x 15” vanteet on sallittu. Minimipaino: 8 kg.

801-a2b X Vain 6.5’’ x 15’’ vanteet ovat sallittuja. Minimipaino 8 kg.

Asfalttiralleissa

801-a3 X   Vain vanteet 6,5” x 15’’ ja 6.5”x16” sallitaan, minimipaino 7,5 kg.

801-a3b  X  R2B: vain vanteet 6.5’’ x 16’’ ja minimipaino 7.5 kg.

801-a3c X R2C: vain 7’’ x 17’’ ja minimipaino 8 kg.

801-a3d   X Vain 7’’ x 17’’ ja minimipaino 8 kg.

802-0 VARAPYÖRÄ (802)

802-1 X X X Varapyörä ei ole pakollinen. Jos sellainen on, tulee sen olla turvallisesti kiinnitetty. 
Varapyörää ei saa kiinnittää ohjaajille varattuun tilaan, eikä se saa muuttaa auton 
ulkönäköä. Jos varapyörän alkuperäinen paikka suljettu tila , ja tilalle laitetaan le-
veämpi rengas, saadaan kannesta leikata renkaan kokoinen pala.

803-a0 JARRUJÄRJESTELMÄ (803a)

803-a0b X   Alkuperäinen paitsi seuraava:

803-a01  X X Alkuperäinen tai VR luokiteltu.

803-a2 X X X Jos alkuperäinen auto on varustettu lukkiutumattomalla  jarrujärjestelmällä, voi-
daan ohjausyksikkö ja lukkiutumattomaan järjestelmään kuuluvat osat poistaa 
edellyttäen, että Liite J art 253.4. noudatetaan.

Jos johtosarja ei ole alkuperäinen sarjatuotanto-osa, ei lukkiutumatonta järjestel-
mää saa käyttää.

Suojalevyt tulee poistaa tai taittaa.

Jarruputket voidaan vaihtaa lentokonelaatuun.
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803-a2b X X Jarrulevyjen lianpoistaja voidaan asentaa.

Jokaiselle jarrulle voi sallitaan jäähdytysputki, jonka sisämittä saa olla halkaisijal-
taan enintään 10 cm, tai kaksi putkea enimmäissisämitalla 7 cm. Tämä mitta tulee 
säilyttää ainakin 2/3 putken sisäänmenossa ja ulostulossa. Nämä putket saavat 
olla komposiittimateriaalia. Putket saadaan sijoittaa vain seuraavin ehdoin:

- auton alkuperäisiin aukkoihin (kuten sumuvalot)

- liitos on vapaa edellyttäen, että aukko säilyy alkuperäisenä

- jos autossa ei ole valmiita aukkoja, saa puskuriin tehdä kaksi halkaisijaltaan enin-
tään 10 cm:n aukkoa

- putken kiinnitys voidaan tehdä korirakenteeseen tai tukivarsiin, mutta kiinnitys 
pyörännapaan ei ole sallittu

Myös VR-luokiteltuja putkia voidaan käyttää.

803-a3 X X X Jarrutehostin alkuperäinen tai VR luokiteltu.

803-a4 X X X Jarrupinnat: materiaali ja kiinnitys (niiteillä tai liimalla) on vapaa edellyttäen, että 
pinta-ala ei muutu.

Jarrupalojen lukumäärä on luokiteltava.

803-b0    PEDAL BOX (803b)

803-b0b X  Alkuperäinen

803-b0c  X X Alkuperäinen tai VR luokiteltu.

803-c0    PÄÄSYLINTERI (803c)

803-c0b X X X Tandem pääsylinteri: alkuperäinen tai VR luokiteltu.

803-c2    PÄÄSYLINTERIN ALIPAINETEHOSTIN (803c)

803-c3 X X X Alkuperäinen tai VR luokiteltu.

Muutokset koriin hyväksytään edellyttäen, että niillä ei ole muuta tehtävää kuin 
kiinnittää pääsylinteri ja pedal box.

803-d0    PAINEENRAJOITIN (803d)

803-d1 X X X Etu- ja takapaineenrajoitin on sallittu. Sen tulee olla alkuperäinen tai VR luokiteltu.

803-h0    KÄSIJARRU (803h)

803-h1 X X X Alkuperäinen tai VR luokiteltu.

Käsijarrun lukitusmekanismi voidaan poistaa, jotta fly-off toiminta mahdolliste-
taan. Luokitellun käsijarrun sijoitusta voidaan muuttaa, mutta se tulee sijaista sillä 
alueella, johon se on luokiteltu (keskitunnelissa…)

803-v0    ETUJARRUKALIBERI (803v)

803-v0b X   Alkuperäinen tai VR luokiteltu

On sallittua asentaa jousi jarrusatulaan ja vaihtaa tiivisteet ja pölysuojat.
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803-v1  X X Alkuperäinen tai VR luokiteltu.

On sallittua asentaa jousi jarrusatulaan ja vaihtaa tiivisteet ja pölysuojat.

Autot, jotka luokiteltu 01.01.2014 alkaen: 
Alkuperäinen tai VR luokiteltu.
On sallittua asentaa jousi jarrusatulaan ja vaihtaa tiivisteet ja pölysuojat.
Jarrusatulan kiinnitys oltava alkuperäinen tai VR-luokiteltu.

803-w0    TAKAJARRUKALIBERI (803w)

803-w0b X   Alkuperäinen tai VR luokiteltu

On sallittua asentaa jousi jarrusatulan sylinteriin ja vaihtaa tiivisteet ja pölysuojat.

803-w1  X X Alkuperäinen tai VR luokiteltu

On sallittua asentaa jousi jarrusatulan sylinteriin ja vaihtaa tiivisteet ja pölysuojat.

804-a0 OHJAUS (804a)

804-a0b X   Alkuperäinen

804-a1  X X Ohjausvaide tulee olla alkuperäinen tai VR luokiteltu.

Tehostimen tarkoitus saa olla vain vähentää auton ohjaukseen käytettävää voi-
maa.

804-a2   X X Ohjaustehostimen käyttöpyörät ja pumpun sijoitus on vapaa. Hydraulinen 
pumppu voidaan korvata sähköisellä (tai päinvastoin) edellyttäen, että elektro-
ninen pumppu on mistä tahansa  sarjatuotantomallista ja yleisesti myynnissä. 
Putkisto voidaan vaihtaa ja sen tulee täyttää art 253.3.2. määräykset.

804-a3 X X Jos auto on alunperin varustettu sähköisellä tehostimella:
- voidaan ohjausjärjestelmä ohjelmoida uudelleen
- voidaan käyttää alkuperäistä tai VR luokiteltua tehostinta

Tehostimen tarkoitus saa olla vain vähentää auton ohjaukseen käytettävää voi-
maa.

804-a4 X X Ohjausvarren täytyy olla alkuperäinen tai VR luokiteltu.

804-c0 OHJAUSPYLVÄS JA -PYÖRÄ (804c)

804-c1  X X Ohjauspylvä (kuten sen kiinnityskin) tulee olla alkuperäinen tai VR luokiteltu.

804-c2 X X X Ohjauspyörä on vapaa.

Ohjauslukko voidaan poistaa käytöstä.

Ohjauspyörän pikalukitus tulee olla kekitetysti ohjausakselissa ja värjätty keltaisek-
si ja sijaita ohjauspyörän takana. Irrotus tulee tapahtua vetämällä ohjauspyörää 
kohti (ei pakollinen).

804-d0    OHJAUSTEHOSTIMEN SÄILIÖ (804d)

804-d1 X X X Alkuperäinen tai VR luokiteltu. 

9 – KORIRAKENNE

900-a0 X X Vain osia, joita säännöt sallivat muuttaa tai ovat sallittuja VO-luokiteltuja muutok-
sia tai kevennyksiä voidaan tehdä ja muuttaa.
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900-a1    VAHVIKETANGOT (900a)

900-a2 X X X Jousituksen kiinnityspisteiden väliset vahvistustangot samalla akselilla saadaan 
asentaa edellyttäen, että ne ovat irrotettavia, ja että ne on kiinnitetty pulteilla 
koriin/ runkoon auton puolelta toiselle enintään 100 mm:n etäisyydelle jousituk-
sen kiinnityskohdista. McPherson jousituksen yläosan kiertymispisteestä tämä 
etäisyys saa olla enintään 150 mm. Kehikkoluokituksen mukaiset vahvistustangot 
kiinnitetään luokituksen osoittamalla tavalla. Kiinnitys saadaan tehdä enintään 
kolmella pultilla, joiden enimmäispaksuus on 10,5 mm, molemmille puolille. 
Vahviketankojen kiinnitysrenkaat jousituksen yläpäässä saadaan hitsata koriin. 
Näiden kahden kahden kiinnityspisteen lisäksi välitankoon ei sallita muita kiin-
nityspisteitä.

900-b0    KORIN VAHVISTAMINEN (900b)

900-b0b X Jousitetun osan vahvistaminen on sallittu edellyttäen, että käytettävä aine seuraa 
alkuperäistä muotoa ja on kiinnitetty siihen.

900-b1  X X Jousitetun osan vahvistaminen on sallittu osilla tai aineella seuraavin ehdoin :

Käytettävä osa/aine seuraa tarkkaan alkuperäistä vahvistettavan kohdan muotoa 
seuraavilla enimmäispaksuuksilla :

- 4 mm teräsvahvistukselle

- 12 mm alumiiniseokselle

Korirakenteen osissa vahvistus ei saa näkyä auton ulkopuolelle. Vahvistusrivat 
ovat sallittuja, mutta ei saa muodostua onttoja rakenteita. Vahvistuksella ei saa 
olla muuta tehtävää, kuin osan vahvistamien. Korin käyttämättömät tuet (kuten 
vararenkaan kiinnitys), saadaan poistaa, jos ne eivät ole mekaanisten osien kiinni-
tystä varten. On mahdollista tukkia ohjaamon, moottoritilan, matkatavaratilan ja 
lokasuojien aukkoja metalli- tai muovilevyllä hitsaamalla, liimaamalla tai niittaa-
malla. Muita reikiä voi peittää vain teipillä.
Korirakenteeseen saadaan tehdä paikallisia muutoksia, jotta etu- ja takajousitus 
voidaan asentaa. 

900-c0    LOKASUOJAT (900c)

900-c1 X X X Lokasuojien reunojen sisäpuoliset metaliset taivutukset saadaan oikaista, tai muo-
visen lokasuojan taivutukset poistaa, mikäli ne ulottuvat pyörätilaan. Muoviset lo-
kasuojien sisäpuoliset ääntä eristävät osat voidaan poistaa.Muoviset lokasuojien 
sisäpuoliset ääntä eristävät osat voidaan poistaa tai vaihtaa alumiinisiin, jotka ovat 
saman muotoisia.

900-d0    NOSTURI (900d)

900-d1 X X X Nosturin paikkoja voidaan vahvistaa, siirtää ja lisätä. Niillä ei saa olla muuta toimin-
taa. Nosturin tulee olla mekaaninen (ilman hydraulista, pneumaattista tai sähköis-
tä avustusta). Vain yksi pultti/mutteri saadaan avata kerralla.
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900-e0    POHJAPANSSARIT (900e)

900-e1 x X X Pohjapanssarit ovat sallittuja rallikilpailuissa, mutta niiden tulee olla irroitettavia ja 
maavarasta annettuja määräyksiä on noudatettava. Pohjapanssarin ainoa tehtävä 
saa olla moottorin, jäähdyttimen, pyöränripustuksen, vaihdelaatikon, polttoaine-
säiliön, voimansiirron, ohjauksen, pakoputkiston suojaus ja sammutusjärjestel-
män pullot. Pohjapanssari saa olla puskurin alapuolen levyinen vain etuakselin 
etupuolelta. Nämä suojat saavat olla alumiiniseosta tai terästä ja niiden vähim-
mäispaksuus on 3 mm.

Polttoainesäiliön ja sivupanelien suojauksessa voidaan käyttää hiilikuitua tai Kev-
laria edellyttäen, että vain yhtä ainekerrosta käytetään näkyvällä puolella. Poltto-
ainesäiliön suojauksessa voidaan käyttää useampaa kerrosta Kevlaria, hiilikuitua 
tai lasikuitua.

Muoviset suojat, jotka on asennettu auton alle (joita ilmavirta pyyhkii), voidaan 
poistaa.

SISÄTILAT (901)

901-a0 TURVAKEHIKKO (901a)

901-a0b X   Artikla 253 Liite J: n mukainen pulttaamalla koottu kehikko
TAI
hitsattu ja/tai pultattu koriin ja VO/VR luokiteltu tai ASN:n luokittelema (luokitus-
numero VR sivulla).

901-a1  X X Hitsattu koriin ja VO/VR luokiteltu tai ASN:n luokittelema (luokitusnumero VR si-
vulla).

ISTUIMET (901a)

901-a2 X X X Istuimien tulee täyttää artiklan 253 määtäykset Liite J:ssä.

Materiaali on vapaa, mutta pelkän istuimen paino ilman päällystemateriaaleja ja 
kiinnityksiä on oltava vähintään 4 kg.

Turvavyön kiinnitykset tulee olla luokiteltuja.

Etuistuimet saadaan siirtää taaksepäin, mutta ei yli sen pystytason, joka muodos-
tuu alkuperäisen takaistuimen etureunasta. Mitta otetaan kuljettajan olkapäästä, 
joka ei saa mennä tuon pisteen takapuolelle.

Takaistuimet voidaan poistaa.

901-a3 X X X Istuimen kiinnitys alkuperäinen tai  VR luokiteltu.
Alkuperäiset kiinnitykset voidaan poistaa.

TURVAVYÖT (901a)

901-a4 X X X FIA hyväksytyt 6-pisteen turvavyöt ovat pakolliset.

Takaistuimen turvavyöt voidaan poistaa.

9 0 1 - a c -
cess0

SISÄTILAN LISÄVARUSTEET (901access)

9 0 1 - a c -
cess1

X X X Artiklan 253-7 Liite J:n mukaiset sammutinjärjestelmät ovat pakollisia..

Käsisammutin kts art 253.7. Liite J

9 0 1 - a c -
cess2

X X X Kaksitila-autoissa saa paloseinän tehdä palamattomasta läpinäkyvästä aineesta, 
joka ei ole kantavaa rakennetta.
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9 0 1 - a c -
cess3

X X X Kaikki lisävarusteet, joilla ei ole vaikutusta auton käyttäytymiseen, vaan sisätilo-
jen ulkonäköön ja mukavuuteen (valot, lämmitys, radio jne.) ovat sallittuja ilman 
rajoituksia sillä nimenomaisella ehdolla, että ne eivät vaikuta toissijaisestikaan 
moottorin tehokkuuteen, ohjaukseen, lujuuteen, vaihteistoon, jarruihin tai ajo-
ominaisuuksiin. Kaikkien hallintalaitteiden on säilytettävä valmistajan autoon 
tarkoittaman alkuperäinen toimintansa, mutta ne voidaan tehdä helpommin 
käytettäviksi (esim. käsijarrun kahvan pidentäminen, jarrupolkimien paininpinnan 
vaihtaminen jne.) 

9 0 1 - a c -
cess4

X X X Hansikaslokeroon saa tehdä lisälokeroita. Oviin saa tehdä taskuja.

Irrotettavan takahyllyn kaksitila-autoissa saa poistaa.

9 0 1 - a c -
cess5a

X Kojetaulu ja keskikonsoli tulee säilyä alkuperäisenä.

9 0 1 - a c -
cess5b

X X Kojetaulu ja keskikonsoli tulee säilyä alkuperäisenä. Ne osat, jotka sijaitsevat ko-
jetaulun takana näkymättömissä ja eivät ole osa siitä, voidaan poistaa. Keskikon-
solin se osa, jossa ei ole lämmityslaitteeseen kuuluvia osia/säätimiä tai mittareita, 
voidaan poistaa.

Kojetaulun kohoumat voidaan poistaa VR luokituksella.

Lisäpaneelit mittareille ja katkaisijoille voivat olla komposiittimateriaalia.

VR luokiteltua kojetaulua voidaan käyttää.

9 0 1 - a c -
cess6a

X Alkuperäinen lämmitysjärjestelmä tulee säilyttää.

9 0 1 - a c -
cess6

X X Alkuperäinen lämmitysjärjestelmä voidaan korvata toisella.
Alkuperäisen lämmitysjärjestelmän vesitiet voidaan tukkia, jotta onnettomuus-
tapauksissa vesi ei pääse ohjaamoon, jos kosteuden tiivistyminen tuulilasille es-
tetään muulla tavoin. Ilmansiirto-osat ovat vapaat. Ilmanpoistoaukot tulee olla 
sarjavalmisteisia, eikä niitä voi muuttaa.

9 0 1 - a c -
cess7

X X X Ilmastointilaitteen kompressori voidaan poistaa. Muutos pitää VR-luokitella.

Ilmastointilaitteen seuraavat osat voidaan poistaa: lämmönvaihdin ja ulkopuo-
linen puhallin, nestesäiliö, haihdutin ja puhallin, paisuntaventtiili, kaikki putket, 
liittimet, kytkimet, tunnistimet, jotka ovat välttämättömiä laitteen toiminnalle. Jos 
ilmastointilaitteella on yhteisiä osia lämmityslaitteen kanssa, ei niitä voi poistaa. 

9 0 1 - a c -
cess8

X X X Lattiamatot ovat vapaat ja voidaan poistaa.

9 0 1 - a c -
cess9

X X X Muu ääntäeristävä materiaali ja paneelit voidaan poistaa paitsi ovien ja kojetaulun 
osalta mainitut kohdat. Eristemateriaalia voidaan lisätä väliseiniin tulensuojausta 
varten.
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9 0 1 - a c -
cess10

X X X Ovien eristävän materiaalin poisto edellyttäen, että oven ulkonäkö ei muutu (kos-
kee myös takasivuikkunan alapuolista aluetta). Keskuslukitusjärjestelmä voidaan 
tehdä toimimattomaksi tai poistaa.

a) Oviin voidaan myös tehdä kuvan 255-14 mukainen peitelevy (korkeus oven 
alareunasta turvakehikon oviputken tasolle), jolloin ovien sivutörmäyssuojat voi-
daan poistaa. 

b) Jos ovien rakennetta ei muuteta, voidaan ovipanelit tehdä vähintään 0,5 mm 
paksusta metallista tai vähintään 1 mm paksusta hiilikuidusta tai muusta kiinteäs-
tä ja palamattomasta materiaalista, jonka paksuus on vähintään 2 mm. 

Yllämainitut muutokset koskevat myös kaksiovisten autojen takasivuikkunoiden 
alapuolista osaa. 

Sivusuoja tulee ulottua oven alareunasta vähintään ylemmän oviputken tasolle.

Jos auton oviin on luokiteltu sivutörmäysvaahto VR luokituksella, on sitä käytet-
tävä.

9 0 1 - a c -
cess11

X X X Kattoikkuna: alkuperäinen tai VR luokiteltu

9 0 2 - a c -
cess0

ULKOPUOLISET LISÄOSAT (902)

9 0 2 - a c -
cess1

X X X Tuulilasinpyyhkijät: moottori, sijoitus, sulat ja mekanismi on vapaa, mutta vähin-
tään yksi pyyhkijä on säilytettävä tuulilasia varten. 

Takaikkunan pyyhinmekanismi voidaan poistaa

Valojen pesulaite voidaan poistaa. 

Tuulilasin pesulaitteen säiliö voidaan vaihtaa suurempaan ja asentaa ohjaamoon 
tai moottoritilaan art 252.7.3. mukaisesti.

Etu- ja takapyyhkijöiden sulat voidaan vaihtaa.

Pumput, letkut ja suuttimet ovat vapaat.

9 0 2 - a c -
cess3

X X X Vain sarjavalmisteisia tai VR luokiteltuja  tuulilaseja voidaan käyttää. Tuulilasin ja 
sivulasien lisäkiinnitykset ovat sallitut edellyttäen, että ne eivät aiheuta auton ae-
rodynamiikan paranemista.

9 0 2 - a c -
cess4

X X X Puskurin kiinnitykset ovat vapaat ja voidaan tehdä komposiittimateriaalista, mikäli 
kori ja puskurin paikka tai muoto ei muutu. Alle 55 mm:n korin muotoja seuraavat 
koristelistat saadaan poistaa.

R4-autoja koskevat erityismääräykset
Huomautukset koskien R4-autoja:
-  Nämä säännöt eivät ole voimassa 31.12.2014 

jälkeen (FIA KV).
-  01.01.2015 alkaen R4-autot ovat kelvollisia 

Euroopan ulkopuolella ajettavissa FIA regio-
nal-mestaruussarjoissa.

Kansallinen lisäys:
FIA R4-luokituksia ja -sääntöjä voidaan käyttää Suomes-
sa ajettavissa kansallisissa ralleissa ja mestaruussarjoissa. 
VR4-luokiteltuja osia voidaan käyttää myös FinN4wd- ja 
FinR4wd-ryhmissä. (Huomioi VR4-luokituksen pakolliset 
osat.)

1. Tätä artiklaa 260 käytetään yhdessä Liite J :n artiklojen 
251-254 kanssa ja yhdessä luokitusten R4, A ja N kanssa.
-Matkailuautot ja tuotantoautot
-Autot, jotka alunperin on luokiteltu ryhmään N
-Ahdetut bensiinimoottorit
-moottorit, joiden korjattu sylinteritilavuus on yli 2 litraa
-nelivetoiset

Vain seuraavia ryhmän A VO-sivuja voi käyttää:
-kaksimassavauhtipyörän korvaava samanmassainen ja 
–halkaisijainen vauhtipyörä
-automaattivaihdelaatikoiden vauhtipyörät



2016

346

1. Määritelmä
Sarjatuotantoauto, jonka tulee olla mallivuotta 2000 tai 
uudempi, ja auton moottorin kuutiotilavuus saa olla 
enintään 1600 cm3 ja auto on varustettu vähintään nel-
jällä istuinpaikalla. Vain ahtamatto-mat 2-pyörävetoiset 
autot ovat sallittuja. Auton ei tarvitse olla FIA:n ryhmään 
A tai N luokittelema.

Vähintään 2500 kpl samanlaista autoa täytyy olla val-
mistettu 12 peräkkäisen kuukauden aikana.

Auton, jonka passi on myönnetty 1.1.2016 jälkeen, 
tulee olla vuosimalliltaan 2000 tai uudempi, tarkoitettu 
EU:n markkinoille ja sen tulee olla tai olla ollut yleisesti 
myynnissä ja rekisteröitävissä EU-maissa.  

Liite J artikla 251–253 ovat voimassa niiltä osin, mitä 
näissä säännöissä ei toisin ole mainittu.

2. Passi
Kaikkiin V1600-autoihin tulee hakea AKK-Motorsportin 
V1600-passi. Passin hakija on velvollinen täyttämään 
passiin vaadittavat tiedot kaikilta osin. V1600-passi sisäl-
tää myös katsastuskortin, joka on voimassa vain silloin, 
kun autolla ajetaan kilpailussa luokassa, jossa V1600 
ryhmän autot aja-vat. 

Passiin on liitettävä FIA:n luokitustodistus (A-ryhmän 

perusluokitus), mikäli auto on luokiteltu. 
Jos autoa ei ole luokiteltu on passin hakija velvol-

linen toimittamaan tarvittavat dokumentit (auton 
viralliset tekniset tiedot) passin hyväksymiseksi sekä 
liittämään ne hakemukseen. Autosta tulee aina passia 
hakiessa esittää EU–vaatimustenmukaisuustodistus. 
Autojen tulee aina olla täsmälleen sarjavalmisteisia 
malleja.

Passin hinta on vuosittain vahvistettava kansallisen 
passin hinta ja toimitusaika n. 2-3 viikkoa.

Autolla täytyy olla voimassaoleva passi ennen kilpai-
lun ilmoittautumisajan päättymistä.  

FIA-luokiteltujen autojen lisäluokitussivut eivät ole voi-
massa paitsi, jos ne ovat korjaussivuja (ER) tai kehitys-
sivuja (ET). Myös tuotannossa vaihtuneet osat (VF) tai 
auton uusi versio (VP) kelpaavat. Lisäksi oheisen listan 
mukaiset luokitussivut:
•  kaksiosaisen vauhtipyörän korvaava yksiosainen 

vauhtipyörä
•  turvakehikko
•  istuimen kiinnitys
•  turvavyön kiinnitys
•  2/4-oviversiot

VII V1600 Tekniset määräykset

-polttoainesäiliö
-yksi automaattivaihdelaatikko
-kattoluukku tai –tuuletusaukot
-istuimen kiinnitykset
-turvakehikot

Kaikki VO-luokitussivut, jotka on luokiteltu ryhmään N 
ovat sallittuja ryhmässä R4.

VR4 luokitellun osan käyttö siirtää auton ryhmään R4. 
Kaikkia VR4 luokiteltuja osia ei tarvitse käyttää.  VR4 luo-
kiteltuihin osiin ei saa tehdä mitään muutoksia.

Ryhmän N määräykset kohdassa 254 ovat voimassa mi-
käli niitä ei ole muutettu näissä säännössä.
2. Vähimmäispaino on 1300 kg. Auto ei saa alittaa tätä 
painoa missään vaiheessa kilpailua, kun ohjaajat ja hei-
dän varusteensa on poistettu autosta. Paino sisältää 
enintään yhden varapyörän. Jos auto punnitaan kuljet-
tajien kanssa on vahimmäispäino 1460 kg.
Maavaran tulee aina olla vähintään luokituksen mukainen.
3. Moottorin tuet tulee olla alkuperäiset tai luokiteltu 
(VR). Joustava materiaali voidaan korvata toisella, mutta 
tukien lukumäärä ei saa muuttua.
Moottorin ahdin tulee olla alkuperäinen tai luokiteltu.
Kuristimen kohdalla noudatetaan ryhmän N sääntöä.
Ilmanpuhdistin ja sen kotelo sekä putket ovat vapaat, 

mutta niiden tulee sijaita moottoritilassa. Kotelo ja 
putket voivat olla komposiittimateriaalia. Kotelon osal-
ta materiaalin tulee olla paloa hidastavaa. Paloseinää 
saadaan leikata tarvittavilta osin ryhmän A kuvan 255-6 
mukaisesti. Paloseinä on tarvittaessa rakennettava uu-
delleen.
4. Vaihdelaatikon tuet tulee olla alkuperäiset tai VR luo-
kitellut. Joustavan materiaali voidaan korvata toisella, 
mutta tukien lukumäärä ei saa muuttua.
5. Akku kuten ryhmien R säännöt edellä.
6. Voimansiirron tuet tulee olla alkuperäisiä tai luokitel-
tu VR4 sivuilla. Joustavan materiaalin saa vaihtaa, mutta 
tukien lukumäärä pitää säilyttää..
7. Jousituksessa saadaan käyttää VR luokiteltuja osia.
8. Jarrujen tuuletus voidaan toteuttaa VR luokituksen 
mukaisesti.
9. Konepellin aukot tulee olla luokiteltuja ja varustettu 
verkolla, jonka aukkojen koko on enintään 10 mm.
Etuovien sivutörmäyssuojien ja oviverhoiluiden tulee 
olla VR4-luokituksen mukaisia ja niitä tulee aina käyttää 
luokitustodistuksen mukaisesti. Ovien keskuslukitus 
voidaan tehdä toimimattomaksi tai poistaa.
R5-luokan autojen tekniset määräykset
Ei ole vielä käännetty Suomen kielelle. Voimassaolevat 
R5-tekniikkasäännöt (Art. 261) löytyvät FIA:n sivuilta os-
oitteesta: http://www.fia.com/sport/regulations 

UUSITTU
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Hyväksytty V1600-passi ei kuitenkaan takaa auton 
sääntöjen mukaisuutta vaan kilpailijalla on aina velvol-
lisuus todistaa autonsa säännönmukaisuus valmistajan 
dokumentteihin nojaten kilpailun järjestäjän tai AKK:n 
esittämästä pyynnöstä. Autojen tulee ehdottomasti olla 
täsmälleen sarjavalmisteisia malleja.

Jos auto on varustettu siirtokilvillä ja sitä käytetään 
rallikilpailuissa, tulee autoon suorittaa erillinen siirtokil-
pikatsastus AKK-Motorsportin nimeämillä katsastuspai-
koilla.

Mikäli auton rakennetta on muutettu siten, että auto 
ei enää vastaa siinä olevaa valmistenumeroa tai auto on 
tehty ns. varaosakoriin, josta valmistenumero puuttuu, 
on passin hakijan ilmoitettava valmistenumero, jota 
auto vastaa. Tämä ilmoitettu valmistenumero laitetaan 
passiin varsinaisen valmistenumeron yhteyteen ja au-
ton tekninen tarkastus ja osien sääntöjenmukaisuus 
tehdään tämän ilmoitetun valmistenumeron perusteel-
la. Tällöin myös esitettävän EU-vaatimuksenmukaisuus-
todistuksen tulee vastata tätä muutettua automallia.

3. Rata SM sarja
Rata SM-sarjaan osallistuvat autot tulee aina olla tämän 
säännön mukaisia ja ne tulee olla passitettu vuoden 
2016 alusta käyttöön tulleelle passipohjalle. Tällöin au-
tot myös tarkastetaan AKK:n V1600 tarkastajan toimesta 
ja passiin liitettävät kuvat ottaa auton tarkastaja. 

4. Minimipainot
Autojen minipainot määräytymisen laskennassa käyte-
tään valmistajan ko. autolle antamaa tehomäärää. 

Kilpailuissa käytettävät minimipainot lasketaan seu-
raavalla kaavalla:

Enintään 1400 cc auton paino lasketaan 475 kg + 6,8 
kg jokaista kilowattia kohden.

Enintään 1500 cc auton paino lasketaan 500 kg + 6,8 
kg jokaista kilowattia kohden. 

Enintään 1600 cc auton paino lasketaan 525 kg + 6,8 
kg jokaista kilowattia kohden. 

Jos auto on varustettu 6-vaihteisella käsivalintaisella 
vaihdelaatikolla, auton minimipainoon lisätään 25 kg. 

Puoliautomaattisella vaihteistolla (esim. DSG) varus-
tetun auton minimipainoon lisätään 50 kg vaih-teiden 
lukumäärästä riippumatta. Näin saadut painot ovat 
käytössä rallisprint-, rallicross ja jäärata-kilpailuissa sekä 
rata-ajossa sisältäen kuljettajan painon. 

Rallissa käytetään näin saatua painoa pelkän auton 
minimipainona.

Auton minimipainon saavuttamiseksi saadaan au-
toon asentaa yksi tai useampi lisäpaino edellyttäen, että 
ne ovat kiinteitä ja yhtenäisiä. Lisäpainot on kiinnitettä-
vä lattialle näkyviin vähintään halkaisijaltaan 10mm 8.8 
luokan pulteilla ja niihin on tehtävä sinetöintimahdolli-
suus. Lisäpainot saavat sijaita joko ohjaamon tai tava-
ratilan lattialla. Lattia tulee vahvistaa jokaisessa kiinni-
tyspisteessä pohjan molemmille puolille asennettavilla 
vähintään 3 mm:n teräslevyllä, jonka minimipinta-ala 
on 40 cm2. 

Auto punnitaan kilpailukunnossa. Rallikilpailussa 
punnituksessa saa olla mukana yksi varapyörä. Jos ralli-

autossa on kaksi varapyörää, tulee toinen poistaa ennen 
punnitusta. 

Rallikilpailuissa punnituksessa V1600-luokan auton 
tulee olla kilpailukunnossa ja autossa saa olla kilpailussa 
mukana olevat työkalut, tunkki ja 1kpl varapyörä. Kul-
jettajien ajovarusteet ja henkilökohtaiset matkatavarat 
eivät saa olla autossa punnituksen aikana.

5. Sallitut ja pakolliset muutokset
KAIKKI NE MUUTOKSET, JOTKA EIVÄT OLE NÄISSÄ SÄÄN-
NÖISSÄ SALLITTU TEHTÄVÄKSI, ON NIMENOMAAN KIEL-
LETTY. SALLITTU MUUTOS EI SAA JOHTAA MUUTOK-
SEEN, JOKA EI OLE ERIKSEEN SALLITTU.

Muutosten ja asennusten sallitut rajat määritellään 
jäljempänä. Luokittelemattomien autojen osien tole-
ransseina käytetään luokiteltujen autojen osille annet-
tuja tuotantotoleransseja. 

Ainoa, mitä autolle saa tämän lisäksi tehdä, on nor-
maali huolto tai kuluneen tai vaurioituneen osan vaihto. 

Mikä tahansa osa, joka on kulunut käytössä tai vau-
rioitunut, saadaan vaihtaa alkuperäisen samanlaisen 
osan kanssa. Myös alkuperäisen kanssa identtisen osan 
(ns. tarvikeosan) käyttö on sallittu. Alkuperäisellä osalla 
tarkoitetaan FIA:n perusluokittelemaa osaa tai luokitte-
lemattomissa autoissa kyseisen automallin ensiasen-
nusosaa (art. 251 2.1.10).

6. Moottori
Moottorin muoviset suojat, joiden tehtävänä on piilot-
taa mekaaniset osat, voidaan poistaa moottoritilasta, 
jos ne hoitavat vain esteettistä tehtävää. 

Ruuvit, mutterit ja pultit saa vaihtaa vastaavan tyyp-
pisiin, mutta aineen tulee olla alkuperäistä vastaava tai 
terästä. 

Moottorin ja vaihdelaatikon korikiinnikkeiden jous-
tava materiaali on vapaa, ja korikiinnikkeitä voidaan 
kumpaankin lisätä enintään yksi.

6.1. Sytytys
Sytytystulppien valmiste ja tyyppi on vapaa, samoin 
sytytykseen liittyvät kierrosluvunrajoittimet ja korkea-
jännitejohdot.

Sähköisen keskusyksikön (ECU) ja sytytyskeskusyk-
sikön osat ovat vapaat. Kuitenkin on alkuperäinen kes-
kusyksikkö oltava asennettavissa takaisin. Alkuperäinen 
johtosarja tulee säilyttää. Tunnistimet ja aktuaattorit tu-
lee olla alkuperäisiä, kuten myös niiden toiminta. Lamda 
tunnistimet voidaan poistaa, mutta vähintään yksi pitää 
säilyttää toiminnassa, mikäli alkuperäinen järjestelmä 
on varustettu lamda-anturilla.

Sensoreita ei saa lisätä, ei edes tiedonkeruujärjestel-
mää varten. 

Tiedonkeruujärjestelmät ovat kokonaan kielletty, 
paitsi auton alkuperäiset (OBD) joihin ei saa lisätä toi-
mintoja. Mikäli autoon vaihdetaan moottorinohjainyk-
sikkö (ECU), vaihdettavassa moottorinohjainyksikössä 
mahdollisesti olevan laajemman tiedonkeruun täytyy 
olla pois kytkettynä (logging data), kilpailijan on pystyt-
tävä näyttämään tämä tieto ohjainyksiköstä. Mikäli kil-
pailupaikalla ei pystytä toteamaan tietoa, ohjainyksikkö 
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toimitetaan AKK:n toimesta tutkittavaksi ko. ohjainyksi-
kön edustajalle.

6.2. Jäähdytysjärjestelmä
Termostaatti on vapaa, kuten myös jäähdytystuuletti-
men säätöjärjestelmä ja sen kytkentälämpötila. Jääh-
dyttäjän korkin lukitus on vapaa. 

Jäähdyttäjä voidaan suojata esim. verkolla kiven-
iskuilta. Suojaus on toteutettava niin, ettei verkko ole 
näkyvissä.

6.3. Polttoaineen syöttö
6.3.1. Kaasutin
Alkuperäinen järjestelmä tulee säilyttää. Kaasuttimen 
osat, jotka säätelevät moottorin saamaa polttoaineen 
määrää voidaan muuttaa, edellytyksellä, että näillä osil-
la ei ole vaikutusta moottorin saamaan ilmamäärään. 
6.3.2. Suihkutusjärjestelmä
Alkuperäinen järjestelmä tulee säilyttää.

Niiden osien, jotka sijaitsevat ilmamäärämittarin 
jälkeen, ja joiden tehtävä on kontrolloida polttoaineen 
määrää, voidaan muuttaa, mutta ei vaihtaa edellyttäen, 
ettei niillä ole vaikutusta moottorin saamaan ilmamää-
rään. 

Polttoaineen paineensäätimen saa vaihtaa.
Suihkutussuuttimia voidaan muuttaa tai vaihtaa, 

mutta ei niiden toimintatapaa eikä asennuspaikkaa. 
Polttoaineramppi voidaan vaihtaa, mutta sen liitän-

nät tulee säilyttää.
6.3.3. Kaasuläpän vaijerit 
Saa vaihtaa vai kahdentaa toisella. Niiden ei tarvitse olla 
alkuperäisiä.

6.4. Imujärjestelmä 
Ilmanpuhdistajan kotelo ja putkistot on säilytettävä al-
kuperäisenä, suodatinelementti on vapaa.

6.5. Voitelujärjestelmä
Öljynsuodattimen elementti on vapaa. Loiskesuojien 
asentaminen öljypohjaan on sallittu.

6.6. Pakojärjestelmä
Pakosarja on säilytettävä alkuperäisenä ensimmäiseen 
irrotettavaan liitokseen asti, tästä eteenpäin pako-
putkisto on vapaa, mutta lajin melumääräyksiä pitää 
noudattaa. Muutokset eivät saa johtaa mihinkään ko-
rirakenteen muutoksiin. Pakoputkiston kiinnikkeitä saa 
asentaa. Jos alkuperäinen katalyyttipuhdistaja on kiin-
nitetty pakosarjaan, voidaan se vaihtaa saman pituiseen 
kartiomaiseen tai putkimaiseen osaan, jossa sisäänme-
no- ja ulostuloaukkojen halkaisijat ovat samat. Toimivan 
katalysaattorin asentaminen pakoputkistoon on pakol-
lista. Katalysaattorin tulee olla joko auton alkuperäinen 
tai FIA-hyväksytty.

7. Voimansiirto 
Luistonestojärjestelmät tulee kytkeä pois käytöstä ei-
vätkä ne saa olla kytkettävissä päälle ohjaa-mosta. 

7.1. Kytkin
Levy on vapaa, paitsi lukumäärä. 

7.2. Vaihteisto
Vaihdelaatikko tulee kokonaisuudessaan säilyttää alku-
peräisenä. 

Vaihteensiirtovivuston nivelet ovat vapaat. 

7.3. Tasauspyörästö
Alkuperäinen. Tasauspyörästön lukko tulee poistaa ja 
korvata lukottomalla, samaan automalliin tarkoitetulla 
tasauspyörästöllä.

8. Pyöränripustus 
Pyöränripustuksen osia (ei kallistuksenvakaajaa) ja kiin-
nityspaikkoja voidaan vahvistaa ainetta lisäämällä ja 
vahvistuksen tulee seurata alkuperäistä muotoa. Kahta 
erillistä osaa ei saa liittää toisiinsa. 

Joustomatkan rajoittamista varten voidaan asentaa 
rajoittimet. 

Jousilautanen voidaan tehdä säädettäväksi, jos sää-
töosa on osa lautasta ja erillisenä muusta jousituksen/ 
korin osasta (se voidaan poistaa). 

8.1. Pyöräkulmien säätö
Sallitaan, että korin kiinnityspisteen reiän muotoa ko-
rissa saa muuttaa camber-kulman säätöä varten. Cam-
ber-kulman säätö voidaan toteuttaa myös joustintuen 
alapään kiinnityspulttien reikiä muuttamalla tai vaihta-
malla joustintuen yläpää säädettäväksi, säätömahdolli-
suus saa olla vain yhteen suuntaan (camber). 

8.2. Jousitus
Jousen tai iskunvaimentajan säätö ei saa olla mahdol-
lista ohjaamosta.
8.2.1. Kierrejouset
Pituus, kierteiden lukumäärä, paksuus ja ulkohalkaisija 
sekä jousen tyyppi (progressiivinen tai ei) ja jousilauta-
sen muoto ovat vapaat. Enintään kaksi jousta voidaan 
asentaa sarjaan (pyörää kohti). Välilaipan saa lisätä.
8.2.2. Lehtijouset
Pituus, leveys, paksuus ja taivutussäde pystysuunnassa 
ovat vapaat.
8.2.3. Vääntöjouset
Halkaisija on vapaa. 
8.2.4. Neste/ilma-jousitus
Pallot ovat vapaat mittojen, muodon ja materiaalin 
osalta ja niihin voidaan tehdä ulkopuolinen säätövent-
tiili. Pallojen lukumäärä tulee säilyttää. 
8.2.5. Iskunvaimentajat
Iskunvaimentimet ovat vapaat edellyttäen, että toimin-
tatapa, lukumäärä, tyyppi ja kiinnityspisteet säilyvät 
muuttumattomana. Kaasuiskunvaimentimet ovat nes-
teiskunvaimentimia. 

Vaimentimessa saa olla enintään yksi säätö. Useam-
man säätöyksikön tai venttiilin sisältävän iskunvaimen-
tajan käyttö on kielletty vaikka ylimääräiset olisivatkin 
tulpattu tai lukittu. 

Vaimenninsäiliöt voidaan kiinnittää korin jousitet-
tuun osaan. Jos nämä säiliöt ovat ohjaamossa tai tavara-
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tilassa, jota ei ole eristetty ohjaamosta, tulee ne suojata 
vuodoilta ja kiinnittää tukevasti. 

Kiinnityksen joustomateriaali voidaan vaihtaa pallo-
niveleksi. 

Iskunvaimentajan toimintatavan tarkastaminen ta-
pahtuu seuraavasti: jousien poiston jälkeen auton tulee 
laskeutua rajoittimien varaan viidessä minuutissa. 

Jos McPherson-ripustuksen vaimenninosaa vaihdet-
taessa on tarpeen vaihtaa koko McPherson-tuki, vaih-
dettavien osien on oltava mekaanisesti yhdenmukaisia 
alkuperäisten kanssa ja niillä on oltava samat kiinnitys-
pisteet. Joustintuen jousilautasen muoto ja materiaali 
on vapaa ja se saa olla säädettävä. 

Joustintuen yläpään laakerointi on vapaa. 
Nivelpisteiden joustavat materiaalit voidaan vaihtaa 

toiseen joustavaan materiaaliin, jonka kovuus ei saa ylit-
tää 80 shorea.

9. Pyörät (Vanne ja rengas)
9.1. Vanteet
Suurin sallittu vannehalkaisija on 16”. 

Enimmäisleveys 13–14” vanteelle on 6”, 15 ja 16” van-
teelle 7”.

Vain yksiosaiset vanteet ovat sallittuja ja raideväli on 
vapaa. 

Enintään 25,4mm välipalojen käyttö vanteen ja pyö-
rännavan välissä on sallittu edellyttäen, että ne on kiin-
nitetty joko vanteeseen tai pyörän napaan. 

Kokopyörä (= laippa, vanne ja rengas) on voitava 
sijoittaa alkuperäiseen korirakenteeseen siten, että 
pyörän navan yläpuolella oleva osa peittyy mitattaessa 
pystysuoraan.

Ilmanohjainten asentaminen pyöriin on kielletty.
Vanteiden kiinnitys voidaan muuttaa pulttikiinnityk-

sestä pinnapulttikiinnitykseen edellyttäen, että kiinni-
tyspisteiden lukumäärä ei muutu ja että pinnapulttien 
halkaisija on sama kuin alkuperäisin pultin. 

9.2. Renkaat
Renkaat ovat vapaat edellyttäen, että ne voidaan asen-
taa kohdassa 9.1. määritetyille vanteille. 

Käytettävien renkaiden tarkempi merkki/koko/
tyyppi voidaan määritellä ajettavan kilpailun tai sarjan 
omissa säännöissä. 

Renkaan ja vanteen välissä saadaan käyttää vain il-
maa.

10. Jarrujärjestelmä
10.1. Jarrusylinterit
Jarrupääsylinteri ja pyöräsylinteri on säilytettävä alku-
peräisinä. 

Jarrusylintereihin voidaan lisätä jousi. 
Jarrutehostin voidaan kytkeä pois käytöstä. 
Vanteen lianpoistaja voidaan lisätä

10.2. Jarrupalat
Jarrupalat ja -hihnat ovat vapaat. 

10.3. Jarruputket
Jarruputket ja letkut voidaan vaihtaa ns. ”lentokonete-

ollisuuden” vaatimukset täyttäviin teräspunos-letkuihin.
Jarruputket saa siirtää kulkemaan auton sisätilojen 

kautta.

10.4. Jarrujen jäähdytys
Jäähdytystä varten voidaan jarruille johtaa ilmaa put-
kella, jonka pituudesta 2/3 pitää olla sisähalkaisijaltaan 
enintään 77mm. Tämä putki ja sen asentaminen autoon 
ei saa aiheuttaa korimuutoksia.

Puskurista poistettujen valojen jättämiä aukkoja voi-
daan käyttää ilman johtamiseen näihin putkiin. Jos au-
tossa ei ole valmista aukkoa ilman johtamiseen, voidaan 
puskuriin tehdä halkaisijaltaan enintään 10 cm:n reikä 
tai muun muotoinen saman pinta-alan kokoinen aukko. 

Jarrulevyjen suojalevyt voidaan poistaa tai taivuttaa. 

10.5. Lukkiutumaton jarrujärjestelmä
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä voidaan poistaa. Tällöin 
saadaan asentaa enintään kaksi jarrutasapainon säädin-
tä. 

Jos ABS-pumppuyksikkö poistetaan, saa takajarruille 
menevän jarruputken jakaa myös alkuperäisestä poik-
keavassa paikassa. 

10.6. Sähköinen jarrujärjestelmä
Jos auto on varustettu sähköisellä jarrujärjestelmällä, 
on tämä säätöyksikkö vapaa, mutta sen tulee olla aina 
vaihdettavissa alkuperäisen kanssa. Kyseisen järjestel-
män kaikki tunnistimet tulee säilyttää alkuperäisinä, 
kuten johtosarjakin. 

11. Korirakenne
11.1. Ulkopuoli 
Muoviset sisälokasuojat voidaan poistaa tai korvata vas-
taavilla toisilla muovisilla tai alumiinista valmistetuilla. 

Etu- ja takapyyhkijöiden vaihtaminen on sallittu. Ta-
kapyyhkijä saadaan poistaa. 
11.1.1. Vakaajasiiveke 
Vakaajasiivekkeen auton takaosaan saa asentaa seuraa-
vin ehdoin:
• Ylhäältä ja edestä katsottuna se ei saa ylittää auton 

ääriviivoja.
• Siivekkeen tulee kiinnikkeineen mahtua sivulta kat-

sottuna 15cmx15cm neliöön. 
11.1.2. Pohjapanssari
Pohjapanssarit ovat sallittuja rallicross-, rallisprint- ja 
rallikilpailuissa, mutta niiden tulee olla irrotettavia ja 
maavarasta annettuja määräyksiä on noudatettava (art. 
252.2.1).

Pohjapanssarin ainoa tehtävä saa olla moottorin, 
jäähdyttimen, pyöränripustuksen, polttoainesäiliön, 
vaihdelaatikon, voimansiirron, ohjauksen, pakoputkis-
ton ja sammutusjärjestelmän pullojen suojaus. 

Pohjapanssari saa olla puskurin alapuolen levyinen 
vain etuakselin etupuolelta. 

Polttoainesäiliö voidaan myös suojata erillisellä poh-
japanssarilla. 

Polttoaineputkien suojaaminen on sallittu.
Pohjapanssareiden tulee olla vähintään 4mm alumii-
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niseosta, vähintään 2mm terästä tai jos muuta materi-
aalia vähintään 6mm. 

11.2. Sisätila 
Takaistuimet ja -turvavyöt pitää poistaa. 

Irrotettava hattuhylly kaksitila-autoissa tulee poistaa.
Turvatyynyt tulee poistaa.
Kojetaulu tulee säilyttää alkuperäisenä. Ne keski-

konsolin osat, jotka eivät sisällä lämmönsäädön osia 
voidaan poistaa. 

Sähköiset ikkunannostimet voi korvata mekaanisilla 
ja päinvastoin. 

II-ohjaajan jalkatilaan saa asentaa jalkatuen.
Rallicrossissa, Rallisprintissä ja rata-ajoissa saa käyttä-

mättömän 2-ohjaajan istuimen poistaa. 
11.2.1. Verhoilu
Alkuperäinen lattiaverhoilu tulee poistaa. 

Ovien ja takasivuikkunoiden alapuoliset verhoilut 
saa poistaa. Mikäli ei käytetä alkuperäisiä ovi- tai taka-
sivuverhoiluja, on ne korvattava joko vähintään 1 mm 
paksuisella alumiinilla tai hiilikuidulla tai 2 mm paksui-
sella palamattomasta ja kiinteästä materiaalista tehdyllä 
levyllä. 

Kattoverhoilu saadaan poistaa. 
Muu äänieriste ja paneelit (myös moottoritilasta) 

voidaan poistaa.
11.2.2. Ilmastointi
Ilmastointilaite kaikkine siihen liittyvine osineen saa-
daan poistaa.

11.3. Vahvistukset 
Jousituksen kiinnityspisteiden väliset vahvistustangot 
samalla akselilla saadaan asentaa edellyttäen, että ne 
ovat irrotettavia, ja että ne on kiinnitetty pulteilla koriin/
runkoon enintään 100 mm:n etäisyydelle jousituksen 
kiinnityskohdista. McPherson -jousituksen yläosan kier-
tymispisteestä tämä etäisyys saa olla enintään 150 mm. 
Muita kiinnityspisteitä ei sallita.

Kehikkoluokituksen mukaiset vahvistustangot kiin-
nitetään luokituksen osoittamalla tavalla. 

Jousitetun osan vahvistaminen on sallittu edellyttä-
en, että käytettävä aine seuraa alkuperäistä muotoa ja 
on kiinnitetty siihen. 

Käyttämättömät tuet, jotka ovat ainoastaan varustei-
den ja verhoilun kiinnittämistä varten korirakenteessa, 
voidaan poistaa

11.4. Lisävarusteet
Kaikki lisävarusteet, joilla ei ole vaikutusta auton käyttäy-
tymiseen, vaan sisätilojen ulkonäköön ja mukavuuteen 
(valot, lämmitys, radio jne.) ovat sallittuja ilman rajoituk-
sia sillä nimenomaisella ehdolla, että ne eivät vaikuta 
toissijaisestikaan moottorin tehokkuuteen, ohjaukseen, 
lujuuteen, vaihteistoon, jarruihin tai ajo-ominaisuuksiin. 

Kaikkien hallintalaitteiden on säilytettävä valmis-
tajan autoon tarkoittaman alkuperäinen toimintan-
sa, mutta ne voidaan tehdä helpommin käytettäviksi 
(esim. käsijarrun kahvan pidentäminen, jarrupolkimien 
paininpinnan vaihtaminen jne.) 

Lisäksi on sallittu:

• Jännite-, kierrosluku-, polttoaine-, vedenlämpö- ja 
öljynpainemittareiden asentaminen on sallittua 
edellyttäen, että niiden asennus ei aiheuta mitään 
vaaraa. Jos kojelautaan tms. tehdään esim. reikä 
instrumenttia varten, kyseisen instrumentin on täy-
tettävä kokonaan sille tehty asennuspaikka.

• Mittarin toiminnan kannalta välttämättömät anturit 
ja johdot saadaan lisätä. Lisättävillä mittareilla, antu-
reilla ja johdoilla ei saa olla mitään muuta tehtävää. 
Jälkiasennettavien mittareiden johdot on oltava 
selkeästi erillään muusta johtosarjasta ja mittarin 
on saatava tietonsa suoraan anturilta. Alkuperäisen 
mittariston saa tehdä toimimattomaksi.

• Äänimerkinantolaite voidaan vaihtaa tai asentaa 
ylimääräinen II-ohjaajan käyttöön. 

• Fly-off -mallinen käsijarru on sallittu (mekaaninen, 
ei hydraulinen). 

• Ohjauspyörä on vapaa. Ohjauslukko saadaan tehdä 
toimimattomaksi. Ohjauspyörän pikalukituksen saa 
asentaa. Lukitusvivun liikkeen on oltava ohjausak-
selin suuntainen ja vivun värin keltainen. Ohjauste-
hostimen letkut saa vaihtaa liite J art. 253.3.2 mukai-
siksi.

• Hansikaslokeroon saa tehdä lisälokeroita. Hansi-
kaslokeron saa poistaa. Oviin saa tehdä taskuja. 

• Paloseiniin voidaan lisätä paloturvallisuutta edistä-
vää materiaalia. 

• Sisätaustapeilin saa suurentaa. 
• Ratakilpailuissa kilpailun aikana saadaan autossa 

käyttää GPS-pohjaisia ajanottolaitteita (esim. älypu-
helin, kello, mittari), jotka eivät ole missään yhtey-
dessä auton sähköjärjestelmään tai elektroniikkaan 
(ei edes latausjohdon kautta).

11.5. Sähköjärjestelmä
Käyttämättömien sähkölaitteiden (kaiuttimet, radio, 
sisä- ja lukuvalot jne.) johdotukset saadaan poistaa. Air-
bag järjestelmän johdotuksen saa poistaa. 

Sähköjärjestelmään voidaan lisätä sulakkeita. 
Ns. kolariturvakytkimen saa poistaa.

11.5.1 Akku
Akun valmiste, teho ja kaapelit ovat vapaat. Akun jän-
nite ja sijainti täytyy säilyttää alkuperäisinä. Ohjaamoon 
saadaan asentaa virranottopistoke. 

Sähköjärjestelmä tulee varustaa turvallisuusmäärä-
ysten kohdan 353.13 mukaisella päävirtakatkaisimella.
11.5.2. Lataus
Laturi voidaan vaihtaa saman tyyppiseen. 
11.5.3. Valaistus
Enintään kuuden lisävalon asentaminen on sallittu 
edellyttäen että niitä on parillinen määrä. Jos sumuvalot 
säilytetään, ne lasketaan lisävaloiksi.

Niitä ei saa upottaa korirakenteeseen. Valaisimien 
ja muiden ulkopuolella olevien valojen on aina oltava 
pareittain. 

Alkuperäiset valot voidaan kytkeä pois käytöstä ja 
peittää teipillä. Ne voidaan korvata toisilla valoilla tä-
män pykälän mukaisesti (esim. etuspoilerin sumuvalot 
ja kaukovalot). Ralleissa alkuperäiset ajovalot tulee olla 
käytössä. 
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Etupuskurissa sijaitsevat etusumuvalot voidaan 
poistaa, niiden jättämät aukot on kuitenkin peitettävä, 
mikäli niitä ei käytetä kohdan 6.5. mukaisesti ilman oh-
jaamiseen jarruille. 

Peruutusvalo voidaan asentaa edellyttäen, että sitä 
voidaan käyttää vain silloin, kun vaihteenvalitsin on 
peruutusasennossa ja edellyttäen, että liikenneasetusta 
noudatetaan. 

Rallicross-kilpailuissa etuvalaisimet saadaan suojata 
tai poistaa, syntyneet aukot tulee täyttää esim. muovi 
tai alumiinilevyllä alkuperäistä muotoa mukaillen.

11.6. Polttoainejärjestelmä 
Vain alkuperäinen polttoainesäiliö sallitaan. Sen saa 
täyttää turvavaahdolla.

Jos polttoainesäiliö on tavaratilassa, tulee polttoai-
nesäiliö eristää ohjaamosta paloseinällä tai palonkestä-
vällä polttoainesäiliön kotelolla. Polttoainesäiliön korkin 
lukitus on vapaa. V1600 autossa saa käyttää vain art 
252.9 kansallisen lisäyksen kohdan 1 mukaista poltto-

ainetta.

12.0 Turvakehikko ja turvavarusteet
Turvakehikon minimivaatimus: Liite J:n mukainen tur-
vakehikko, jossa on vähintään 2kpl oviputkia auton  
molemmilla puolilla, kattoristikko (tai V) ja ristikkäiset 
diagonaalituet (tai V). Jos autoon luokitellussa tai ser-
tifioidussa kehikossa ei ole kaikkia tarvittavia lisäput-
kia, tulee tästä tehdä erillinen maininta auton passiin. 
Autoissa, joiden ensimmäinen passi on myönnetty 
1.1.2016 jälkeen, tulee turvakehikon olla passitushetkel-
lä voimassa olevan Liite J art. 253.8 mukainen. 

Istuimien ja kuuden pisteen turvavöiden tulee olla 
FIA hyväksyttyjä. 

Istuimien ja turvavöiden asennus Liite J art. 253 ja 
art. 254.6.6.2. mukaisesti.

Muilta osin tulee noudattaa Liite J:n turvamääräyksiä 
kuten ryhmässä N.
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VIII TURBO 1600

1. Yleistä
1.1. Nämä Turbo 1600 -luokan kansalliset säännöt ovat 
voimassa AKK-Motorsport ry:n luvalla järjestettävissä 
ratakilpailuissa. Tulkintatapauksissa nämä Turbo 1600 
luokan säännöt ovat määräävät.

Tarvittaessa sääntöjä voidaan muuttaa tai tarkentaa 
AKK-Motorsport ry:n hallituksen, rata-ajon ja tekniikan 
lajiryhmän päätösten mukaisesti.   

2. Luokan autot
2.1. Luokka on tarkoitettu olemassa olevien eri merk-
kiluokkien autoille, jotka ovat AKK:ssa erikseen hyväksy-
tetty luokkaan.
2.2. Luokkaan hyväksytyt autot:
 Citroen DS3 Cup 
 Fiat 500 Abarth Assetto Corse
 Mini Challenge JCW 
 Renault Clio Cup 
 Seat Ibiza SC Trophy 

2.3. Kuka tahansa voi esittää rata-ajon- ja tekniikan 
lajiryhmälle olemassa olevan merkkiluokan automallia 
hyväksyttäväksi luokkaan lokakuun loppuun mennes-
sä, jolloin ne voidaan hyväksyä mukaan aikaisintaan 
seuraavaksi vuodeksi. Lajiryhmä esittää harkintansa 
mukaan esitettyjä uusia automalleja AKK:n hallitukselle 
hyväksyttäväksi.

3. Tekniikkasäännöt
3.1. Luokan tekninen delegaatio hallinnoi luokan tek-
nisiä sääntöjä. Teknisen delegaation jäsenet ovat: Jukka 
Pellinen, Riku Rinne, Iiro Palmi ja Pekka Säynevirta.
3.2.  Balance of Performance
a. Sarjajärjestäjä/AKK toteuttaa BoP:n ennen kauden 
alkua. Kaikkien luokassa käytettävien mallien tulee olla 
mukana BoP:ssa. Sarjajärjestäjällä/AKK:lla on oikeus teh-
dä muutoksia autojen teknisiin määräyksiin seuraavasti:

1. Automallin minimipainon muutos (menestyspai-
nojen lisäksi)

2. Automallin ajokorkeuden muutos (etu- ja/tai taka-
akseli)

3. Turbon kuristin 
4. Muut tarpeelliseksi katsottavat tekniset rajoitteet

b. Korkeudet, niiden mittauspaikat ja –tavat sekä käy-
tettävät työkalut määritellään ennen kauden alkua ja ne 
julkaistaan AKK:n www-sivuilla www.autourheilu.fi 
BoP toteutetaan rataleiman ajo-osion yhteydessä ke-
väällä AKK:n nettisivuilla mainittuna päivänä.
BoP:n toteutustapa ilmoitetaan noin kolme viikkoa en-
nen tapahtumaa AKK:n nettisivuilla.
3.3 Menestyspainot
Jokaisen kilpailun kolmelle parhaalle kilpailijalle määrä-
tään lisäpainot seuraavasti:
• Maksimaalinen menestyspainojen määrä on 30 kg.
• Menestyspainoja lisätään seuraavasti:

o Edellisen kilpailun voittajan (viikonlopun kilpai-
lujen yhteenlaskettu pistemäärä) auton mini-

mipainoa korotetaan 30 kg:lla.
o Toiseksi eniten pisteitä keränneen auton mini-

mipainoa korotetaan 20 kg:lla.
o Kolmanneksi eniten pisteitä keränneen auton 

minimipainoa korotetaan 10 kg:lla
• Menestyspainoja vähennetään seuraavasti:

o Mikäli sijoitus on 4. -6., vähennetään kilpailijalta 
10 kg menestyspainoja.

o Mikäli sijoitus on 7. tai huonompi, vähennetään 
kilpailijalta 20 kg menestyspainoja. 

• Nämä minimipainon muutokset ovat voimassa 
seuraavan kilpailun esikatsastuksesta molempiin 
kilpailulähtöihin. Jos kilpailija jättää kilpailun aja-
matta, pysyy minimipainon korotus voimassa aina 
seuraavaan kilpailuun, johon kilpailija osallistuu.

• Sarjajärjestäjä/AKK julkaisee listan minimipainojen 
muutoksista viimeistään 7 päivää ennen jokaista 
kilpailua.

3.4. Auton minimipainon saavuttamiseksi saadaan 
autoon asentaa yksi tai useampi lisäpaino edellyttä-
en, että ne ovat kiinteitä ja yhtenäisiä. Lisäpainot on 
kiinnitettävä työkaluilla lattialle näkyviin vähintään 8.8 
luokan pulteilla ja niihin on tehtävä sinetöintimahdol-
lisuus. Lisäpainot tulee sijaita apukuljettajan istuimen 
kohdalla lattialla. Lattia tulee vahvistaa jokaisessa kiinni-
tyspisteessä pohjan molemmille puolille asennettavilla 
vähintään 3 mm:n teräslevyllä, jonka minimipinta-ala 
on 40 cm2

3.5 Mikäli luokkaan hyväksyttyyn automalliin julkais-
taan päivityspaketteja 30.8.2015 jälkeen, eivät ne ole 
automaattisesti hyväksyttyjä Turbo 1600 -luokkaan. Päi-
vityspaketteja voidaan hyväksyä luokan automalleihin 
ainoastaan AKK Motorsport ry:n hallituksen päätöksellä 
rata-ajon ja tekniikan lajiryhmän esityksestä.

4. Rengasmääräykset 
4.1. Luokassa sallittu rengas on Yokohama 210/610R17 
(slicks/wet). Renkaat on hankittava Pentep Oy:ltä tasa-
laatuisuuden varmistamiseksi. 

5. Osanottajat
5.1. Kilpailijalla tulee olla rata-ajosta hankittu AKK:n 
myöntämä yleisen luokan lisenssi.
5.2 Kilpailija voi osallistua luokan kilpailuihin sinä vuon-
na kun hän täyttää 17 vuotta.
5.3 Myös ulkomaalaiset kilpailijat voivat osallistua luo-
kan kilpailuihin kansainvälisellä lisenssillä.

UUSITTU
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1. Määritelmä
Vain ryhmään A luokiteltua tai AKK:n kansallisesti luo-
kittelemaa autoa saa käyttää. Kansallisesti luokitellun 
auton vuosimallin tulee olla 2000 tai uudempi. Mikäli 
auton KV-luokitus on ollut voimassa vuonna 2000 tai 
sen jälkeen, voidaan autoa käyttää näiden ryhmäsään-
töjen mukaisena.

Automallin tulee olla alun perin kaksivetoinen ja 
moottoriltaan ahtamaton enintään 2000 cm3. Kaikki 
mitä nämä säännöt eivät erikseen salli on kielletty, eikä 
sallittu muutos saa johtaa kiellettyyn muutokseen.

Art 251–253 ovat voimassa.

2. Vähimmäispainot
Auton minimipaino kilpailukunnossa:
tilavuus enintään  paino
1400 cm3   920 kg
1600 cm3   1000 kg
2000 cm3   1080 kg

Mikäli lisäpainoja joudutaan asentamaan, on ne kiin-
nitettävä ohjaamon lattiaan ja niissä on oltava sinetöin-
timahdollisuus.

3. Sallitut muutokset ja lisäykset
Yleistä: Alkuperäiset mekaaniset osat, jotka liittyvät au-
toa eteenpäin liikuttaviin osiin tai jousitusjärjestelmään, 
lukuun ottamatta ohjaus- ja jarrujärjestelmän sekä pyö-
ränripustuksen osia, ja jotka ovat käyneet läpi kaikki 
normaalit valmistajan sarjavalmistukseen tarkoittamat 
koneistusvaiheet, riippumatta näissä säännöissä va-
paasti muutettaviksi sallituista, voidaan viimeistellä kiil-
lottamalla ja hiomalla, mutta osaa ei saa vaihtaa toiseen. 
Toisin sanoen sarjavalmisteista osaa saadaan hioa, tasa-
painottaa, oikaista, keventää tai sen muotoa muuttaa 
koneistaen, edellyttäen, että sen alkuperä voidaan aina 
todeta. Myös lämpö- ja kemiallinen käsittely on sallittu.

Yllä olevat muutokset saa tehdä seuraavilla ehdoilla, 
että luokitustodistuksessa annettuja mittoja ja painoja 
noudatetaan.
Pultit ja mutterit:
Pultit, mutterit ja ruuvit voidaan vapaasti vaihtaa toisiin 
pultteihin, muttereihin ja ruuveihin. Pulttien ja mutte-
reiden lukituksena voidaan käyttää mitä tahansa mene-
telmää (koskee koko autoa).
Aineen ja osien lisääminen:
KAIKKI AINEEN JA OSIEN LISÄÄMINEN ON KIELLETTY, 
JOS SITÄ EI OLE ERIKSEEN NÄISSÄ SÄÄNNÖISSÄ

SALLITTU. Poistettua ainetta ei saa käyttää uudel-
leen.

Onnettomuuden johdosta tehty korin ja rungon 
oikaisu ja korjaus on sallittu ainetta lisäämällä (täyteai-
neet, hitsaukset jne.); muihin osiin ei saa lisätä ainetta, 
elleivät nämä säännöt sitä salli.

Alkuperäisen kanssa identtisten osien (ns. tarvikeosi-
en) käyttö on sallittu. Alkuperäinen tarkoittaa FIA-perus-
luokiteltua tai automallin ensiasennusosaa. 

A-ryhmän lisäluokituksia ja VK-lisäluokituksia voi-

daan käyttää. VK-lisäluokiteltujen osien tulee vastata
luokitustodistusta kaikilta osin. Lisäluokituksia voi-

daan käyttää myös yksittäin vaikka luokitustodistus 
vaatisi useamman lisäluokituksen yhdistämisen tai ko-
konaisen VK-luokituksen käyttämistä.

3.1. Moottori
3.1.1 Moottorin maksimitilavuus on enintään 2000 
cm3.
Moottorin tiivisteet ovat vapaat.

Sylinterilohkon tasojen koneistus on sallittu.
3.1.2 Moottorin alkuperäistä sylinteritilavuutta saa 
muuttaa putkittamalla, uudelleen putkittamalla tai po-
raamalla. 

Alkuperäinen kuutiotilavuus saa kuitenkin kasvaa 
enintään 25 %.
3.1.3 Moottorin kiinnityspisteitä koriin saa lisätä. Al-
kuperäisiä kiinnityksiä saa vahvistaa, mutta niitä ei saa 
poistaa.
3.1.4 Männät, männänrenkaat ja männäntapit ovat 
vapaat. 
Männänrenkaiden lukumäärä on oltava vähintään kolme.

Männän tapin kiinnitys mäntään ja kiertokankeen 
on vapaa. 
3.1.5 Kiertokangen materiaali ja muoto on vapaa. Al-
kuperäinen kiertokangen pituus on säilytettävä (mi-
tattuna männäntapin reiän keskeltä kampiakselin laa-
kerikaulan keskelle). Kiertokangen paino saa muuttua 
alkuperäisestä +/- 15 %.

3.1.6  Alkuperäinen kampiakseli on säilytettävä. 
Kampiakselin laakereiden tyyppi ja lukumäärä on säily-
tettävä, muuten ne ovat vapaat. 

Kampiakselin pinnoitus ja kaulojen hionta on sallittu, 
mutta alkuperäinen iskun pituus ei saa muuttua.
3.1.7 Sylinterikannen tason koneistus on vapaa.

Sylinterikannen tiiviste on vapaa.
Venttiililautasen ja varren halkaisija on säilytettävä 

alkuperäisenä, muuten venttiilit ovat vapaat. Seetit, 
seetirenkaat ja venttiilin ohjaimet ovat vapaat. 

Kannen koneistus on sallittu, mutta imu- ja pakokana-
vien aukkojen mitat sarjojen liitostasossa on säilytettävä 
alkuperäisinä. Nostimien reikien holkittaminen on sallittu.
3.1.8 Imujärjestelmä on vapaa samoin imusarja. Poltto-
aineen syöttö on vapaa. Suorasuihkutus on oltava alku-
peräinen. Kaikki moottorille menevä ilma on kuljettava 
halkaisijaltaan enintään 64mm läpän tai aukon kautta.
3.1.9 Kaasupolkimen ja kuristinläpän välisen yhteyden 
tulee olla alkuperäinen tai voidaan muuttaa mekaani-
seksi. Mekaaniseen yhteyteen vivustot ja vaijerit saa-
daan valmistaa vapaasti.

Kaasupolkimen saa vaihtaa kohdan 3.5.4 mukaisesti. 
3.1.10 Pakosarja on vapaa. 

Pakoputkiston tulee olla ajoneuvojen varustusta ja 
tarvikkeita koskevien asetusten ja art 252.3.6. mukainen. 

Toimiva katalysaattori on pakollinen.
3.1.11 Voitelujärjestelmä on vapaa, mutta öljyn kierron 

X Erityismääräykset ryhmälle FIN R 2WD
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periaate on säilytettävä. 
Moottorilohkon sisään saadaan asentaa öljyä ruis-

kuttavia putkia.
Öljynjäähdyttimen saa lisätä. Öljynjäähdytintä ei saa 

asentaa ohjaamoon, mutta sen on muuten sijaittava 
korirakenteen sisäpuolella.
3.1.12 Nokka-akseli(t) ja venttiilikoneisto ovat vapaat 
seuraavin rajoituksin:
– Muuttuva-ajoituksista nokka-akselia saa käyttää 

vain, jos kyseinen toimintatapa on moottorissa al-
kuperäisenä.

– Ainoastaan alkuperäisiä muuttuvanostoisia keinuvi-
puja ja nostimia saa käyttää.

– Venttiilijousien tyyppi ja toimintatapa on säilytettä-
vä. Venttiilijouset, myös lukumäärä, jousilautaset ja 
venttiililautasen lukitus ovat vapaat. Venttiilinjousia 
saa säätää säätölevyillä.

– Hydrauliset venttiilinvälin tasaimet saa vaihtaa kiinteisiin.
– Keinuvipusuhde on säilytettävä alkuperäisenä.
3.1.13 Nokka-akselin (-akselien) käyttöpyörä (t) on va-
paa.
3.1.14 Moottorin jäähdytys: tuulettimet, vesipumppu 
ja jäähdytin ovat vapaat. Jäähdyttimen tulee sijaita alku-
peräisellä paikalla, mutta sen kiinnikkeet saa muuttaa. 
Korimuutokset eivät ole sallittuja.
3.1.15 Vauhtipyörä on vapaa, mutta sen tulee olla me-
tallia ja magneettinen.  

Vauhtipyörän minimipaino starttikehineen ja kiinni-
tyspultteineen on 5,0 kg.

Lisäluokitellun vauhtipyörän käyttäminen on sallittu.
3.1.16 Polttoainepumppujen lukumäärä, sijainti ja 
tyyppi ovat vapaat.

Polttoainesuodattimet ovat vapaat.
Polttoainejärjestelmään saadaan asentaa max yhden 

litran keräilysäiliö.
3.1.17 Ruiskujärjestelmä.

Alkuperäinen ruiskujärjestelmä voidaan vapaasti 
vaihtaa toiseen. Ruiskutussuuttimien tyyppi ja paik-
ka ovat vapaat. Ruiskutusjärjestelmää varten voidaan 
moottoriin asentaa tarvittavat anturit. Käytettäessä suo-
raruiskutusta on sen oltava alkuperäinen.
3.1.18 Sytytysjärjestelmä

Sytytysjärjestelmä voidaan vapaasti vaihtaa toiseen 
järjestelmään. Järjestelmän vaatimien antureiden asen-
taminen on sallittu.
3.1.9 Kaasupolkimen ja kuristinläpän välisen yhteyden 
tulee olla alkuperäinen tai voidaan muuttaa mekaani-
seksi. Mekaaniseen yhteyteen vivustot ja vaijerit saa-
daan valmistaa vapaasti.

Kaasupolkimen saa vaihtaa kohdan 3.5.4 mukaisesti.

3.2 Voimansiirto
3.2.1 Voimansiirron tiedonkeruun asentaminen on 
sallittu. Tiedonkeruun antureita saa olla vain yhdessä 
vetävässä pyörässä.
3.2.2 Kytkinlevy ja paineasetelma ovat vapaat, mutta 
kytkinlevyjen lukumäärän tulee säilyä alkuperäisenä. 
Lisäluokiteltua kytkintä voidaan käyttää.

Kytkimen toiminnan ohjaus tulee olla alkuperäinen.
Kytkinpolkimen voi vaihtaa kohdan 3.5.4 mukaisesti. 

3.2.3 Vaihdelaatikko on vapaa seuraavin rajoituksin:
–  Vaihdelaatikon kuoret tulee olla alkuperäiset. 
– Lisäkiinnityksiä saa asentaa ja alkuperäisiä vahvis-

taa, mutta ei poistaa. 
– Kuorien vahvistaminen ainetta lisäämällä on sallittu 

ja niitä saa koneistaa, mutta kuorien alkuperä on 
oltava tunnistettavissa. 

– Vain mekaaninen vaihteisto, jota kuljettaja ohjaa 
mekaanisesti on sallittu.

– Vaihdekaavio on vapaa. 
– Vaihteensiirtovivusto ja vaihdekeppi ja niiden sijain-

ti ovat vapaat.
– Vaihteistossa saa olla enintään 6 vaihdetta eteenpäin.
– Toimiva peruutusvaihde on pakollinen.
– Lisäluokitellut vaihteistot ovat sallittuja, mikäli eteen-

päin olevien vaihteiden lukumäärä ei ylitä 6 ja vaih-
teistoa ohjataan kuljettajan toimesta mekaanisesti.

3.2.4 Voimansiirron akselit ja nivelet ovat vapaat.
3.2.5 Vetopyörästö on vapaa. Mekaanisen tasauspyö-
rästön lukon saa asentaa, mutta 100 % lukko on kielletty. 
3.2.5 Luistonestojärjestelmät eivät ole sallittuja. Myös 
alkuperäinen luistonestojärjestelmä tulee poistaa.

3.3 Pyöränripustus
3.3.1 Tukivarsien on oltava alkuperäisiä. Alkuperäistä 
tukivartta saa vahvistaa ainetta lisäämällä ja vahvistuk-
sen ei tarvitse seurata alkuperäistä muotoa, mutta tuki-
varren alkuperä on aina oltava tunnistettavissa.
Nivelpisteiden joustavan materiaalin saa korvata toisel-
la materiaalilla tai nivelellä, jonka materiaalin ei tarvitse 
olla joustava.
3.3.2 Pyöränripustuksen osien kiinnityspisteet korissa 
saa vahvistaa, mutta lisättävän materiaalin tulee seurata 
alkuperäistä muotoa. Pyöränripustuksen kiinnityspis-
teiden kiertymisakselin paikka saa muuttua enintään 
20 mm.
3.3.3 Taka-akselin vahvistaminen ainetta lisäämällä on 
sallittu, mutta kiinnityspisteiden määrä ja paikka eivät 
saa muuttua.
3.3.4 Iskunvaimentimet ja jouset ovat vapaat, mut-
ta tyyppi, lukumäärä ja paikka on säilytettävä. Jousi/
iskunvaimennin yhdistelmät ryhmän N sääntökohdan 
254.6.3. mukaisesti on sallittu.
3.3.5 Kallistuksenvaimentimen saa asentaa. Myös al-
kuperäisen muuttaminen tai poistaminen on sallittua, 
vaikka se olisikin pyöränripustuksen osa.
3.3.7 Ohjauksen välityssuhde on vapaa, mutta ohjaus-
välityksen kotelo on säilytettävä alkuperäisenä. Tehosti-
men voi poistaa tai lisätä mallisarjan osia käyttäen (m.l 
kotelo). Mikäli tehostettua ohjausta ei ole malliin saata-
villa, saadaan sähköinen sellainen asentaa. Mikäli tällöin 
joudutaan vaihtamaan koko ohjauspylväs, tulee sen 
olla toisesta E-hyväksytystä autosta kokonaisuudessaan.
Tehostajan öljysäiliö on vapaa.
3.3.8 Vanteet
Suurin sallittu vanteen halkaisija on:
– Talvella 16” 
–  Kesällä: soralla 15”, asfaltilla vanteen koko enintään 

7x17”
Renkaan ja vanteen välissä saa olla vain ilmaa.
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Magnesiumvanteet ovat kielletty. Muuten vanteet ovat 
vapaat.
3.3.9 Pyörännavat tulee olla alkuperäisiä, reikäpiirin 
pyöränkiinnityksessä tulee myös olla alkuperäinen.
Käytettäessä vanteen ja pyörän navan välissä levikepa-
loja, tulee niiden olla kiinnitetty pyörän napaan, eikä 
alkuperäinen vanteen keskitystapa saa muuttua. Suurin 
sallittu levikepalan paksuus on 25,4 mm. 

Pulttikiinnityksen saa vaihtaa pinnapulttikiinnitykseen.

3.4 Kori
3.4.1 Korirakenteen on oltava terästä. Vahvistaminen 
on sallittu, mutta lisättävän aineen on seurattava korin 
alkuperäistä muotoa. Myös ryhmän N sääntökohdan 
254.6.7.4. mukaiset vahvistukset ovat sallittuja.
3.4.2 Mikäli ei käytetä alkuperäisiä ovi- tai takasivuver-
hoiluja, on ne korvattava joko vähintään 1 mm paksui-
sella alumiinilla tai hiilikuidulla tai 2 mm paksuisella pa-
lamattomasta ja kiinteästä materiaalista tehdyllä levyllä.

Myös ryhmän N sääntökohdan 254.6.7.2.3. mukaiset 
muutokset ovat sallittuja. Kaiken muun verhoilun ja 
eristemateriaalin saa poistaa tai muuttaa. Hansikasloke-
ron saa poistaa.
3.4.3 Toisenlaista mittaristoa ja sähkökatkaisimia varten 
voidaan kojelautaan tehdä vastaavat muutokset.
3.4.4 Alkuperäiset vakaajasiivekkeet saa poistaa. Auton 
takaosaan saa asentaa alkuperäisestä poikkeavan va-
kaajasiivekkeen seuraavin ehdoin:
- ylhäältä ja edestä katsottuna se ei saa ylittää auton 

ääriviivoja.
- siivekkeen tulee kiinnikkeineen mahtua sivulta kat-

sottuna 15cmx15cm neliöön.
3.4.5 Puskurin pintamateriaalin voi vaihtaa, mutta ul-
konäkö ja muu rakenne tulee säilyttää. Sumuvalojen 
jättämiä aukkoja voidaan käyttää ilman johtamiseen jar-
ruihin. Jos autossa ei ole valmista aukkoa ilman johtami-
seen, voidaan puskuriin tehdä enintään 10 cm:n halkaisi-
jainen reikä (tai vastaavalla pinta-alalla muu kuin pyöreä).
3.4.6 Alkuperäiset muovihelmat saa poistaa
3.4.7 Ulkopuoliset koristelistat voidaan poistaa. Koriste-
listaksi katsotaan lista, joka seuraa auton ulkomuotoa ja 
on enintään 55 mm korkea.
3.4.8 Varapyöräkoteloon saadaan asentaa polttoaine-
säiliö.

3.5 Jarrut
Jarrujärjestelmässä saadaan käyttää ainoastaan jarrujär-
jestelmiä valmistavan tehtaan toimittamia osia. Autossa 
on oltava toimiva käsijarru. 
3.5.1 Lukkiutumattomat jarrujärjestelmät tulee poistaa.
3.5.2 Vähintään 2-piiriset jarrut pakolliset.
3.5.3 Jarrut ovat vapaat seuraavin rajoituksin:
– Jarrusylinterien mäntien lukumäärä pyörää kohden 

saa olla enintään 4 tai luokiteltu.
– Jarrulevyn enimmäishalkaisija saa olla enintään 310 mm
– Jarrulevyn materiaalin tulee olla rautaa ja magneettista.
– Lisäluokitellut jarrut ovat sallittuja.

Taka-akselin rumpujarrut saa vaihtaa levyjarruiksi. 
Tällöin tulee käyttää osia, jotka ovat keskenään vaihdet-
tavia vain pulttaamalla erilaiset osat yhteen.

3.5.4 Poljinasetelma voidaan korvata käyttämällä teh-
dastekoista erityisesti kilpailukäyttöön tarkoitettua pol-
jinasetelmaa. 

3.6 Muut varusteet
3.6.1 Johtimien ja putkien järjestelyä, sijoitusta ja mate-
riaalia saa muuttaa (tämä koskee ilma, vesi, polttoneste 
ym. nesteputkia sekä jousitusjärjestelmää ja sähköjohti-
mia). Nesteputket saavat kulkea ohjaamon läpi, mutta 
niissä ei saa olla ohjaamon osalla liitoksia. Kuumien nes-
teputkien johtaminen ohjaamon läpi ei ole sallittu, ellei 
tätä ole toteutettu sarjavalmistuksessa, jolloin niiden 
tulee olla tehokkaasti suojattu. Art 253.3. on voimassa.
3.6.2 Polttoainesäiliö voidaan vaihtaa joko FT3 tai 
SFI28.1 standardin mukaiseen turvasäiliöön. Polttoai-
nesäiliön paikkaa voidaan muuttaa mutta sitä ei saa 
sijoittaa ohjaamoon.
3.6.3 Polttoainesäiliön täyttöaukon on sijaittava auton 
ulkopuolella, ellei käytetä kohdan 3.6.2 mukaista turva-
säiliötä. 2-tila autoissa tulee turvallisuussäiliökin kattaa 
kokonaisuudessaan paloseinällä tai kotelolla (koskee 
myös täyttöaukkoa ja -putkea). Yhden litran keräilysäi-
liön saa asentaa polttoainejärjestelmään.
3.6.4 Sähköjärjestelmä.
– Moottorin ohjainyksikkö saadaan vaihtaa.
– Laturi, sen paikka ja kiinnikkeet ovat vapaat. 
– Johtosarjat, kytkimet, sulakkeet ja releet ovat va-

paat. 
– Mittareiden lisääminen tai korvaaminen toisella on 

sallittu. Syntyneet aukot on peitettävä. 
– Akun paikka ja lukumäärä on vapaa. Mikäli akku si-

jaitsee muualla kuin alkuperäisellä paikalla, tulee se 
kiinnittää ryhmän A säännön 5.8.3 mukaan.

– Nimellisjännite on säilytettävä alkuperäisenä. 
– Toimiva lasinpesujärjestelmä on säilytettävä. Takala-

sin pyyhin ja pesin voidaan poistaa.
– Etupuskurissa sijaitsevat etusumuvalot voidaan 

poistaa, niiden jättämät aukot on peitettävä.
3.6.5 Sytytysjärjestelmä on vapaa, sytytystulppien alku-
peräinen tyyppi (kierre, paikka ja toiminta) säilytettävä.
3.6.6 Kaikki apulaitteiden käyttöpyörät ja hihnat ovat 
vapaat.
3.6.7 Varapyöriä saa olla autossa mukana enintään 2kpl. 
Varapyörän saa sijoittaa matkustajille varattuun tilaan.

3.7 Erityisiä määräyksiä
3.7.1 Auton aerodynamiikka ei saa olla ajon aikana 
säätyvä.
3.7.2 Keraamisia mekaanisia osia saa käyttää vain, mi-
käli ne ovat alkuperäisiä.
3.7.3 Pohjapanssareiden käyttö ja niiden materiaali on 
vapaa. Pohjapanssari saa suojata vain moottoritilaa ja 
voimansiirtoa. Alustaa suojaavia läppiä saa asentaa.
3.7.4 Moottorin ja voimansiirron tiivisteet ovat vapaat.
3.7.5 Moottoritilasta saadaan poistaa kaikki moottoria 
suojaavat osat.
3.7.6 Lokasuojien sisältä saadaan poistaa kaikki irrotet-
tavat suojat.

3.7.7 Art. 251 – 253 kohdissa mainitut vapautukset 
ja rajoitukset A-ryhmää koskien ovat voimassa.
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1. Määritelmä
Henkilöauton tulee olla nelivetoinen ja FIA-luokiteltu 
ryhmään N. Jos autoon tehdään yksi tai useampi tässä 
säännössä luetelluista muutoksista, se siirtyy ryhmään 
FIN N4wd.

Jos FIN N4wd autosta poistetaan siihen tehdyt FIN 
N4wd -ryhmän mukaiset muutokset, niin auto siirtyy 
takaisin ryhmään FIA N.

Auto siirtyy FIN N4WD-ryhmään aina kun sen kan-
sainvälinen luokitus on vanhentunut. Luokituksen päät-
tymisestä ei voi olla yli viittä vuotta. Tätä vanhemmat 
autot siirtyvät FIN R4wd ryhmään.

Art. 251–253 ovat voimassa.
FIN N4wd autolla ei voi edes Suomessa osallistua 

kilpailuihin, joissa auton pitää olla kv-luokituksen mu-
kainen (esim. Neste Oil MM-ralli).

2. Sallitut ja pakolliset muutokset
Kaikki ryhmässä N (art 254) sallitut ja pakolliset muutok-
set ovat voimassa. Myös ryhmään R4-luokiteltuja osia 
voidaan käyttää luokitustodistuksen mukaisesti (huo-
mioi pakolliset VR4-osat). Näiden muutosten lisäksi on 
sallittu tässä säännössä määritetyt muutokset. Mitään 
muita muutoksia ei sallita. 
2.1 Vaihtoehtoiset osat
Auton kv-luokituksen päätyttyä ja mikäli autonvalmista-
ja ei enää toimita jotakin osaa varaosana, voidaan käyt-
tää autonvalmistajan toimittamaa korvaavaa varaosaa, 
vaikka sitä ei ole luokiteltukaan. 
2.2 Öljynjäähdytin
Öljynjäähdyttimen paikka on vapaa korirakenteen sisä-
puolella. Tämä siirto ei saa johtaa korirakenteen muu-
toksiin.
2.3 Ilmansuodatin
Ilmansuodatin ja sen kotelo ovat vapaat, mutta niiden 
tulee sijaita moottoritilassa. Kotelo ja putket voivat olla 
komposiittimateriaalia. Kotelon osalta materiaalin tulee 
olla paloa hidastavaa. Paloseinää saadaan leikata tar-
vittavilta osin ryhmän A kuvan 255-6 mukaisesti, tiivis 
paloseinärakenne on kuitenkin säilytettävä. Mikäli oh-
jaamon ilmanotto sijaitsee samalla alueella moottorin 
ilmanoton kanssa, on nämä eristettävä toisistaan tuli-
palon varalta. 

Putkisto ilmamäärämittarilta moottorille on säilytet-
tävä alkuperäisenä/luokiteltuna.
2.4 Katalysaattori
Luokitellun katalysaattorin asentaminen on pakollista 
ryhmän N autoon, jonka kansainvälinen luokitus on 
voimassa vuonna 2001 tai sen jälkeen. 
2.5 Turbon kuristin
Käytettäessä Art. 252 kohdan 9 (Polttoaine) kansallisen 
lisäyksen määrittämää Suomessa huoltoasemapum-
pulta myytävää lyijytöntä bensiiniä, sallitaan bensiini-
moottoriseen autoon kuristin, jonka sisähalkaisija on 
enintään 34 mm ja ulkohalkaisija enintään 40 mm. 

Käytettäessä Art. 252 kohdan 9 (Polttoaine) kansal-
lisen lisäyksen mukaista E85-polttoainetta, kuristimen 
sisähalkaisija saa olla enintään 33mm ja ulkohalkaisija 

enintään 39mm. 
Kuristin pitää asentaa ryhmän N asennustapaa ja 

muita määritettyjä mittoja noudattaen 
(art 254 6.1).

Mikäli autossa käytetään ainoastaan art 252 kohdan 
9 (Polttoaine) kansallisen lisäyksen määrittämää Suo-
messa huoltoasemapumpulta myytävää lyijytöntä polt-
toai-netta, sallitaan bensamoottoriseen autoon kuristin, 
jonka sisähalkaisija on 34 mm ja ulkohalkaisija 40 mm. 
Kuristin pitää asentaa ryhmän N asennustapaa ja muita 
määritettyjä mittoja noudattaen (art 254 6.1).
2.6 Tasauspyörästön lukko
Tasauspyörästön lukko voidaan vaihtaa toiseen samaan 
automalliin tarkoitettuun lukkoon, kunhan levyjen lu-
kumäärä ja toimintatapa säilyy samana. 1.1.2006 alkaen 
luokitelluissa autoissa voidaan käyttää vain luokiteltua 
lukkoa. Luokitellun lukon käyttö on pakollista myös, 
jos autossa käytettävät ET-tai VP-sivut ovat ilmestyneet 
1.1.06 tai myöhemmin.
2.7 Raideväli
Raideväli on vapaa.
2.8 Vanteet
Käytettäessä liukuesteillä varustettuja renkaita, voidaan 
käyttää ryhmän A sääntöjen mukaista vannetta (art 
255.5.4).
2.9 Varapyörä
Rallikilpailussa saa kuljettaa enintään kahta varapyörää 
autossa mukana.
2.10 Turvakehikko
01.01.2006 jälkeen luokitelluissa autoissa on sallittua 
käyttää myös Liite J Art.253 kohta 8.1 a) mukaista tur-
vakehikkoa. 
2.11 Jarrut
Luokittelemattomien jarrujen käyttö on sallittu seuraa-
vin edellytyksin: 
–  lukkiutumaton jarrujärjestelmä tulee poistaa.
–  vähintään 2-piiriset jarrut ovat pakolliset.
–  jarrusylinterien mäntien lukumäärä pyörää kohden 

saa olla enintään neljä
–  jarrusatulan kiinnityspisteet on oltava alkuperäisiä 

tai jarrujärjestelmiä valmistavan tehtaan toimitta-
milla osilla toteutettuja

–  jarrulevyjen halkaisija on vapaa
–  jarrulevyjen materiaalin tulee olla rautaa ja mag-

neettista
2.12. Puskurit
Alkuperäinen malli tulee säilyttää. Materiaali on vapaa. 
Kaksiosaisissa puskureissa puskurien alahelmat saa 
poistaa, mikäli niiden korkeus on enintään 130 mm.
2.13. Minimipainot
Minimipaino Art. 254 kohdan 5. mukaisesti. 

Mikäli autossa käytetään VR4-luokiteltuja osia mi-
nimipaino on 1300 kg. Auto ei saa alittaa tätä painoa 
missään vaiheessa kilpailua, kun ohjaajat ja heidän 
varusteensa on poistettu autosta. Paino sisältää enin-
tään yhden varapyörän. Jos auto punnitaan kuljettajien 
kanssa on minimipaino 1460 kg.

IX Erityismääräykset ryhmälle FIN N 4WD
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2.14 Polttoainesäiliö
Polttoainesäiliö voidaan korvata FIA:n luokittelemalla 
turvallisuussäiliöillä (FT 3, FT3.5, FT5) tai auton valmista-
jan luokittelemalla polttoainesäiliöllä. Tässä tapauksessa 
polttoainesäiliöiden lukumäärä on enintään 2 ja säiliö(t) 
tulee sijoittaa matkatavaratilaan ja/tai alkuperäiselle 
paikalle. Luokiteltuja polttoainesäiliöitä ja FT3 1999, FT 
3.5 tai FT5 säiliöitä voidaan myös yhdistää (koskee myös 
alkuperäistä säiliötä) edellyttäen, ettei kohdassa Art. 
255 5.9.1 olevia enimmäistilavuuksia ylitetä. Alkuperäi-
sen tai luokitellun tankin lisänä käytettävän säiliön max. 
tilavuus on 20litraa. Käytettäessä kahta tai useampaa 
säiliötä, niiden täyttö tulee tapahtua yhden täyttöau-
kon kautta. Alkuperäisen ja lisänä käytettävän säiliön 
välissä ei saa olla polttoaineen siirtopumppuja. Poltto-
ainesäiliön paikkaa voidaan muuttaa, mutta sitä ei saa 
sijoittaa ohjaamoon. Polttoainesäiliön täyttöaukon on 

sijaittava auton ulkopuolella, ellei käytetä turvasäiliötä. 
Myös SFI28.1 standardin mukainen turvasäiliö on sallit-
tu, mutta sitä voidaan käyttää vain omana yksikkönään 
(ei lisätankkina). Polttoainesäiliö(t) tulee aina varustaa 
turvavaahdolla. Myös Art. 253 kohdan 16 kansallisen
lisäyksen mukaisia turvasäiliöitä voidaan käyttää.

2-tila autoissa tulee turvallisuussäiliökin kattaa koko-
naisuudessaan paloseinällä tai kotelolla (koskee myös 
täyttöaukkoa ja -putkea). Mikäli 3-tila auton polttoai-
nesäiliö sijaitsee tavaratilassa, on tavaratila eristettävä 
ohjaamosta aina tiiviillä paloseinällä. Yhden litran ke-
räilysäiliön saa asentaa polttoainejärjestelmään. Poltto-
ainepumppujen lukumäärä tulee säilyttää luokiteltuna.

Polttoainesäiliötä ja -järjestelmän komponentteja 
valittaessa tulee varmistua, että ne soveltuvat käytössä 
olevalle polttoaineelle.
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1.Määritelmä: 
Henkilöauton tulee olla nelivetoinen ja luokiteltu FIA:n 
toimesta ryhmään: A, N, R4, Super 2000 (2.0 vapaasti-
hengittävä ja 1.6 ahdettu, 30 mm kuristin) tai WRC. Myös 
kansainvälisesti vanhentunutta luokitusta voidaan käyt-
tää. Ryhmän S2000-auton tulee olla KV-luokitukseltaan 
vanhentunut ja WRC-autojen ennen 1.1.2003 tehtyjen 
luokitustensa mukaisia (WRC-02). Ahdetulle moottorille 
laskennallinen sylinteritilavuus on enintään 3850 cm3. 
Lisäluokituksia voidaan käyttää niitä koskevien sääntö-
kohtien ja auton luokituksen mukaisesti.

Lisäluokituksia (pois lukien WR-luokitukset) voidaan 
käyttää. Lisäluokituksia voidaan käyttää myös yksittäin 
vaikka luokitustodistus vaatisi useamman lisäluokituk-
sen yhdistämisen.

Super 2000 ja WRC–autot on säilytettävä luokitus-
tensa mukaisina, mutta niiden moottoriin saa tehdä 
Liite J:n Artiklan 252 kohta 9 mukaisen, ryhmälle FIN 
R4WD sallitun polttoaineen käytön mahdollistavat 
muutokset.
Art. 251–253 ovat voimassa.

2. Autojen painot ja mitat:
Auton vähimmäispaino on 1230 kg.

Mikäli lisäpainoja joudutaan asentamaan, on ne kiin-
nitettävä ohjaamon lattiaan ja niissä on oltava sinetöin-
timahdollisuus.

3. Sallitut muutokset ja lisäykset
Kaikenlainen aineen lisääminen on kielletty, ellei sitä ole 
erikseen näissä säännöissä sallittu.

Alkuperäiset mekaaniset osat, jotka liittyvät autoa 
eteenpäin liikuttaviin osiin tai jousitusjärjestelmään, 
lukuun ottamatta ohjaus- ja jarrujärjestelmän sekä 
pyöränripustuksen osia, ja jotka ovat käyneet läpi kaikki 
normaalit valmistajan sarjavalmistukseen tarkoittamat 
koneistusvaiheet, riippumatta näissä säännöissä va-
paasti muutettaviksi sallituista, voidaan viimeistellä kiil-
lottamalla ja hiomalla, mutta osaa ei saa vaihtaa toiseen. 
Toisin sanoen sarjavalmisteista osaa saadaan hioa, tasa-
painottaa, oikaista, keventää tai sen muotoa muuttaa 
koneistaen, edellyttäen, että sen alkuperä voidaan aina 
todeta. Myös lämpö- ja kemiallinen käsittely on sallittu.

Yllä olevat muutokset saa tehdä  ehdoilla, että näissä 
säännöissä annettuja mittoja ja painoja noudatetaan.

KAIKKI AINEEN JA OSIEN LISÄÄMINEN ON KIELLETTY, 
JOS SITÄ EI OLE ERIKSEEN NÄISSÄ SÄÄNNÖISSÄ SALLIT-
TU. 

Poistettua ainetta ei saa käyttää uudelleen. Onnet-
tomuuden johdosta tehty korin ja rungon oikaisu ja 
korjaus on sallittu ainetta lisäämällä (täyteaineet, hit-
saukset jne.); muihin osiin ei saa lisätä ainetta, elleivät 
nämä säännöt sitä salli.

Pultit, mutterit ja ruuvit voidaan vapaasti vaihtaa toi-
siin pultteihin, muttereihin ja ruuveihin ja lukituksena 
käyttää mitä tahansa menetelmää (koskee koko autoa). 
Pultin saa vaihtaa pinnapulttiin ja päinvastoin.

Ryhmissä N (art 254) ja FIN N4WD sallittujen muu-
toksien lisäksi on sallittu näiden sääntöjen määrittele-
mät muutokset.

4. Moottori:
4.1. Sylinterilohko - Sylinterikansi: 
Luokiteltua sylinterinhalkaisijaa voidaan porata enin-
tään 0,6 mm edellyttäen. Uudelleen putkittaminen 
on sallittu samoilla ehdoilla kuin poraaminen. Putkien 
materiaali on vapaa. Käyttämättömät aukot lohkossa ja 
sylinterikannessa saadaan sulkea.
4.2. Puristussuhde:
Turboahdettujen moottorien suurin sallittu puristus-
suhde on 11,5:1. 
4.3. Männät: 
Vapaat, kuten myös männänrenkaat, -tapit ja niiden 
kiinnitysmekanismi.
4.4. Kiertokanget, kampiakseli: 
Kiertokanget ja kampiakseli vapaa, mutta luokitellut 
mitat paitsi paino tulee säilyttää. Laakerikaulat saa hioa 
toiseen alikokoon.
4.5. Laakerit:
Ovat vapaat, niiden tyyppi tulee säilyttää.
4.6. Vauhtipyörä:
Vapaa. Vauhtipyörän minimipaino on käynnistyskehällä 
ja kiinnityspulteilla on 5.00kg
4.7. Polttoaineen syöttö:
Ilmanpuhdistaja ja sen kotelo sekä paikka moottoritilas-
sa on vapaa. Ilmaputki ilmamäärämittarille puhdistajas-
ta on vapaa edellyttäen, että ne säilyvät moottoritilassa, 
ja niiden ainoa tehtävä on kuljettaa ilmaa ja liittää eri 
osat toisiinsa. Samoin on vapaa putki ilmamäärämitta-
rilta imusarjaan ja ahtimelle. Kuristimen ja kaasuläpän/ 
läppien välisten putkien tilavuus ei saa ylittää 20 l. Imu-
aukkoon voidaan sijoittaa verkko. 

Puhdistuslaitteistot saa poistaa. 
Polttoainepumput ovat vapaat edellyttäen, että niitä 

ei sijoiteta ohjaamoon. Jos polttoainepumpun sijoitus 
ohjaamoon on alkuperäisasennus, se on suojattava hy-
vin. 

Polttoainejärjestelmän putkistoon voidaan asentaa suo-
dattimia, joiden yhteenlaskettu tilavuus on enintään 0,5 l. 

Suihkutuslaitteen käyttövaijeri on vapaa kiinnikkei-
neen. 

Välijäähdytin ja sen sijoituspaikka on vapaa, mutta 
sijoitus ei saa johtaa korimuutoksiin. Mikäli käytetään 
muuta kuin luokiteltua välijäähdytintä, sen maksimitila-
vuus on 12 litraa. Putket ahtimen, välijäähdyttimen ja 
imusarjan välillä ovat vapaat. Näillä putkilla ei saa olla 
muuta tehtävää kuin ilman johtaminen (tai veden jos 
ilma/vesi -jäähdytys). 

Vesisuihkutusta käytettäessä sen on kohdistuttava 
vain välijäähdyttäjän ulkopuolelle, vain vettä voidaan 
käyttää. Luokittelemattomassa vesisuihkutuksessa suutti-
mien maksimimäärä on 3 ja säiliön max tilavuus 10 litraa.

Kaikenlaisten muiden aineiden tai laitteiden käyttä-
minen polttoaineseoksen jäähdyttämiseksi on kielletty.

XI Erityismääräykset ryhmälle FIN R 4WD
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4.8.1. Polttoaineen suihkutusjärjestelmä: 
Luokiteltu järjestelmä ja tyyppi (kuten K-Jetronic) tulee 
säilyttää luokitetulla paikalla. Niiden suihkutuslaitteen 
osien muuttaminen, jotka säätelevät moottoriin me-
nevän polttoaineen määrää, on sallittu. Ilmamäärän 
mittalaite on vapaa. 

Suihkutussuuttimet ovat vapaat, paitsi lukumäärä, 
paikka asennuskulma ja toimintatapa. Suuttimille me-
nevät polttoaineputket ovat vapaat. 

Moottorin ohjainlaite (ecu) on vapaa.
Polttoaineen paineensäädin on vapaa.

4.8.2. Kuristin
Autot tulee varustaa kuristimella, joka on kiinnitetty ah-
timen koteloon. Kaikki moottorin saama imuilma tulee 
kulkea tämän kuristimen kautta. Kuristimen aukon sisä-
halkaisija saa olla enintään 35 mm, vähintään 3 mm:n 
matkalta ahtimen akselin suuntaan, enintään 50 mm:n 
päässä vastavirtaan ahtimen siivistä. Ahtimeen tulee teh-
dä kuvan (art. 255 kuva 254-4) mukaiset sinetöintireiät ja 
siihen on asennettava sinetöintilanka, joka kulkee kaikki-
en oheisten sinetöintireikien läpi ja joka tekee kyseisten 
osien irrottamisen toisistaan mahdottomaksi ilman sine-
tin purkamista.

Kohta 1 reikä kuristimeen/kompressorinkoteloon, 
kohta 2 reikä kompressorikoteloon tai koteloon/laippaan 
ja kohta 3 reikä pääkoteloon tai koteloon/laippaan. 

Kuristimen aukon halkaisijan tulee olla sääntöjen 
mukainen lämpötilasta riippumatta. 

Kuristimen ulkohalkaisija kuristuskohdan kapeim-
malta kohtaa ei saa ylittää 41 mm:ä 5 mm:n matkalta 
kuristuskohdan molemmin puolin. 

Kuristimen asennus ahtimeen tulee toteuttaa siten, 
että kaksi kiinnitysruuvia tulee irrottaa kokonaan ahti-
men rungosta tai kuristimesta, jotta kuristin voidaan 
irrottaa ahtimesta. Kiinnitys neularuuvein ei ole sallittu. 

Kuristin tulee valmistaa yhdestä osasta.
Asennettaessa kuristinta, saadaan ahdinkoteloa 

työstää tai siihen lisätä ainetta
Käytettäessä art. 252 kohdan 9 (polttoaine) kansal-

lisen lisäyksen mukaista E85-polttoainetta, kuristimen 
sisähalkaisija saa olla enintään 34mm ja ulkohalkaisija 
enintään 40mm. Kuristin pitää asentaa yllä olevaa asen-
nustapaa ja muita määritettyjä mittoja noudattaen. .

4.9. Nokka-akseli(t): 
Vapaa (paitsi lukumäärä ja laakerien lukumäärä). Laa-
kereille voidaan lisätä holkit, mutta ne eivät saa olla 
leveämpiä kuin laakerit. Nokka-akselin vetopyörät, hih-
nat ja ketjut ovat vapaat materiaalin, tyypin ja mittojen 
osalta. Myös hihnojen ja ketjujen ohjaimet, kiristimet ja 
kotelot ovat vapaat. Hihnojen ja ketjujen kulkureitti ja 
lukumäärä on vapaa.
4.10 Venttiilit: 

Venttiilien materiaali ja muoto ovat vapaat kuten 
venttiilivarren pituuskin Muut luokitustodistuksessa 
mainitut mitat tulee säilyttää (koskee myös venttiilin 
pystyakselin kulmaa). Venttiilin nousu on vapaa. Jous-
lautasille, sokille ja ohjureille (vaikka ne eivät olisikaan 
alkuperäisasennuksessa) ei aseteta mitään rajoituksia. 

Venttiilijousen alle saadaan lisätä välilevyjä. 
Venttiilinistukoiden materiaali on vapaa.

4.11 Keinuvivut ja nostimet: 
Keinuvivut vapaat, mutta alkuperäinen vipusuhde ja 
toimintatapa tulee säilyttää. Venttiilinnostimet ovat va-
paat edellyttäen, että ne ovat vaihdettavissa alkuperäis-
ten kanssa. Välilevyjä voidaan käyttää säätöön.
4.12 Sytytys: 
Järjestelmä on vapaa.

Tulppien lukumäärää ei voida muuttaa. Sytytyspuo-
lien lukumäärä on vapaa. 
4.13. Jäähdytys
Jäähdytin ja sen kiinnitys ovat vapaat edellyttäen, että 
paikka säilyy alkuperäisessä paikassa, samoin ovat vesi-
letkut, jotka johtavat moottoriin.

Kaihtimen asennus on sallittu. 
Termostaatti on vapaa. 
Tuuletin ja sen käyttötapa saadaan muuttaa tai pois-

taa. Yksi tuuletin saadaan lisätä (käyttötapa sama). 
Paisuntasäiliön asennus on sallittu ja alkuperäistä saa 

muuttaa. 
Jäähdyttimen korkki saadaan lukita. 
Vesiruiskutuslaitteet saa poistaa.

4.14. Voitelu:
Öljynjäähdytin, öljy/vesi-vaihdin, putkisto, termostaatti, 
öljypohja ja öljypumpun suodatin ovat vapaat, mikäli 
korirakenteeseen ei tehdä muutoksia. Kuitenkin, öl-
jynjäähdyttimen asennus korirakenteen ulkopuolelle 
on sallittu vain pyörän napojen kautta kulkevan tason 
alapuolelle siten, että se ei ulotu auton ääriviivojen ul-
kopuolelle katsottaessa autoa ylhäältä sen seistessä läh-
töviivalla. Asennettaessa öljyjäähdytin tällä tavalla, sille 
ei saa tehdä mitään aerodynaamista koteloa. 

Öljynsuodatin ja niiden lukumäärä on vapaa.
Öljynpainetta voidaan lisätä vaihtamalla painevent-

tiilin jousi.
Öljypumpun vetovälitys ja sisäosat ovat vapaat. 
Öljypumpun kotelo ja sen sijainti öljytilassa on säi-

lytettävä, mutta kotelon sisäpuolta saa koneistaa. Öljy-
pumpun ketjunkiristin saadaan asentaa.

Moottorilohkon sisään saadaan asentaa öljyä ruis-
kuttavia putkia, ja niihin saa asentaa rajoitusventtiilin. 
Nämä putket eivät saa muodostaa kantavaa rakennetta. 

Jos kampikammion tuuletus on avoin, pitää sen olla 
varustettu öljynkerääjällä, joka kerää ulosvuotavan öljyn.

Oheisen kuvan mukainen ilma/öljy-eroitin saadaan 
asentaa moottorin ulkopuolelle. Tilavuus enintään 1 litra. 



2016

360

Moottoriöljyn jäähdyttäjään saadaan lisätä tuuletin, 
jolla ei saa olla aerodynaamista vaikutusta.
4.15. Moottorin kiinnitys, asennuskulma ja sijoi-
tus: 
Kiinnikkeet ovat vapaat , alkuperäiseen lukumäärään saa 
lisätä yhden edellyttäen, että moottorin asennuskulma ja 
paikka moottoritilassa ei muutu. Kiinnikkeet voidaan hit-
sata moottoriin ja koriin ja niiden paikka on vapaa. 

255-3

4.16. Pakojärjestelmä: 
Sylinterikannen ulostuloaukon jälkeen pakojärjestel-
mää saa muuttaa (Art. 252 3.6). Lämmön eristimien 
asentaminen pakosarjaan, ahtimeen ja pakoputkistoon 
on sallittu. Katalysaattorin asentaminen on pakollista 
(alkuperäinen tai FIA-luokiteltu).
4.16.1 Ahdin ja hukkaportti 
On sallittua käyttää myös kyseiseen automalliin luokit-
telematonta ahdinta ja hukkaporttia. Tällöin ahtimen 
ja hukkaportin pitää olla saman automerkin ryhmään 
N luokitellusta autosta, jonka sylinterien lukumäärä on 
sama, sylinteritilavuus ero korkeintaan +/- 50 cm3 ja 
moottorin käyttää samaa polttoainetta (bensiini tai die-
sel). Autossa pitää olla mukana luokitustodistus myös sii-
tä autosta, minkä ahdinta ja hukkaporttia siinä käytetään. 
Hukkaportin saa pinnoittaa, myös keraaminen pinnoite 
sallitaan. Hukkaportin ohjausjärjestelmää saa muuttaa.
4.17. Käyttöpyörät, hihnat ja ketjut moottorin ul-
kopuolisiin laitteisiin: 
Materiaali, tyyppi ja mitat ovat vapaat. Kulkureitti ja hih-
nojen lukumäärä on vapaa.
4.18. Tiivisteet: 
Vapaat.
4.19. Moottorin jouset: 
Vapaat, mutta toimintatapa tulee säilyttää.
4.20. Käynnistinmoottori:
Merkki ja malli on vapaa.
4.21. Ahtimen paine: 
Vapaa. 

By-pass venttiili voidaan tehdä säädettäväksi ja sen 
sijoitus paikka on vapaa, mutta mekaanisen tulee säilyä 
mekaanisena, sähköisen sähköisenä jne.

5. Voimansiirto 
5.1. Kytkin: 
Kytkin on vapaa edellyttäen, että kotelo ja kytkimen 
käyttötapa säilytetään alkuperäisinä. 
5.2. Vaihteisto: 
Lisävoitelu- ja jäähdytysjärjestelmä on sallittu (kierto-
pumppu, jäähdytin, ilmanotto auton alta). Jäähdytystä 
varten saadaan asentaa tuuletin. 

Vaihdelaatikon tuenta on vapaa. Yksi lisätuenta saa-
daan lisätä.

Välitys suhteet ovat vapaat ja vaihteiden lukumäärä 

on vapaa.
Vaihdekaavio on vapaa. Vaihteensiirtovivusto ja vaih-

dekeppi ja niiden sijainti ovat vapaat.
Vaihteensiirtomekanismin nivelliitosten vaihtami-

nen on sallittu.
5.3. Vetopyöräpari ja tasauspyörästö: 
Tasauspyörästön lukko on vapaa, mutta sen tulee mah-
tua alkuperäiseen koteloon kohdan 3 sallimin muutok-
sin.

Taka-akselin alkuperäinen voitelutapa tulee säilyttää. 
Kuitenkin lisävoitelu- ja jäähdytysjärjestelmä on sallittua 
asentaa. Öljynjäädytin ja pumppu voidaan asentaa ta-
varatilaan muuttamatta korirakennetta.

Aktiivinen keskilukko on sallittu alkuperäisenä tai 
luokiteltuna varusteena tai mikäli se on asennettavissa 
alkuperäiseen koteloon kohdan 3 sallimin muutoksin. 

Vetopyörästön välityssuhde on vapaa.

6. Pyöränripustus:
6.1. Jousituksen kiinnityspisteen kiertymisakselin paik-
ka pyörän olkavarressa ja korissa tulee säilyttää alkupe-
räisenä.
6.2. Pyöränripustuksen kiinnityspisteiden lisätuenta on 
sallittu ryhmän N sääntöjen mukaisesti.
6.3. Kiinnityskohtien ja pyöränripustuksen osien vahvis-
taminen ainetta lisäämällä on sallittu, mutta kahden eri 
osan liittäminen toisiinsa ei ole sallittu.
6.4. Kallistuksen vakaaja: 
Kallistuksen vakaajat voidaan poistaa tai korvata toisel-
la. Alkuperäinen materiaali tulee säilyttää. Kiinnityspis-
teet ja lukumäärä tulee säilyä alkuperäisenä. Kallistuk-
sen vakaaja ei saa kulkea ohjaamossa. Vain mekaanisesti 
toimivat kallistuksen vakaajat ovat sallittuja ja yhteys 
iskunvaimentajiin tai toiseen vakaajaan on kielletty. 
6.5. Tukivarsien on oltava alkuperäisiä tai luokiteltuja. 
Joustavan materiaalin (”puslan”) saa korvata toisella ma-
teriaalilla tai nivelellä. 

Tukivarren vahvistaminen on sallittu, mutta sen alku-
perä on oltava tunnistettavissa.

Lisäluokiteltuihin tukivarsiin ei saa tehdä mitään 
muutoksia.

Pyöränripustuksen osien kiinnityspisteet korissa saa 
vahvistaa, mutta lisättävän materiaalin tulee seurata al-
kuperäistä muotoa. 

Säädettävien pyöränripustuksen osien tulee olla 
luokiteltuja. 

Pyöränripustuksen kiinnityspisteiden kiertymisakse-
lin paikka saa muuttua enintään 20 mm.
6.6. Jouset
Jousien mitat ovat vapaat (tyyppi ei). Jousilautaset voi-
daan tehdä säädettäviksi, vaikka se tapahtuisi ainetta 
lisäämällä.

Kierrejousi voidaan korvata kahdella tai useammalla 
kierrejousella sarjaan tai samankeskeisesti. Kilpailuissa 
auton maavaraa ei muuttaa ajon aikana.
6.7. Iskunvaimentajat:
Valmiste on vapaa. Lukumäärää, tyyppiä (teleskooppi, 
varsi) ja toimintatapaa (hydraulinen, kitka) ei saa muut-
taa. Iskunvaimentajien yläkiinnitys on vapaa, jos se ei 
aiheuta korimuutoksia ja säilyy alkuperäisessä tilassa. 
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Iskunvaimentajan toimintatavan tarkastaminen tapah-
tuu seuraavasti: jousien poiston jälkeen auton tulee las-
keutua rajoittimien varaan viidessä minuutissa.

Kaasuiskunvaimentimet ovat nesteiskunvaimentajia. 
Jos Mc-Pherson-ripustuksen vaimenninosaa vaihdet-
taessa on tarpeen vaihtaa koko McPherson tuki, on 
sen oltava alkuperäisen kanssa mekaanisesti yhden-
mukainen lukuun ottamatta vaimenninosaa ja jousen 
tukilaippaa. Yksi joustomatkan rajoitin saadaan asentaa 
pyörää kohti, ja sen ainoa tehtävä saa olla pyörän jous-
tomatkan rajoittaminen ulospäinjoustossa.

Iskunvaimentajan öljysäiliöt ja niiden letkut on eris-
tettävä ohjaamosta.

7. Pyörät ja renkaat
Kokopyörät (= laippa, vanne ja rengas) ovat vapaat 
edellyttäen, että ne voidaan sijoittaa alkuperäiseen kori-
rakenteeseen siten, että pyörännavan yläpuolella oleva 
osa peittyy mitattaessa pystysuoraan.

Pyörien kiinnitys voidaan vapaasti muuttaa pultti-
kiinnityksestä pinnapulttikiinnitykseen.

Kokopyörän leveys ei saa ylittää 9”.
Vanteen halkaisijaa saadaan muuttaa enintään ±2” 

luokitellusta, kuitenkin enimmäiskoko on 18”. 
Autossa saa kuljettaa enintään kahta vararengasta.

8. Jarrujärjestelmä:
Lukkiutumattomat jarrujärjestelmät tulee poistaa.

Vähintään 2-piiriset jarrut pakolliset.
Jarrut ovat vapaat seuraavin rajoituksin:
-  jarrusylinterien mäntien lukumäärä pyörää kohden 

saa olla enintään 4
-  jarrusatuloiden kiinnityspisteet on oltava alkuperäi-

siä tai jarrujärjestelmiä valmistavan tehtaan toimit-
tamilla osilla toteutettuja

- jarrulevyn halkaisija on vapaa
-  jarrulevyn materiaalin tulee olla rautaa ja magneettista.
Poljinasetelma voidaan korvata käyttämällä tehdaste-
koista erityisesti kilpailukäyttöön tarkoitettua asetel-
maa. Poljinasetelman toimintaperiaate tulee säilyttää 
(tallattava/roikkuva).

9. Ohjaus: 
Välitys suhde vapaa, mutta luokiteltua koteloa on käy-
tettävä. 

10. Korirakenne - runko: 
10.1. Keventäminen ja vahvistukset:
Jousitetun korirakenteen vahvistaminen on sallittu 
edellyttäen, että käytettävä aine seuraa alkuperäistä 
muotoa ja on kiinnitetty siihen. Vahvistaminen kompo-
siittimateriaalilla on sallittu. 

Auton lattian alta saadaan poistaa eristysaineet, sa-
moin moottoritilasta, tavaratilasta ja lokasuojista. Käyt-
tämättömät tuet (esim. vararenkaan) korirakenteessa 
voidaan poistaa, paitsi jos ne ovat käytössä olevien 
mekaanisten osien tukia, joita ei saa siirtää eikä poistaa. 

Ohjaamon, tavaratilan, moottoritilan ja lokasuojien 
reiät voidaan peittää metallilevyllä tai muovimateriaa-
lilla, joka hitsataan, liimataan tai niitataan. Korin muita 

reikiä saa peittää vain teipillä. 
10.2. Ulkopuoli: 
10.2.1. Puskurit: 
Alkuperäinen malli tulee säilyttää. Materiaali vapaa. Kak-
siosaisissa puskureissa puskurien alahelmat saa poistaa, 
mikäli niiden korkeus on enintään130mm 
10.2.2. Tuulilasinpyyhkijät: 
Moottori, sijoitus, sulat ja mekanismi ovat vapaat, mutta 
vähintään yksi pyyhkijä on säilytettävä tuulilasia varten. 

Valojen pesulaite voidaan poistaa. 
Tuulilasin pesulaitteen säiliö voidaan vaihtaa suu-

rempaan ja asentaa ohjaamoon.
10.2.3. Ulkopuoliset koristelistat voidaan poistaa. 
10.2.4. Nosturin korvakkeet voidaan vahvistaa, siirtää, 
vaihtaa toisiin tai niiden lukumäärää lisätä. 
10.2.5. Rekisterikilven sijoitus on vapaa ottaen huomi-
oon kuitenkin Suomen lait ja asetukset.
10.2.6. Tuulilasin ja sivulasien lisäkiinnitykset ovat sallitut. 
Vain sarjavalmisteisia tai luokiteltuja (minimipaino 9,2 kg) 
tuulilaseja voidaan käyttää. Tuulilasiin saa lisätä lämmityk-
sen. Muut kuin tuulilasit voidaan vaihtaa vähintään 3,8 
mm paksuiseen polykarbonaattiin. Tällöin voidaan pois-
taa myös avattavien ikkunoiden mekanismi, jolloin ikku-
noihin on tehtävä vaa-kasuoraan aukeavat liukuikkunat.
10.2.7. Pohjapanssareiden käyttö ja niiden materiaali 
on vapaa. Pohjapanssari saa suojata vain moottoritilaa 
ja voimansiirtoa. Alustaa suojaavia läppiä saa asentaa.
10.2.8. Lokasuojien reunojen sisäpuoliset taivutukset 
saadaan oikaista, tai muovisen lokasuojan taivutukset 
poistaa, mikäli ne ulottuvat pyörätilaan. Muoviset loka-
suojien sisäpuoliset ääntä eristävät osat voidaan pois-
taa tai vaihtaa alumiinisiin, jotka ovat saman muotoisia, 
ja päinvastoin. Hitsaamalla kiinnitettyjen lokasuojien 
kiinnitys voidaan muuttaa pultti/ruuvikiinnitteiseksi. 
Lokasuojan levikkeiden materiaali vapaa. Alkuperäinen 
muoto on säilytettävä.
10.2.9. Muoviset helmat saadaan poistaa.
10.2.10. Oven saranoita ei saa muuttaa. Konepellin ja 
takaluukun kannen saranat ovat vapaat, mutta niiden 
paikkaa, lukumäärää tai toimintaa ei saa muuttaa.
10.2.11. Konepeltiin voidaan tehdä kaksi kappaletta 
enintään 200 cm^2 jäähdytysaukkoa. Nämä aukot on 
peitettävä max. 10 mm reikäisellä metallisella verkolla.
10.3. Ohjaamo
10.3.1. Kojetaulu: 
Ne osat, jotka sijaitsevat kojetaulun takana näkymättö-
missä ja eivät ole osa siitä, voidaan poistaa. Keskikonso-
lin saa poistaa.
10.3.2. Ovet: 
Eristävän materiaalin poisto on sallittu edellyttäen, että 
oven ulkonäkö ei muutu (koskee myös takasivuikkunan 
alapuolista aluetta). 

Oviin voidaan myös tehdä oheisen kuvan (255-14) 
mukainen peitelevy (korkeus oven alareunasta turvake-
hikon oviputken tasolle).

Lisäluokitellut oviverhoilut ja ovirakenteet ovat sallit-
tu luokitustodistuksen vaatimuksien mukaises-ti. Auton 
VR4 lisäluokitusta käytettäessä ei oviverhoilun tarvitse 
olla luokiteltu, vaan se voidaan korvata paksuudeltaan 
ja materiaaliltaan vastaavalla luokittelemattomalla 
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osalla. VR4 lisäluoki-tuksen mukaisten ovien sivutörmä-
ysvaahtojen on vastattava vaatimuksiltaan luokiteltua.

Jos ovien rakennetta ei muuteta, voidaan ovipanelit 
tehdä vähintään 0,5 mm paksusta metallista tai vähin-
tään 1 mm paksusta hiilikuidusta tai muusta kiinteästä 
ja palamattomasta materiaalista, jonka paksuus on vä-
hintään 2 mm. 

Yllämainitut muutokset koskevat myös kaksiovisten 
autojen takasivuikkunoiden alapuolista osaa. 

Sähköiset ikkunannostimet saa korvata käsikäyttöi-
sillä. Takaovien lasinnostimet saa poistaa.

255-14

10.3.3. Lattiamatot ovat vapaat ja saadaan poistaa.
Muun pehmuste-ja eristysmateriaalin saa poistaa.
10.3.4. Ilmastointi- ja lämmityslaite: 
Voidaan lisätä, vaihtaa toiseen tai poistaa, mutta lämmi-
tys ja huurteenpoisto täytyy taata.
Auton katolle saadaan asentaa saman automerkin luo-
kiteltu kattotuuletus sellaisenaan tai vaihtoehtoisesti 
luokittelematon, enintään 100 mm korkea kattotuule-
tusventtiili. Tällöin kat-topeltiin sallitaan tehtäväksi enin-
tään kaksi 85 cm^2 kokoista aukkoa ilman johtamiseksi 
ohjaamoon.
10.3.5. Ohjauspyörä:
Vapaa, varkaudenestolaitteen saa poistaa. 
Ohjauspyörän pikalukituksen vipu (liike ohjausakselin 
suuntainen) tulee olla keltainen.
10.3.6. Hyllyt: 
Kaksitila-malleissa oleva irrotettava ikkunahylly voidaan poistaa.
10.4 Lisätarvikkeet 
Kaikki lisätarvikkeet, jotka eivät vaikuta auton käyttäyty-
miseen ovat sallittuja. Esim. tarvikkeet, jotka parantavat 
sisätilan ulkonäköä tai mukavuutta (valaistus, lämmitys, 
radio, jne). Missään tapauksessa nämä tarvikkeet eivät 
saa lisätä moottorin tehoa tai vaikuttaa ohjaukseen, 
vaihteistoon, jarruihin tai ajo-ominaisuuksiin toissijai-
sestikaan. Kaikkien hallintalaitteiden on säilytettävä 
valmistajan sille tarkoittama tehtävä. Niiden käyttöä voi-
daan helpottaa esim. pidempi käsijarrun kahva, jarru-
polkimen paininpinnan vaihto jne. Sallitut muutokset:
1. Mittareiden, kuten nopeusmittarin jne., asennus tai 

vaihto on sallittu eri toiminnan näytölläkin, jos siitä 
ei aiheudu mitään vaaraa. Nopeusmittaria ei saa 
poistaa, mikäli kilpailun kutsu näin määrää. 

2. Äänimerkinantolaite voidaan vaihtaa tai asentaa 
ylimääräinen matkustajan käyttöön.

3. Sähkökytkimet voidaan vapaasti vaihtaa.
4. Hansikaslokeroon saa tehdä lisälokeroita. Oviver-

hoiluihin saa tehdä taskuja.
5. Eristemateriaalia saadaan lisätä paloseiniin matkus-

tajien suojaamiseksi tulelta. 

11. Sähköjärjestelmä:
11.1. Antureiden lisääminen on sallittu.
11.2. Releiden ja sulakkeiden lisääminen sähköpiireihin 
on sallittu kuten sähköjohtojen pidentäminen tai lisää-
minenkin. Sähköjohdot, liittimet ja niiden eristeet ovat 
vapaat.
11.3 Akku: 
Valmiste ja kapasiteetti ovat vapaat.
Akun täytyy olla lujasti kiinnitetty ja +-napa suojattu.
Sähköjärjestelmään saa lisätä toisen akun. 
Jos akku siirretään alkuperäiseltä paikaltaan, tulee se 
kiinnittää käyttäen metallialustaa ja kahta eristettyä me-
tallipantaa, jotka on kiinnitetty pultein ja mutterein lat-
tiaan. Pantojen kiinnityspulttien paksuus on vähintään 
10 mm, aluslevyn paksuus vähintään 3 mm, ja poh-jan 
alapuolisen vahvikelevyn pinta-ala vähintään 20 cm2. 
Märkäakku tulee lisäksi ympäröidä vuodon estävällä 
muovilaatikolla.
Akun (akkujen) sijainti: Sijainti on vapaa. 
Kuitenkin, jos akku on sijoitettuna ohjaamoon:
-  akku tulee sijoittaa kuljettajan tai II-ohjaajan istui-

men taakse.
-  akun tulee olla tyypiltään ns. kuiva akku.
11.4 Generaattori ja jännitteensäätäjä: 
vapaat, mutta generaattorin käyttötapaa ei saa muut-
taa. Generaattorin ja jännitteensäätäjän sijaintia voidaan 
muuttaa, mutta niiden tulee sijaita alkuperäisessä tilassa.
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12. Polttoainesäiliöt:
Polttoainesäiliö voidaan korvata FIA:n luokittelemalla 
turvallisuussäiliöillä (FT 3, FT3.5, FT5) tai auton valmista-
jan luokittelemalla polttoainesäiliöllä. Tässä tapauksessa 
polttoainesäiliöiden lukumäärä on enintään 2 ja säiliö(t) 
tulee sijoittaa matkatavaratilaan ja/tai alkuperäiselle 
paikalle. Luokiteltuja polttoainesäiliöitä ja FT3 1999, FT 
3.5 tai FT5 säiliöitä voidaan myös yhdistää (koskee myös 
alkuperäistä säiliötä) edellyttäen, ettei kohdassa Art. 
255 5.9.1 olevia enimmäistilavuuksia ylitetä. Alkuperäi-
sen tai luokitellun tankin lisänä käytettävän säiliön max. 
tilavuus on 20litraa. Käytettäessä kahta tai useampaa 
säiliötä, niiden täyttö tulee tapahtua yhden täyttöau-
kon kautta. Alkuperäisen ja lisänä käytettävän säiliön 
välissä ei saa olla polttoaineen siirtopumppuja. Poltto-
ainesäiliön paikkaa voidaan muuttaa, mutta sitä ei saa 
sijoittaa ohjaamoon. Polttoainesäiliön täyttöaukon on 

sijaittava auton ulkopuolel-la, ellei käytetä turvasäiliötä. 
Myös SFI28.1 standardin mukainen turvasäiliö on sallit-
tu, mutta sitä voidaan käyttää vain omana yksikkönään 
(ei lisätankkina). Polttoainesäiliö(t) tulee aina varustaa 
turvavaahdolla. Myös Art. 253 kohdan 16 kansallisen 
lisäyksen mukaisia turvasäiliöitä voidaan käyttää.

2-tila autoissa tulee turvallisuussäiliökin kattaa koko-
naisuudessaan paloseinällä tai kotelolla (koskee myös 
täyttöaukkoa ja -putkea). Mikäli 3-tila auton polttoai-
nesäiliö sijaitsee tavaratilassa, on tavaratila eristettävä 
ohjaamosta aina tiiviillä paloseinällä. Yhden litran keräi-
lysäiliön saa asentaa polttoainejärjestelmään. Polttoai-
nepumppujen lukumäärä tulee säilyttää luokiteltuna.

Polttoainesäiliötä ja -järjestelmän komponentteja 
valittaessa tulee varmistua, että ne soveltuvat käytössä 
olevalle polttoaineelle.
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1. Määritelmä
Vain ryhmiin 1,2 tai A luokiteltua autoa saa käyttää.

A-ryhmän luokitusta saa käyttää, mikäli kansainväli-
nen alkuperäinen luokitus on päättynyt vuonna 2007 
tai aikaisemmin.

Lisäksi ryhmään kelvolliset automallit on merkitty 
sääntökirjan luokituslistaan merkinnällä (f ). Myös AKK:n 
kansalliset luokitukset kelpaavat. Artiklat 251, 252 ja 253 
ovat voimassa ryhmässä F.
2. Luokat ja vähimmäispainot
Tilavuus enint. 2 venttiiliä/ yli 2 venttiiliä/
enintään sylinteri sylinteri
1000 cm3 670kg 720kg 
1400 800 840
1600 850 920
2000 930 1000
2200 970 1030
2500 1030 1080
3000 1110 1150
(Ryhmän A rallia koskeva rajoitus ei ole sylinteritilavuu-
den kohdalla voimassa, vaan enimmäissylinteritilavuus 
on 3000 cm³)

3.Sallitut muutokset ja lisäykset
Ryhmässä A sallittujen muutosten ja lisäysten lisäksi 
ovat voimassa tässä säännöstössä sallitut muutokset. 

Myös ryhmiin 1 ja 2 lisäluokiteltujen osien käyttö on 
sallittu. Ryhmiin 1 ja 2 luokiteltujen korimuutoksien ja 
sylinterikansien lisäluokitusten käyttö ei ole sallittu.

Luokitustodistuksien VK-lehdet eivät ole sallittuja 
ryhmässä F, paitsi niiltä osin kun ryhmän F säännöt salli-
vat kyseisen osan vapaamman muutoksen.
3.1. Moottori
3.1.1 Alkuperäinen sylinterilohko voidaan vaihtaa toi-
seen seuraavin edellytyksin
• sylinterilohkon materiaalia ei saa vaihtaa
• luokiteltu sylinterinkansi pitää sopia käytettävään 

sylinterilohkoon ilman sylinterilohkoon tai sylinte-
rinkanteen tehtäviä muutoksia

• luokiteltu kampiakseli pitää sopia käytettävään sy-
linterilohkoon ilman sylinterilohkoon tai kampiak-
seliin tehtäviä muutoksia

• sylinterilohko pitää olla sarjavalmisteisesta autosta
Sylinterilohkon kiinnityspisteitä koriin voidaan muuttaa 
ja lisätä. 
3.1.2 Mikäli ei käytetä autoon luokiteltua sylinteriloh-
koa, niin autoon luokiteltua iskunpituutta ei saa muut-
taa, muuten alkuperäistä sylinteritilavuutta saa vapaasti 
muuttaa putkittamalla, uudelleen putkittamalla, poraa-
malla ja iskunpituutta pienentämällä.
3.1.3 Alkuperäistä iskunpituutta ei saa suurentaa. Muu-
ten kampiakseli on vapaa. Kiertokanget ovat vapaat.
3.1.4 Kampiakselin laakerien tyyppi ja lukumäärä on 
säilytettävä, muuten ne ovat vapaat.
3.1.5 Sylinterinkansi on vapaa seuraavin rajoituksin:
A) Ainoastaan 2 venttiiliä sylinteriä kohti sallitaan, 

paitsi niissä A-ryhmän autoissa, joihin on luokiteltu 

moniventtiilimoottori. Venttiilien maksimilukumää-
rä on korkeintaan neljä/sylinteri tai luokiteltu. Vent-
tiilien koko ja muoto on vapaa.

B) Moniventtiilisylinterikannen saa korvata kannella, 
jossa on korkeintaan vastaava määrä venttiilleitä/
sylinteri kuin alkuperäisessä.

C)  Sylinterikannen (-kansien) tulee olla sarjavalmistei-
sesta autosta.

D)  Mikäli käytetään sylinterikantta (luokiteltuakin), jossa 
on enemmän kuin 2 venttiiliä/sylinteri, korjaushitsaa-
minen on sallittu, mutta aineen lisääminen alkupe-
räiseen sylinterikanteen verrattuna kielletty.

E) Jos käytetään 2 venttiiliä/sylinteri sylinterikantta, 
on aineen lisääminen sallittu ainoastaan imu- tai 
pakokanaviin (venttiili-istukan ja kyseisen kanavan 
sarjan liitostason väliselle alueelle, venttiili-istukka 
mukaan lukien), palotilaan, vesikanaviin sekä kan-
nessa sijaitseviin nokkapukkeihin.

F) Imusarjan liitostason tulee olla sijainniltaan sylinte-
rikannen mukainen - alkuperäinen - joskin kanavien 
paikkaa kyseisessä tasossa voidaan muuttaa edellä 
mainittuja kohtia noudattaen. Imusarjan liitos sy-
linterikanteen sekä mahdollinen imusarjan tiiviste 
tulee olla tasomainen (ei ulko- tai sisämittoja liitok-
sessa) tai sylinterikannen mukainen alkuperäinen. 
Tasojen oikaisuhionta on sallittu.

G) Automalliin luokittelematonta sylinterinkantta 
käytettäessä on kilpailijan pystyttävä osoittamaan 
kyseinen automerkki- ja malli, josta sylinterikansi 
on peräisin. Pyydettäessä on kilpailijan pystyttävä 
todistamaan kohdan F) mukainen alkuperäinen 
asennus.

H)  Sylinterikannen tiiviste on vapaa.
3.1.6 Imuilman ahtaminen on kielletty, ahtimen saa 
poistaa. Imujärjestelmälle, polttoaineen syöttöjärjestel-
mälle sekä ilmanpuhdistimelle ei aseteta mitään rajoi-
tuksia.
3.1.7 Kaasupolkimen ja kuristinläppien välisen yhtey-
den tulee olla mekaaninen.
3.1.8 Pakosarja on vapaa, pakoputkiston tulee olla ajo-
neuvojen varustusta ja tarvikkeita koskevien asetusten 
ja Art. 252.3.6 mukainen. Katalysaattoria suositellaan. 
3.1.9 Voitelujärjestelmä on vapaa. Öljynjäähdyttimen 
asentaminen korirakenteen ulkopuolelle on sallittu 
ainoastaan sen vaakasuoran tason alapuolelle, joka 
kulkee pyörännapojen kautta. Jäähdytin ei saa ulottua 
auton ylhäältä katsotun ääriviivan ulkopuolelle. Öljyn-
jäähdytintä ei saa asentaa ohjaamoon.
3.1.10 Nokka-akseli(t) ja venttiilikoneisto ovat vapaat 
seuraavin rajoituksin. 
•  Muuttuva-ajoituksinen nokka-akseli on sallittu ai-

noastaan mikäli se on luokiteltu.
•  Muuttuvanostoiset keinuvivut ja nostimet on sallit-

tu ainoastaan mikäli ne on luokiteltu.
•  Venttiilijousien tyyppi ja toimintatapa on säilytettävä. 
•  Nokka-akselin paikka ei saa muuttua kannesta loh-

koon tai päinvastoin. 

XII Erityismääräykset ryhmälle F
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3.1.11 Moottorin jäähdytys: tuuletin, vesipumppu ja 
jäähdytin sekä sen kiinnitys ovat vapaat, edellyttäen, 
että alkuperäinen paikka säilyy. 
3.1.12 Vauhtipyörä on vapaa.
3.1.13 Sytytysjärjestelmälle ei aseteta mitään rajoituksia.
3.2 Voimansiirto
Kaikki voimansiirron tiedonkeruujärjestelmät ovat kiel-
lettyjä.
3.2.1 Kytkin on vapaa seuraavin rajoituksin. 
•  Levyjen lukumäärä max. 2.
•  Kytkimen toimintaa tulee ohjata ainoastaan kuljet-

tajan jalalla, ellei muunlainen järjestelmä ole luoki-
teltu.

3.2.2 Vaihdelaatikko on vapaa seuraavin ehdoin: 
•  Alkuperäinen paikka on säilytettävä (huom. kori-

muutokset eivät ole sallittuja)
•  Vain mekaaninen vaihteisto, jota kuljettaja ohjaa 

mekaanisesti on sallittu.
•  Vaihdekaavion tulee olla perinteinen H. Seqventiaa-

livaihteistot ovat kiellettyjä.
•  Luokitelluissa vaihteistoissa eteenpäinajovaihtei-

den enimmäismäärä luokiteltu.
• Luokittelemattomissa vaihteistoissa eteenpäinajo-

vaihteiden enimmäismäärä on viisi.
•  Toimiva peruutusvaihde on pakollinen.
•  Vaihteenvalitsimen asentamiseksi/muuttamiseksi 

välttämätön korimuutos on sallittu.
3.2.3 Vain yksi vetävä akseli sallitaan (etu- tai taka-akse-
li). Neliveto tulee muuttaa kaksipyörävetoiseksi.
3.2.4 Voimansiirron akselit ovat vapaat.
3.2.5 Vetopyörästö koteloineen sekä tasauspyörästö 
ovat vapaat. Tasauspyörästö on pakollinen (100% lukko 
tai ”spool” on kielletty).
3.2.6 Takasilta on vapaa. Akseliston tyypin on säilyttävä. 
3.2.7 Kaikenlaiset luistonestojärjestelmät on kielletty.

3.3 Pyöränripustus
3.3.1 Tukivarret voidaan vaihtaa seuraavin rajoituksin:
•  Pyöränripustuksen tyypin tulee säilyä (erillisjousitus 

tai jäykkä akseli)
•  Vain kyseiseen automalliin tarkoitettuja tehdas-

valmisteisia tukivarsia saa käyttää. Trafin ohjeiden 
mukaan tehdasvalmisteisina osina voidaan pitää 
sarjatuotannon omaisesti (ts. ei yksin kappalein tai 
muutaman kappaleen erissä) valmistettuja osia, 
joiden valmistajalla voidaan katsoa olevan kyseisen 
tyyppisten osien valmistamiseen riittävä asiantun-
temus ja kokemus.

•  Mikäli ei käytetä auton alkuperäisiä tukivarsia, täy-
tyy vaihdetuista/muutetuista tukivarsista olla val-
mistajan todistus, josta ilmenee valmistaja sekä se, 
että ne ovat tarkoitettu kyseiseen automalliin.

•  Akseliväli saa muuttua enintään 30 mm, samoin 
pyörännapojen sijainti auton pituus suunnassa.

 Etunapa ja olka-akseli voidaan vaihtaa toiseen, joka 
on peräisin vähintään saman akselimassan omaa-
vasta sarjavalmisteisesta autosta. Jos autoon on 
lisäluokiteltu (myös VK) vaihtoehtoiset navat, saa 
niitä käyttää. Toisen luokitellun auton lisäluokiteltu-
ja napoja ei saa käyttää. 

3.3.1 Pyöränripustuksen osien kiinnityspaikat voidaan 
muuttaa ja lisätuentoja saa asentaa, vain välttämättö-
mät korimuutokset on sallittu.
3.3.2 Jousien tyyppi ja toiminta on vapaa. 
3.3.3 Aktiivijousitus ja ajon aikana muuttuva jousitus 
on kielletty, muuten iskunvaimentimet ovat vapaat.
3.3.4 Kallistuksenvaimentimet voidaan poistaa, lisätä 
tai vaihtaa ilman mitään rajoituksia, vaikka ne olisivat 
pyöränripustuksen osia. 
3.3.5 Ohjauksen välityssuhde on vapaa, mutta ohjaus-
välityksen kotelo on oltava kyseisestä automallista. Te-
hostimen voi poistaa tai lisätä edellä mainituin ehdoin. 
Ohjaustehostimen pumpun toimintatapa voidaan 
valita vapaasti. Ohjauspylvääseen kuuluvan sähköisen 
tehostimen saa asentaa, mikäli alkuperäinen ohjausak-
seli säilytetään. 
3.3.6 Pyörien ja renkaiden on täytettävä ryhmän A ja 
kilpailusääntöjen määräykset. Vannekoko on kuitenkin 
vapaa (huom. halk. enint 18” ja kokopyörän halk. enint. 
650 mm). Ns. muussirenkaiden käyttö on kielletty. Käy-
tettäessä pyörän ja navan välissä levikepaloja, tulee näi-
den olla kiinnitetty pyörän napaan tai vanteeseen, eikä 
alkuperäinen vanteen keskitystapa saa muuttua. Suurin 
sallittu levikepalan paksuus on 25,4 mm.

3.4 Kori 
3.4.1 Korirakenteen on oltava terästä. Vain perusluoki-
tellut muut materiaalit ovat korirakenteessa sallittuja. 2- 
ja 4- ovisten versioiden käyttö on sallittu. Keventämiset 
ja muutokset, joita ei ole erikseen sallittu ovat kiellettyjä. 
Korin vahvistaminen on sallittua, vaikka vahvistava aine 
ei seuraakaan alkuperäistä muotoa. Tämä ei kuitenkaan 
salli alkuperäisen korimateriaalin poistamista.
3.4.2 Mikäli ei käytetä alkuperäistä oviverhoilua voi-
daan ne korvata vähintään 1 mm paksulla alumiinilla, 
hiilikuidulla tai muulla palamattomalla materiaalilla. 
Kaiken muun verhoilun ja äänieristeet saa poistaa tai 
muuttaa. Hansikaslokeron saa poistaa.
3.4.3 Toisenlaista mittaristoa ja sähkökatkaisimia varten 
voidaan kojelautaan tehdä tarvittavat muutokset. Koje-
taulun alla olevat osat ja kojetaulun takana näkymättö-
missä olevat osat saa poistaa.
3.4.4 Pyörännapojen alapuolella olevat ilmanohjaimet 
ovat vapaat. Vakaajasiivekkeet saa poistaa. Auton taka-
osaan saa asentaa yhden luokittelemattoman vakaaja-
siivekkeen seuraavin ehdoin: 
•  luokitellut takaosan vakaajasiivekkeet poistetaan
•  ylhäältä ja edestä katsottuna kyseinen luokittele-

maton vakaajasiipi ei saa ylittää auton ääriviivoja
•  siivekkeen leikkaus auton pituussuunnassa (mistä 

tahansa kohdasta) tulee kiinnikkeineen mahtua 
20 cmx20 cm neliöön

3.4.5 Lokasuojan leventäminen vasaroimalla on luval-
lista. Erilliset lokasuojan levikkeet on sallittu. Levikkei-
den materiaali on vapaa. Auton kokonaisleveys ei saa 
leventyä mistään kohdasta 10 cm enempää. Alkuperäi-
sen lokasuojan saa poistaa levikkeen alta. Sisälokasuo-
jan muuttaminen pyörätilan suurentamiseksi on sallit-
tu. Lokasuojan tulee aina peittää pyörä vähintään 50 
astetta taaksepäin ja 30 astetta eteenpäin navan kautta 
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kulkevasta pystytasosta. . Alkujperäistä lokasuojaa levik-
keen alta saadaan poistaa enintään 12 cm alkuperäisen 
pyöränaukon reunasta, mutta kuitenkin enintään sisä-
lokasuojaan asti.
3.4.6 Puskurit saa poistaa, mikäli ne eivät ole integroitu-
ja korin osia. Mikäli puskurit poistetaan, on myös niiden 
kiinnikkeet poistettava.

Integroidulla puskurilla tarkoitetaan esim. muovi-
puskuria, joka muuttaa oleellisesti auton ulkomittoja 
tai ulkonäköä jättämällä korirakenteeseen aukkoja tai 
teräviä kulmia/reunoja.

Puskurit saa vaihtaa toisiin. Puskureiden pintamateri-
aalin saa vaihtaa ja puskureiden ulkonäkö voi muuttua, 
kuitenkin auton luokiteltu pituus tulee säilyttää (± 1%).

Puskureiden alla korissa ja/tai puskureiden kiinnik-
keissä olevat turvarakenteet on säilytettävä alkuperäisi-
nä, muuten puskureiden kiinnitys on vapaa.

Sumuvalojen jättämiä aukkoja voidaan käyttää il-
man johtamiseen jarruihin.
3.4.7 Eturitilän (maskin) muuttaminen tai vaihtaminen 
on sallittu (ei poistaminen).
3.4.8 Varapyöräkotelo saadaan poistaa ja syntynyt auk-
ko tulee peittää vastaavan lujuisella rakenteella. Vara-
pyöräkoteloon saadaan myös asentaa polttoainesäiliö 
siten, että aukkoa saa suurentaa säiliön vaatiman tilan 
verran. Säiliö saadaan upottaa enintään varapyöräko-
telon pohjaa vastaavalle tasolle, eikä se saa muodostaa 
aerodynaamisia rakenteita.
3.4.9 Takakivipeltiin saa tehdä aukon pakoputkea varten.
3.4.10 Auton kattoon saadaan asentaa luokiteltu katto-
tuuletus sellaisenaan tai vaihtoehtoisesti luokittelema-
ton, enintään 100mm korkea kattotuuletusventtiili. Kat-
topeltiin sallitaan tehtäväksi enintään kaksi , enintään 
85 cm2 kokoista aukkoa ilman johtamiseksi ohjaamoon. 
Nämä reiät eivät saa lävistää palkkirakenteita. Luokit-
telemattomassa kattotuuletusventtiilissä kaiken läpi 
menevän ilman tulee suuntautua ohjaamoon. Kyseistä 
rakennetta ei lueta auton ääriviivoihin, eikä se saa muo-
dostaa auton aerodynamiikkaa parantavaa rakennetta.

3.5 Jarrut
3.5.1 Luokittelemattomat lukkiutumattomat jarrut on 
kielletty. Luokitellut lukkiutumattomat jarrut voidaan 
poistaa käytöstä.
3.5.2 Käsijarru on pakollinen.
3.5.3 Mikäli ei käytetä alkuperäistä järjestelmää ovat 
vähintään 2-piiriset jarrut pakolliset.
3.5.4 Jarrusylinterien mäntien lukumäärä luokitelluissa 
jarruissa enintään 6 ja luokittelemattomissa jarruissa 
enintään 4. Muuten jarrut ovat vapaat.

3.6 Muut varusteet
3.6.1 Johtimien ja putkien järjestelyä, sijoitusta ja ma-
teriaalia saa muuttaa (tämä koskee ilma, vesi, poltto-
neste ym nesteputkia sekä jousitusjärjestelmää ja säh-
köjohtimia). Nesteputket saavat kulkea ohjaamon läpi, 
mutta ohjaamon osalta niissä ei saa olla mitään liitoksia. 
Kuumien nesteputkien johtaminen ohjaamon läpi ei 
ole sallittu ellei tätä ole toteutettu sarjavalmistuksessa, 
jolloin niiden tulee olla tehokkaasti suojattu.
3.6.2 Lämmityslaitteiston muuttaminen ja poistami-
nen on sallittu edellyttäen, että tuulilasin ja etusivulasi-
en huurteenpoisto on varmistettu.
3.6.3 Alkuperäisen polttoainesäiliön voi vaihtaa Art. 
253 kohdan 16. tai sen kansallisen lisäyksen mukaiseen 
turvasäiliöön.

Autoon, joka on ensirekisteröity ennen 1.1.1981, 
polttoainesäiliö voidaan vaihtaa myös toisen auton 
polttoainesäiliöön tai säiliöön, joka on valmistettu alu-
miinista tai teräksestä autourheilukäyttöön ja täytetty 
turvavaahdolla.

Polttoaineiden säilytykseen tai kuljettamiseen tarkoi-
tettuja astioita ei saa käyttää polttoainesäiliönä.

Polttoainesäiliön paikkaa voidaan muuttaa. Sitä ei 
kuitenkaan saa sijoittaa ohjaamoon.

2-tila autoissa tulee turvallisuussäiliökin kattaa koko-
naisuudessaan paloseinällä tai kotelolla (koskee myös 
täyttöaukkoa ja -putkea). Mikäli 3-tila auton polttoai-
nesäiliö sijaitsee tavaratilassa, on tavaratila eristettävä 
ohjaamosta aina tiiviillä paloseinällä.
3.6.4 Säiliön täyttöaukon on sijaittava auton ulkopuo-
lella ellei käytetä Art. 253 kohdan 16. tai sen
kansallisen lisäyksen mukaisia turvasäiliöitä.
3.6.5 Sähköjarjestelmä:
Laturin paikka on vapaa.
3.6.6 Poljinasetelma
Poljinasetelmana saadaan käyttää luokiteltua tai erityi-
sesti kilpailukäyttöön tarkoitettua, joka on valmistettu  
jarrujärjestelmiä valmistavan tehtaan toimesta. 

3.7 Erityisiä määräyksiä
3.7.1 Auton aerodynamiikka ei saa olla ajon aikana 
säätyvä ellei käytetä luokiteltua järjestelmää kokonai-
suudessaan.
3.7.2 Luokittelemattomia keraamisia mekaanisia osia 
ei saa käyttää.
3.7.3 Luokittelemattomia titaanista, hiilikuidusta tai 
aramidikuidulla vahvistetusta materiaalista valmistettu-
ja mekaanisia osia ei saa käyttää (ei koske oviverhoiluita, 
venttiilejä, venttiilinohjaimia. -istukoita eikä venttiilin 
jousilautasia). 

XIII Erityismääräykset Special Saloon autoille

1. Määritelmä
Auton tulee olla sarjavalmisteinen. Special Saloon luokkaan hyväksytään myös FIA säännön mukaiset GT2 luokan 
autot, joilla on FIA:n myöntämä passi. Ryhmään F sallitut muutokset ovat sallittuja.

Liite J:n art. 251, 252 ja 253 on otettava huomioon.
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2. Luokkajako
-  enint. 1300 cm3

-  yli 1300 cm3, enint. 6800 cm3

3. Minimipainot 
Ratakilpailuissa, sylinteritilavuuden laskenta-
kertoimet art. 252.3.1-2

Laskennallinen sylinteri-
tilavuus enintään

Minimipaino kg 

1300 655
2000 788
2100 803
2200 819
2300 834
2400 849
2500 864
2600 878
2700 892
2800 907
2900 921
3000 935
3100 948
3200 961
3300 974
3400 987
3500 1000
3600 1012
3700 1024
3800 1036
3900 1048
4000 1060
4100 1070
4200 1079
4300 1089
4400 1099
4500 1109
4600 1120
4700 1130
4800 1141
4900 1152
5000 1163
5100 1172
5200 1180
5300 1189
5400 1198
5500 1207
5600 1216
5700 1226
5800 1236
5900 1246
6000 1255
6100 1264
6200 1273
6300 1282
6400 1290
6500 1299
6600 1307
6700 1314
6800 1322

Rallisprint ja jäärata -kilpailussa:

Sylinteritilavuus 
enintään cm3:

Minimipaino kg, 
2 venttiliä/ sylinteri

Minimipaino kg, enemmän 
kuin 2 venttiiliä/ sylinteri

1000 670 720
1100 700 740
1200 740 780
1300 760 800
1400 800 840
1500 825 880
1600 850 920
1700 870 940
1800 890 960
1900 910 980
2000 930 1000
2100 950 1015
2200 970 1030
2300 990 1045
2400 1010 1060
2500 1030 1080
2600 1045 1095
2700 1065 1105
2800 1080 1120
2900 1095 1135
3000 1110 1150
3100 1125 1160
3200 1145 1170
3300 1160 1180
3400 1175 1190
3500 1190 1195
3600 ja yli 1202 1202
Jääratakilpailussa (taulukko jatkuu):
3700 1214 1214
3800 1226 1226
3900 1238 1238
4000 1250 1250
4100 1262 1262
4200 1274 1274
4300 1286 1286
4400 1298 1298
4500 1310 1310
4600 1318 1318
4700 1326 1326
4800 1334 1334
4900 1342 1342
5000 1350 1350
5100 1358 1358
5200 1366 1366
5300 1374 1374
5400 1382 1382
5500 1390 1390
5600 1394 1394
5700 1398 1398
5800 1402 1402
5900 1406 1406
6000 1410 1410
6100 1415 1415
6200 1420 1420
6300 1422 1422
6400 1426 1426
6500 1430 1430
6600 1434 1434
6700 1436 1436
6800 1438 1438
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Rallisprint- ja jäärata-kilpailuissa painotaulukko 
(nelivetoiset autot):

Todellinen tilavuus  Minimipaino
2000 cc (+kerroin 1,7)  1230 kg
2100 cc (+kerroin 1,7)  1240 kg
2200 cc (+kerroin 1,7)  1250 kg
2300 cc (+kerroin 1,7)  1260 kg
2400 cc tai yli (+kerroin 1,7) 1270 kg

Mikäli neliveto-auto on varustettu kahdella ahtimella 
minimipaino on aina 1270kg.
Vapaasti hengittävän neliveto-auton minimipaino on 
1130 kg.

4. Sallitut muutokset ja lisäykset
4.1. Korirakenne ja runko:
Korin ulkomuodon ja mittojen tulee säilyä lokasuojia 
ja sallittuja vakaajasiivekkeitä lukuun ottamatta. Ohjaa-
moa ympäröivä osa korirakennetta (lattia, ovet, katto, 
paloseinä, A, B, ja C pilarit) tulee säilyttää alkuperäisenä 
ja alkuperäisillä paikoillaan. Mekaaniset osat eivät saa 
tulla korin ulkopuolelle. Auton suurin sallittu leveys on 
2000 mm. 

Vahvistaminen, keventäminen ja muuttaminen on 
muilta osin vapaa.

Vähintään yksi ulkopuolinen taustapeili on asennet-
tava.
4.1.1. Paloseinä: 
Tiivis ja suojaava paloseinä on oltava moottoritilan ja
ohjaamon välissä estämässä tulen pääsyn ohjaamoon. 
Lisäksi paloseinällä on erotettava tavaratila ohjaamosta, 
mikäli tavaratilassa sijaitsee polttoaine-, öljy- tai jäähdy-
tyslaitteita, akku tai moottorin apulaitteita.
4.1.2. Tuuletusaukot: 
Lokasuojiin saadaan tehdä jäähdytysaukkoja edellyttä-
en, että aukoista ei tule esiin mekaanisia laitteita. Auko-
tus rinnastetaan muotoon, kts kohta 4.1.4.
Vain rallisprint-kilpailuissa:
Alkuperäisten aukkojen lisäksi etukanteen ja etupeltiin/
puskuriin saadaan tehdä jäähdytysaukkoja siten, että 
kaikkien osien lisäjäähdytysaukkojen yhteen laskettu 
pinta-ala on enimmillään 1000 cm2. 
Takakanteen ja takapellin valojen väliselle alueelle saa 
tehdä jäähdytysaukkoja siten, että molempien osien 
aukkojen yhteen laskettu pinta-ala on enimmillään 
1000 cm2.

4.1.3. Vakaajat: 
Vakaajat saavat olla enintään korin levyisiä ja korkuisia.

Auton etuosa: Vakaajat eivät saa ulottua eteenpäin 
yli 10% akselivälistä, mitattuna korin äärimmäisestä ra-
jasta, ja ne eivät saa milloinkaan ulottua 20 cm kauem-
maksi alkuperäisen korin äärimmäisestä rajasta.

Auton takaosa: Enimmäismitat oheisen piirustuksen 
mukaan kiinnitykset mukaan lukien (kuva 279-4). Siive-
ke tulee sijaita täysin auton etuprojektion ja yläprojek-
tion sisällä ja se tulee asentaa vaakatasoon. Vakaajan 
materiaalivahvuuden tulee olla rajoissa 2-5 mm.

Vakaajan kiinnityspisteet koriin on oltava riittävän tu-
kevat, ettei vakaajista koidu vaaraa ulkopuolisille.

Vain rallisprint-kilpailuissa:
Auton takaosan vakaaja: Enimmäismitat kiinnitykset 

mukaan lukien, maksimissaan auton kattopinnan tasol-
la sekä auton maksimileveyden mukaisesti. Vakaaja ei 
saa milloinkaan ulottua 20 cm kauemmaksi alkuperäi-
sen korin äärimmäisestä rajasta. 

279-4

4.1.4. Ovet ja luukut:
Ovet tulee säilyttää alkuperäisinä. Konepellin ja tavara-
tilan kannen materiaali on vapaa. Luukkujen tulee säi-
lyttää alkuperäinen muotonsa. Luukkujen tulee olla riit-
tävän jäykkiä, jotta niiden muoto ei muutu ajon aikana. 
Ovien eristävän materiaalin poisto sallitaan edellyttäen 
että oven ulkonäkö ei muutu (koskee 2-ovisissa myös 
takasivuikkunan alapuolista aluetta). Ryhmän A sään-
töjen mukainen komposiittirakenne (art 255.5.7.3.4) 
voi korvata ovipaneelin ja sivutörmäyssuojan, sekä 
kaksiovisessa mallissa takasivuikkunan alapuolella ole-
van paneelin. Ovet saa muuttaa kiinteiksi, mutta tällöin 
ohjaajan on pystyttävä poistumaan ikkunan kautta vii-
dessä sekunnissa. Moottori- ja tavaratilan kansien luki-
tuslaitteet ja saranat ovat vapaat. Lukituslaitteita tulee 
olla vähintään neljä luukkua kohden ja ulkopuolelta 
avaaminen tulee olla mahdollista. Alkuperäinen lukitus-
järjestelmä poistettava.
Vain rallisprint- ja jäärata-kilpailuissa:
Ovet, moottori- ja tavaratilan kannet: materiaali on va-
paa edellyttäen, että alkuperäinen ulkomuoto säilyte-
tään. Oven saranat ja ulkopuoliset kahvat ovat vapaat. 
Alkuperäinen lukko voidaan korvata uudella, jonka tu-
lee olla varmatoiminen. Ohjaajan puoleinen ovi tulee 
säilyttää alkuperäisenä, mutta pehmusteet saadaan 
poistaa. Takaovet voidaan hitsata kiinni.

Moottori- ja tavaratilan kansien kiinnitys ja saranat 
ovat vapaat, mutta kummassakin on oltava vähintään 
neljä kiinnityspistettä ja ulkopuolelta avaamisen tulee 
olla mahdollista. Alkuperäiset lukitus/kiinnitysmekanis-
mit tulee poistaa. Konepeltiin saa tehdä tuuletusaukko-
ja edellyttäen, ettei aukosta tule näkyviin mekaanisia 
osia. Kansien tulee aina olla vaihdettavissa luokiteltu-
jen/alkuperäisten kansien kanssa.

On sallittua poistaa kaikki ikkunamekanismit ovista 
tai vaihtaa sähköiset ikkunannostimet mekaanisiin.
4.1.5. Lasipinnat:
Taka- ja sivulasien tulee olla alkuperäiset tai polykarbo-
naattia (muoto alkuperäinen) edellyttäen, että ne ovat 
läpinäkyviä ja vähintään 3mm paksuja. Kuljettajan puo-
leisen oven ikkunan saa korvata Nascar verkolla. Mikäli 
ovet eivät ole aukeavia, Nascar verkko on pakollinen. 
Tuulilasin tulee olla kerroslasia tai vähintään 5mm pak-
suista polykarbonaattia. Huurteenpoistojärjestelmän 
tulee olla riittävän tehokas pitämään tuulilasi kirkkaana.
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4.1.6. Lokasuojat:
Lokasuojien muoto ja materiaali ovat vapaat kohdan 
4.1 maksimileveys huomioiden. Lokasuojien on ulotut-
tava pyörien yli ja peitettävä vähintään yksi kolmasosa 
renkaan ympäryksestä ja vähintään renkaan koko leve-
ydeltä. Lokasuojien sisäpuoli on vapaa. Takalokasuoja 
voi ulottua etuoven takareunaan asti, mikäli takaovi on 
hitsattu kiinni.
4.1.7. Sisätilat: 
Kuljettajan istuin Art253 kohdan 16 mukaisesti. Istuin 
on sijoitettava kokonaan ohjaamon pitkittäisen keski-
viivan oikealle tai vasemmalle puolelle, ellei auto ole 
alkuperäinen keskeltä ohjattava. Muut istuimet on pois-
tettava. Ohjaamossa ei saa olla teräviä kulmia. 

Ohjaamon läpi ei saa viedä ilmaputkia. Imuilman 
otto ohjaamosta on kielletty. Öljy-, polttoaine- ja vesilet-
kut ohjaamossa on suojattava tulelta, vuodoilta ja va-
hingoittumiselta metallisuojalla, eikä niissä saa olla oh-
jaamon osalta liitoksia. Ne saadaan asentaa auton 
lattialle tai keskitunnelin kylkeen. Jarru- ja kytkinneste-
säiliöt, öljy-, polttoaine- ja jäähdytyslaitteet eivät saa si-
jaita ohjaamotilassa. Ohjaamotilassa sijaitsevat iskunvai-
mentimien lisäsäiliöt ja putket on suojattava tiiviillä 
kotelolla. 

Sisäverhoilu on vapaa. 
Pakoputkisto ja äänenvaimennin on kokonaisuudes-

saan sijaittava ohjaamon ulkopuolella. 
4.2. Moottori:
Moottori on vapaa, mutta moottorilohkon tulee olla 
sarjavalmisteinen henkilöauton moottorilohko, jota on 
valmistettu vähintään 200 kpl 12 kuukauden aikana. Sy-
linteritilavuutta saa vapaasti muuttaa. Perusmoottori on 
sijoitettava alkuperäiseen tilaan ja sen suunta on vapaa. 
Useampien moottorilohkojen käyttö on kielletty. Muilta 
osin moottori on vapaa. 

Moottorin apulaitteita saa sijaita tavaratilassa palo-
seinäsäännöt huomioiden.

Vain rallisprint- ja jäärata-kilpailuissa:
Diesel-moottorilla varustetuissa SS-autoissa turbo-

kerroin on 1,2.
Bensiini-moottorilla varustetuissa SS-autoissa to-

dellisen (ilman kertoimia olevan) sylinteritilavuuden 
ollessa alle 1400cm3, turbokerroin on 1.37. Todellisen 
(ilman kertoimia olevan) sylinteritilavuuden ollessa yli 
1400cm3, turbokerroin on 1.7.

Kaasupolkimen ja läpän välinen yhteys vapaa (me-
kaaninen voidaan muuttaa sähköiseksi tai päinvastoin).

Välijäähdyttimen ulkopuolinen jäähdytys vedellä on 
sallittua.
Vain rallisprint- ja jäärata-kilpailuissa:
Imuilman kuristimet (ahdetut nelivetoiset autot):
Kukin ahdin on varustettava kuristimella seuraavasti ja 
kuristimien asennus tulee tapahtua Art. 254 kohdan 6.1 
tekstin ja kuvien mukaisesti.
Auto varustettu yhdellä ahtimella:

Enintään 45mm kuristin käytettäessä liite J Art. 252 
kohdan 9. kansallisen lisäyksen mukaista kaupallista lyi-
jytöntä bensiiniä.

Enintään 43,5mm kuristin käytettäessä E85-poltto-
ainetta.
 Auto varustettu kahdella ahtimella:

Enintään 36 mm kuristin/ahdin käytettäessä liite J 
Art. 252 kohdan 9. kansallisen lisäyksen mukaista kau-
pallista lyijytöntä bensiiniä.

Enintään 34 mm kuristin/ahdin käytettäessä E85-
polttoainetta.

Kaksiahdinsääntö koskee sekä sarjaan että rinnan 
asennettuja ahtimia, ahtimen toimintatavasta riippu-
matta. Jos autossa on sarjaan asennettuna sekä me-
kaaninen, että pakokaasuahdin kuristimen koko 98E 
45mm, E85 43mm.
Imuilman kuristimet (ahdetut kaksivetoiset autot):

Kuristin on vapaa käytettäessä liite J Art. 252 kohdan 
9. kansallisen lisäyksen mukaista kaupallista lyijytöntä 
bensiiniä. 

Enintään 45mm kuristin käytettäessä E85-polttoainetta.
Mikäli 2-vetoisessa autossa käytetään mekaanista 

ahdinta kuristin on vapaa käytettävästä polttoaineesta 
riippumatta.

Jos kaksivetoisessa autossa on sarjaan asennettu-
na sekä mekaaninen että pakokaasuahdin, kuristimen 
koko on enintään 45mm käytettäessä liite J Art. 252 
kohdan 9. kansallisen lisäyksen mukaista kaupallista 
lyijytöntä bensiiniä ja käytettäessä E85-polttoainetta 
kuristimen koko on enintään 43mm.
4.3. Voimansiirto: 
Voimansiirto on vapaa. Vetosuhteen muutosta varten 
voidaan korirakennetta muuttaa kuvan 279-1 mukai-
sesti. Vaihdelaatikon asentamiseksi saadaan kardaani-
tunnelia ja paloseinää muokata vaihdelaatikon vaati-
man tilan verran. Luistonestojärjestelmien käyttö ei ole 
sallittua. 
4.4. Pyöränripustus:
Pyöränripustus ja jousitus ovat vapaat. Alkuperäisen ak-
selivälin on säilyttävä (toleranssi ±5 cm). Reaktiotankoja 
ja iskunvaimennusta varten saadaan valttämättömät 
korimuutokset tehdä.

 

 

279-1

 
279-2
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4.5. Ohjausjärjestelmä:
Ohjausjärjestelmä on vapaa. Mikäli sarjatuotantoasen-
nus muutetaan, on ohjausakselin oltava vähintään kak-
sinivelinen.

Ohjauslukko tulee poistaa.
4.6. Pyörät:
Pyörät ovat vapaat. Kuitenkin seuraavat kokopyörien 
enimmäisleveydet eri syliteritilavuusluokille ovat salli-
tut: 
enintään 1300 cm³ 12” 
enintään 6800 cm³ 16”
Nelipyörävetoisen auton pyöränleveys on enintään 12”. 
Käytettäessä pyörän ja navan välissä levikepaloja, tulee 
näiden olla kiinnitetty pyörän napaan tai vanteeseen, 
eikä alkuperäinen vanteen keskitystapa saa muuttua. 
Suurin sallittu levikepalan paksuus on 25,4 mm.
4.7. Jarrut
Jarrut ovat vapaat. Art 253.4 määräykset on täytettävä. 
Lukkiutumattomat (ABS)-jarrut ovat kiellettyjä. 
4.8. Sähköjärjestelmä
Sähköjärjestelmä on vapaa.

Akun täytyy olla lujasti kiinnitetty ja peitetty, jotta 
estettäisiin oikosulut ja vuodot. Akun sijainti on vapaa. 
Valmistajan tarkoittama akkujen lukumäärä tulee säi-
lyttää. Jos akku ei sijaitse alkuperäisellä paikalla, tulee 
uusi kiinnitys tehdä ryhmän A (art 255.5.8.3) mukaisesti 
metallitelineellä. Jos akku sijoitetaan ohjaamotilaan, 
tulee tuuletus järjestää ohjaamon ulkopuolelle. Jos ky-
symyksessä on kuiva-akku, tulee se suojata kokonaan 
oikosulkuja vastaan. 

Vähintään yksi toimiva tuulilasinpyyhin on pakolli-
nen.

Ajovalot ovat pakolliset, teho 55W. Ajovalot voidaan 
rallisprint kilpailuissa poistaa. Jääradalla voidaan alkupe-
räiset ajovalot korvata huomiovaloilla. Tällöin syntyneet 
aukot on peitettävä. Näihin peitteisiin saa tehdä kuhun-
kin summapinta-alaltaan enintään 30 cm2 aukot jääh-
dytystarkoituksessa. Takavalot, suuntavalot ja jarruvalot 
ovat pakolliset, paitsi rallisprint- ja jääratakilpailuissa. 
Jarruvalot voi muuttaa rallicross -säännön mukaiseksi. 
Jääradalla takasumuvalo on sijoitettava ulkopuolelle ta-
kaikkunan ylä- ja alareunan rajoittamalle alueelle auton 

keskiviivan vasemmalle puolelle, teho 21W. Myös FIA:n 
hyväksymät ns. sadetakavalot ovat hyväksyttyjä.
4.9. Polttoainesäiliöt: 
Polttoainesäiliö voidaan vaihtaa säiliöön, joka on val-
mistettu alumiinista tai teräksestä autourheilukäyttöön 
ja täytetty turvavaahdolla, myös Art. 253 kohdan 16 
tai sen kansallisen lisäyksen mukaista säiliötä voidaan 
käyttää.

Polttoaineiden säilytykseen tai kuljettamiseen tarkoi-
tettuja astioita ei saa käyttää polttoainesäiliönä.

Autot, joiden katsastuskortti on myönnetty 1.1.2015 
jälkeen, polttoainesäiliön tulee Art. 253 kohdan 16. tai 
sen kansallisen lisäyksen mukainen.

Polttoainesäiliön sijainti on vapaa edellyttäen, ettei 
sitä sijoiteta ohjaamoon eikä moottoritilaan, ellei tämä 
ole alkuperäinen sijaintipaikka. Myös auton alkuperäi-
nen säiliö alkuperäisellä paikalla hyväksytään.

Tällöin suositellaan säiliön täyttämistä turvavaah-
dolla. Säiliössä tulee olla huohotinputki, joka yhdistää 
säiliön ulkoilmaan. Polttoainesäiliön rakenne ja tuuletus 
on oltava tehty siten, että se estää polttoaineen vuota-
misen auton liikkuessa ja kaatuessa.

2-tila autoissa tulee turvallisuussäiliökin kattaa koko-
naisuudessaan paloseinällä tai kotelolla (koskee myös 
täyttöaukkoa ja -putkea). Mikäli 3-tila auton polttoai-
nesäiliö sijaitsee tavaratilassa, on tavaratila eristettävä 
ohjaamosta aina tiiviillä paloseinällä. 

Säiliön täyttöaukon on sijaittava auton ulkopuolella 
ellei käytetä Art. 253 kohdan 16. tai sen kansallisen lisä-
yksen mukaisia turvasäiliöitä.

Polttoainesäiliötä ja –järjestelmän komponentteja 
valittaessa tulee varmistua, että ne soveltuvat käytössä 
olevalle polttoaineelle.
4.10. Räjähdyssuoja 
Räjähdyssuoja on pakollinen niissä yli 1300 cm3 au-
toissa, joissa kuljettaja sijaitsee sillä alueella, johon 
vautipyörän/kytkimen sirpaleet saattavat lentää. Räjäh-
dyssuojan tulee ulottua 25 mm vauhtipyörän eteen ja 
25 mm painelevyn takapuolelle. Materiaalin tulee olla 
6 mm teräslevyä.



2016

371

A. FIA art. 279 kansainväliset määräykset ralli-
cross- autoille
Suomessa ajettaviin rallicross kilpailuihin saa osallistua 
FIA Liite J Art. 279 mukaisilla SuperCar-, TouringCar-, ja 
Super1600- autoilla. Tällöin auton tulee täysin täyttää 
näiden sääntöjen määräykset. Nämä säännöt ajankoh-
taisine päivityksineen löytyy FIA:n nettisivuilta: www.
fia.com > regulations > appendix to the international 
sporting code > appendix J > Article 279
Suomenkielinen käännösteksti löytyy AKK:n sivuilta 
www.autourheilu.fi > Lajit > Tekniikka > Säännöt > Kan-
sainväliset rallicross säännöt FIA Art 279 Suomi-Englanti
Ristiriitatilanteissa englanninkielinen sääntöteksti on 
määräävä.

B. Rallicross autojen tekniset määräykset Suo-
messa
1. Yleistä 
Suomessa ajettaviin rallicross kilpailuihin saa osallistua 
myös tämän kohdan B mukaisilla rallicross autoilla.  Au-
tojen tulee täysin täyttää joko kohdan A tai kohdan B 
määräykset. Määräyksiä ei saa sekoittaa keskenään.

1.1. Määritelmät
Autojen tulee olla täysin suljettuja malleja (ei avoautoja).

Super Car: Ryhmään A luokitellut autot (VK- ja WR-
luokitukset poislukien) sekä ST-luokitellut Liite J: n (art 
251-255) ja seuraavin muutoksin. Auton tulee olla pykä-
lien 2 ja 3 mukaisia.

Super 1600: Ryhmään A luokitellut Liite J:n (art 251-
255) mukaiset etuvetoautot, joiden moottorin enim-
mäistilavuus on 1600 cm3.

Touring Car: Ryhmään A luokitellut takavetoiset au-
tot ahtamattomalla enintään kahden litran moottorilla 
ja ovat art 251-255 mukaisia. Muuten ovat voimassa 
divisioonan 1 määräykset. Myös luokittelemattomat 
sarjavalmisteiset yleisessä myynnissä olevat autot ovat 
sallittuja. Näistä autoista FIA pitää erillistä listaa. Auto-
mallin tulee olla tarkoitettu vähintään neljälle hengelle 
ja korimateriaalin tulee olla terästä. Kilpailijalla tulee olla 
tarvittavat dokumentit autosta.
1.2. Äänenvoimakkuus ja katalysaattori
Nopeuskilpailujen sääntöjen mukaisesti. Kuitenkin kv-
kilpailuissa on äänen enimmäismäärä 100 dB(A). Pako-
putkiston tulee sisältää yhden tai useamman luokitel-
lun katalysaattorin. Pakoputkiston tulee päättyä auton 
takaosaan. Kansallisesti sallitaan pakoputken päättymi-
nen myös auton sivulle etuoven takapuolelle.
1.3. Polttoaine: Liite J:n artiklan 252.9 mukaista lyijy-
töntä polttoainetta.
1.4. Pyörät
Kokopyörän (laippa + vanne + ilmalla täytetty rengas) 
täytyy aina mahtua U-malliseen mittahaarukkaan, jonka 
sisäleveys on 250 mm. Mittaus on suoritettava renkaan 
kuormittamattomalta osalta. Vanteen halkaisija on va-
paa, mutta ei saa ylittää 18 tuumaa.

Renkaiden pintakuvio on vapaa.
1.5. Telemetria
Kielletty
1.6. Ikkunaverkko
Liite J:n kohdan 253.11. mukaisen ikkunaverkon käyttö 
kuljettajanpuoleisen oven ikkuna-aukossa on pakolli-
nen kaikissa rc-luokissa.
1.7. Istuimen sijainti
RC-luokissa tulee auton istuimen sijaita alkuperäisen ta-
kaistuimen etureunan etupuolella kokonaisuudessaan.

2. Sallitut muutokset Super car, Super1600 ja 
Touring car 
Liite J:n määräysten lisäksi sallitaan seuraavat muutokset:
2.1 Takavalot
Kaksi punaista vähintään 60 cm²:n valaisevalla pinnalla 
ja 15 W:n lampulla varustettua jarruvaloa (myös LED), 
jotka korvaavat auton alkuperäiset jarruvalot tai toimi-
vat niiden kanssa yhdessä. Ne sijoitetaan 1,0-1,5 m:n 
korkeudelle maanpinnasta ja symmetrisesti auton pi-
tuusakseliin nähden sekä samalle korkeudelle.
2.2 Hinaussilmukka
Sijoitettava auton etu- ja takaosaan. Se ei saa ulottua 
auton ääriviivojen ulkopuolelle katsottuna ylhäältäpäin. 
Hinaussilmukka tulee olla helposti hinaushenkilökun-
nan löydettävissä, ja se tulee maalata autosta erottu-
vaksi punaisella, keltaisella tai oranssilla maalilla. 
2.3 Istuimet
Turvallisuussääntöjen artiklan 253.16 mukaan.
Matkustajien istuimet, samoin kuin takahylly kaksitila-
autoissa, voidaan poistaa. 
2.4 Ikkunat
Tuulilasin tulee olla kerroslasia tai polykarbonaattia. Mui-
den ikkunoiden tulee olla varmuuslasia tai polykarbonaat-
tia. Mikäli ne ovat muovia, tulee niiden paksuuden olla 
vähintään 5 mm. Katsastajien ei tule hyväksyä laminoituja 
tuulilaseja, joissa on halkeamia tai läpinäkyvyys on heikko 
tai on pelättävissä, että lasi voi mennä rikki kilpailun aika-
na. Kalvojen, tarrojen ja väriaineiden ruiskutus ja käyttö on 
kielletty. Auton alkuperäiset värilasit saa säilyttää.

Tuulilasin pesulaitteen suurempi säiliö tai lisäsäiliö 
voidaan asentaa. 
2.5 Varapyörät
Ei saa kuljettaa autossa. 
2.6 Polttoainejärjestelmä
2.6.1 Polttoainesäiliöt
Asennettaessa muu kuin auton alkuperäinen polttoai-
nesäiliö, sen tulee olla vähintään FT3-säiliö ja sen tulee 
sijaita vähintään 30 cm auton ääriviivoista ja ohjaamon 
ulkopuolella. Säiliö ja täyttöputki on erotettava ohjaa-
mosta paloseinällä. Turvavaahdon käyttöä suositellaan. 
Polttoainepumput saavat toimia vain moottorin käy-
dessä/käynnistyksen aikana.
2.7. Ohjaus
Pikalukolla varustettu art 255.5.7.3.9. mukainen ohjaus-
pyörä on pakollinen.

XIV Erityismääräykset rallicross autoille



2016

372

Ohjauslukko on poistettava. 
2.8. Turvavyö
Vähintään 6-pisteen Liite J:n artiklan 253.6 mukaiset 
turvavyöt ovat pakolliset. Kummallakin olkavyöllä on 
oltava erillinen kiinnityspiste.
2.9. Vesijäähdytin
vapaa. Sijoituspaikkaa ei saa vaihtaa. Ylimääräisten tuu-
lettimien asentaminen on sallittu. Kaihtimen asentami-
nen on sallittu edellyttäen, ettei se johda korin vahvis-
tamiseen.
2.10. Valot
auton ulkopuolelta saadaan poistaa edellyttäen, että 
näin syntyneet aukot peitetään.
2.11. Turvakehikko
liite J:n artiklan 253.8. mukainen turvakehikko on pakol-
linen diagonaalitukineen. 
2.12. Lattiamatot voidaan poistaa.
2.13. Sammutusjärjestelmä
Sammutusjärjestelmä: suositellaan FIA luokiteltua jär-
jestelmää, joka on pakollinen 1.1.99 alkaen luokiteltuis-
sa autoissa.
2.14. Roiskeläpät
saadaan asentaa art 255.7.7 mukaisesti.

3. Super Car, Super 1600 ja Touring car sallitut muu-
tokset
3.1 Minimipainot: auton tulee täyttää vähintään seu-
raavat minimipainot punnittuna kuljettajan kanssa:

Enint. 1000 cm3 770 kg
 1400 cm3 860 kg
 1600 cm3 950 kg
 2000 cm3 1100 kg
 2500 cm3 1130 kg
 3000 cm3 1210 kg
 3500 cm3 1300 kg
 4000-4500 cm3 1380 kg

4500 cm3 1470 kg

3.2 Kori-runko
3.2.1 Kori: korin ulkomuoto tulee säilyttää paitsi loka-
suojien ja ilmanohjainten osalta. Koristelistat voidaan 
poistaa. Varapyörän kotelon voidaan korvata vähintään 
samanvahvuisella tasaisella teräslevyllä Tuulilasin pyyh-
kijät ovat vapaat, mutta vähintään yhden pyyhkijän on 
oltava toimintakunnossa.
3.2.2 Korirakenne: sarjatuotantokoria tulee käyttää ja 
vahvistuksia voidaan lisätä artiklan 255.5.7.1 mukaises-
ti. Vetotavan muutosta varten voidaan korirakennetta 
muuttaa kuvan 279-1 (kts ss-säännöt). Kaikki mitat ote-
taan suhteessa luokiteltuun etu- ja taka-akselin keski-
pisteiden yhdistävään akseliin. Käytettävän mate riaalin 
tulee olla terästä ja hitsattu koriin. 

Katalysaattorin asentamiseksi pakoputkistoon, saa-
daan kuvan 279-2 (kts ss-säännöt) mukainen kotelo 
tehdä keskitunneliin. Divisioonassa 2 saadaan takaistui-
mien alla olevaa lattiaa nostaa enintään 100 mm. Teräs-
materiaalin tulee olla vähintään saman paksuista, kuin 
alkuperäinen lattia.
3.2.3 Ovet, moottori- ja tavaratilan kannet: materi-
aali on vapaa edellyttäen, että alkuperäinen ulkomuoto 

säilytetään. Oven saranat ja ulkopuoliset kahvat ovat 
vapaat. Alkuperäinen lukko voidaan korvata uudella, 
jonka tulee olla varmatoiminen. Ohjaajan puoleinen ovi 
tulee säilyttää alkuperäisenä, mutta pehmusteet saa-
daan poistaa. Takaovet voidaan hitsata kiinni. 

Moottori- ja tavaratilan kansien kiinnitys ja saranat 
ovat vapaat, mutta kummassakin on oltava neljä kiin-
nityspistettä ja ulkopuolelta avaamisen tulee olla mah-
dollista. Alkuperäiset kiinnitysmekanismit tulee poistaa. 
Konepeltiin saa tehdä tuuletusaukkoja edellyttäen, 
ettei aukosta tule näkyviin mekaanisia osia. Kansien tu-
lee aina olla vaihdettavissa luokiteltujen alkuperäisten 
kansien kanssa. 

On sallittua poistaa kaikki ikkunamekanismit ovista 
tai vaihtaa sähköiset ikkunannostimet mekaanisiin. 
3.2.4 Ohjaamon tuuletusaukot: Auton katolle saa-
daan tehdä enintään kaksi tuuletusaukkoa seuraavin 
ehdoin:
-  enimmäiskorkeus 10 cm
-  sijoitettava katon etuosan kolmannekselle
-  saranointi takaosasta
-  enimmäisleveys 500 mm
Lämmityslaitteiston saa poistaa.
3.2.5. Pohjapanssarit: saadaan asentaa artiklan 
255.5.7.2.10. mukaisesti.
3.3 Vakaajasiivekkeet
3.3.1 Edessä: Materiaali ja muoto on vapaa, mutta 
asennusalue on seuraava: 
- enintään pystytasolle, jonka sijaitsee etupyörien ak-

selin kohdalla ja vaakatason, joka kulkee oviaukon 
alareunaa pitkin, alapuolelle

- enintään luokitellun auton levyinen
-  edessä enintään luokitellun puskurin pystyprojekti-

on kohdalle 
Puskurin luokiteltu materiaali täytyy säilyttää. Puskurin 
ja korin väliset joustoelementit tulee säilyttää. 

Aukkojen tekeminen puskuriin sen tason yläpuo-
lelle, jonka rajoittaa oviaukon alareuna, on sallittu. Yh-
teispinta-ala saa olla enintään 2500 cm2. Puskuri tulee 
kuitenkin edelleen olla yhtenäinen rakenne. 

Vakaajan materiaalivahvuuden tulee olla rajoissa 2- 
5 mm.
3.3.2 Takana: Enimmäismitat oheisen piirustuksen 
mukaan kiinnitykset mukaan lukien (kuva 279-4 ss-
säännöt). Siiveke tulee sijaita täysin auton etuprojek-
tion takana ja yläprojektion sisällä ja se tulee asentaa 
vaakatasoon. Vakaajan materiaalivahvuuden tulee olla 
rajoissa 2-5 mm.
3.4 Lokasuojat: materiaali ja muoto on vapaa. Kuiten-
kin on aina säilytettävä pyöräaukon muoto, mutta tämä 
ei edellytä alkuperäisten mittojen säilyttämistä. Loka-
suojien on ulotuttava pyörien yli ja peitettävä tehok-
kaasti vähintään yksi kolmasosa renkaan ympäryksestä 
koko leveydeltään.

Lokasuojan levennykset eivät saa leventää autoa 
enempää kuin 140 mm. Levennyksien materiaalivah-
vuus tulee olla rajoissa 2-5 mm. Lokasuojiin saadaan 
tehdä jäähdytysaukkoja. Jos niitä tehdään takapyörien 
taakse, on käytettävä säleikköä aukkojen peittona siten, 
ettei takarengas näy vaakasuoraan katsottaessa. Loka-
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suojien sisäpuoli on vapaa, ja sinne saa sijoittaa mekaa-
nisia laitteita, jotka eivät toimi lokasuojan vahvikkeena.
3.5 Valot: kaikki ulkopuoliset valolaitteet saadaan pois-
taa edellyttäen, että näin syntyneet aukot peitetään. 
Peitettyyn valolaitteen aukkoon saadaan tehdä enin-
tään 30 cm2:n suuruinen aukko jäähdytystä varten. 
3.6 Moottori: on vapaa, mutta sylinterilohkon tulee 
olla luokiteltua samaa kauppamerkkiä kuin auton kori. 
Moottori tulee sijoittaa alkuperäiseen moottoritilaan. 
Vähintään 50 % moottorilohkosta tulee olla etupyöri-
en keskiakselin muodostaman pystytason etupuolella 
(toleranssi ± 10 mm 50 %:n lohkon pituus tai leveys 
minimistä).

Muuttuva-ajoituksinen nokka-akseli ei ole sallittu 
divisioonassa 2.

Muuttuva imusarja ei ole sallittu.
Titaaniseoksen käyttö on sallittu vain kiertokangissa, 

venttiileissä, venttiilin jousilautasissa ja lämpösuojissa.
Magnesiumseoksen käyttö liikkuvissa osissa ei ole 

sallittu.
Keraamisten osien käyttö on kielletty. 
Muun kuin polttoaineen ruiskuttaminen sisäisesti tai 

ulkoisesti on kielletty. Vesisuiskutus on kielletty samoin 
kuin muidenkin aineiden paitsi polttoaineen suihkutus 
palotilaan.

Hiili- tai komposiittimateriaalien käyttö on rajoitettu 
kytkimeen ja ei kantaviin koteloihin tai kanaviin. 

Moottorin ja kaasupolkimen välillä saa olla vain me-
kaaninen yhteys. 

Ahtopaine ei saa olla säädettävissä auton ollessa 
liikkeellä. 

Pakoputken kulkiessa tunnelissa, on vähintään 2/3 
tunnelista oltava avoin ulospäin.
3.7 Moottorin ahtaminen (vain Super Car): ahde-
tun moottorin enimmäistilavuus bensiinimoottorille 
on 2058 cm3 ja dieselmoottorille 2333cm3. Imuilman 
kuristimet: Kukin ahdin on varustettava kuristimella 
seuraavasti ja kuristimien asennus tulee tapahtua Art. 
254 kohdan 6.1 tekstin ja kuvien mukaisesti.

Auto varustettu yhdellä ahtimella: Käytettäessä liite J 
art. 252 kohdan 9. mukaista bensiiniä, kuristimen aukon 
sisähalkaisija saa olla enintään 45 mm jatkuen vähin-
tään 3 mm:n matkalta ahtimen akselin suuntaan, sijai-
ten enintään 50 mm:n päässä vastavirtaan kohtisuoraan 
ahtimen siivistä (kuva art.254-4). Kuristimen ulkohalkai-
sija kuristuskohdan kapeimmalta kohtaa ei saa ylittää 51 
mm 5 mm:n matkalta kuristuskohdan molemmin puo-
lin. Vastaavat sisä- ja ulkomitat ovat 43,5mm / 49,5mm 
käytettäessä E85-polttoainetta.

Auto varustettu kahdella ahtimella: Käytettäessä lii-
te J art. 252 kohdan 9. mukaista bensiiniä, kuristimen 
aukon sisähalkaisija saa olla enintään 32 mm jatkuen 
vähintään 3 mm:n matkalta ahtimen akselin suuntaan, 
sijaiten enintään 50 mm:n päässä vastavirtaan kohti-
suoraan ahtimen siivistä (kuva art.254-4). Kuristimen ul-
kohalkaisija kuristuskohdan kapeimmalta kohtaa ei saa 
ylittää 38 mm 5 mm:n matkalta kuristuskohdan molem-
min puolin. Vastaavat sisä- ja ulkomitat ovat 30,5mm / 
36,5mm käytettäessä E85-polttoainetta.
 Hukkaportin pakokaasut on johdettava pakoputkis-

toon. Ahtimen painetta ei saa muuttaa ajon aikana oh-
jaamosta (paitsi kaasupolkimella).

Keraamiset osat, säätyvät imuaukko ja johdesiivistö 
ovat ahtimessa kiellettyjä.
3.8 Sisätilat: Kojetaulun alapuoliset osat , jotka eivät 
ole osa sitä, voidaan poistaa samoin kuin keskikonsolin 
ne osat, jotka eivät sisällä mittaristoa tai lämmityslait-
teen osia (art 255.7). Kojelaudassa ei saa olla vahinkoa 
aiheuttavia kulmia.

Istuin tulee sijoittaa toiselle puolelle auton keskivii-
vaa.

Väliseinien, jotka erottavat ohjaamon moottori- ja 
tavaratilasta, tulee olla alkuperäisiä ja alkuperäisellä pai-
kalla. Näitä väliseiniä saa käyttää laitteiden sijoituspaik-
kana tai laitteen saa sijoittaa väliseinän läpi edellyttäen, 
että se ei tunkeudu ohjaamoon 20 cm enempää (mitta-
us kohtisuoraan paloseinää vasten). Tämä mahdollisuus 
ei koske sylinteriryhmää, sylinterikantta, moottorin öljy-
tilaa eikä kampiakselia. 

On lisäksi luvallista tehdä tarpeelliset muutokset uu-
den voimansiirtolaitteiston asentamiseksi kohdan 3.2.2. 
mukaisesti. 
3.9 Polttoneste-, öljy- ja jäähdytinnestesäiliöt: tu-
lee erottaa ohjaamosta paloseinillä siten, etteivät nämä 
nesteet pääse missään tapauksessa vuotamaan ohjaa-
moon. Paloseinämääräys koskee myös polttoainesäiliön 
ja moottoritilan sekä polttoainesäiliön ja pakoputkiston 
eristämistä. Polttoainesäiliön korkin tulee olla vuotama-
ton eikä se saa tulla korirakenteen ulkopuolelle.

Polttoainetta ei saa säilyttää autossa 10°C-astetta kyl-
menpänä kuin ulkoilma.
3.10 Pyöränripustus: on vapaa. Jousitus on pakollinen.

Korin muutokset eturipustuksen osalta ovat sallittuja 
siinä määrin, mitä tarvitaan kiinnityspisteiden muutok-
siin ja jousituksen osia, vetoakseleita ja pyörää varten.

Vahvistukset ja aineen lisäys saadaan tehdä enintään 
100 mm:n etäisyydellä kiinnityspisteestä.

Etuapurungon muoto ja materiaali on vapaa edel-
lyttäen, että se on vaihdettavissa alkuperäisen kanssa ja 
sitä ei hitsata koriin.

Jousituksen kiinnityspisteiden paikan muuttaminen 
on sallittu edellyttäen, että ne on sijoitettu uuteen tun-
neliin (Super car).

Taka-akselin osalta korimuutokset rajataan kuvan 
279-1 mukaiseen osaan.

Vain kiinnityspisteiden puslien kautta tapahtuva jou-
situs on kielletty. Joustovaran tulee olla suurempi kuin 
kiinnityspisteiden jouston. Aktiivijousituksen käyttö on 
kielletty. Pyöränripustuksen teräsosien kromaaminen 
on kielletty. Kaikki pyöränripustuksen osat tulee olla ho-
mogeenista metallia. Hydropneumaattisen jousituksen 
käyttö on sallittu edellyttäen, että siinä ei ole aktiivista 
kontrollia.
3.11 Super car: on vapaa. Sensorit, katkaisijat ja säh-
köjohdot pyörissä, vaihdelaatikossa ja tasauspyöräs-
töissä on kielletty. Sensori vaihteen osoittamiseksi on 
kuitenkin sallittu edellytyksellä, että sillä ei ole yhteyttä 
moottorin ohjausjärjestelmään. Muutos nelivetoiseksi 
on sallittu. Luistonestojärjestelmät on kielletty. Etu- ja 
takatasauspyörästön jarrujen tulee olla mekaanisia. 
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4-vetoisten keskitasauspyörästöissä voi olla lisättynä 
viskoosi tai hydraulinen kytkin rajoittamassa luistoa, 
mutta se ei saa olla säädettävissä ajon aikana.

Jos 4-vetoautossa ei ole keskustasauspyörästöä, 
saadaan kardaaniin asentaa takavedon poistolaite, jota 
kuljettaja voi käyttää käsin ilma- tai hydrauliohjauksella.  
Myös sähköisesti tai mekaanisesti pumpatulla hydrau-
lisella painesysteemillä, jota kontrolloidaan käsijarrulla, 
voidaan käyttää.

Touring car: Luistoestojärjestelmät ovat kiellettyjä. 
Sensorit pyörissä, vaihteistossa tai tasauspyörästössä 
ovat kiellettyjä. Muutos etuvetoisesta takavetoiseksi on 
pakollinen. Tasauspyörästön jarru tulee olla mekaani-
nen. Viskoosikytkin on sallittu vain, jos se on luokiteltu.
3.12 Vesijäähdytin: Sijoitus on vapaa kunhan sitä ei si-
joiteta ohjaamoon. Koriin tehtävä aukko ei saa olla jääh-
dytintä suurempi. Ilmakanavat saavat kulkea ohjaamon 
läpi. Lattiaa ei kuitenkaan saa muuttaa.
3.13 Jarrut: ovat vapaat, mutta 2-piirijärjestelmä, jota 
käytetään samalla polkimella, on pakollinen. Polkimen 
on vaikutettava samanaikaisesti kaikkiin neljään pyö-
rään. Jarrunestevuodon ilmaantuessa tulee polkimella 
voida vaikuttaa ainakin kahteen pyörään. Tehokas käsi-
jarru on pakollinen ja sen tulee vaikuttaa saman akselin 
molempiin pyöriin.

Jarrulevyjen tulee olla magneettista ainetta. Lukkiu-
tumattomat jarrut ovat kielletty.

Jarrusäiliöitä ei saa sijoittaa ohjaamoon.
3.14 Mekaaniset osat: mikään mekaaninen osa ei saa 
tunkeutua korirakenteen ulkopuolelle, paitsi lokasuoji-
en sisään.
3.15 Ohjausjärjestelmä: Ohjausjärjestelmä ja sen si-
joitus on vapaa. Vain mekaaninen välitys sallitaan. Ohja-
us on varustettava sarjavalmisteisesta autosta tulevalla 
kasaan painuvalla laitteella. Luokittelematon 4-pyörä-
ohjaus on kielletty.
3.16 Vaihdelaatikko: automaatti- tai puoliautomaat-
tivaihdelaatiko sähköisellä, pneumaattisella tai hydrau-
lisella luistonkontrollilla on kielletty.
Tasauspyörästöt sähköisellä, pneumaattisella tai hyd-
raulisella luistonkontrollilla, jotka ovat säädettävissä 
auton liikkuessa, ovat kiellettyjä.
3.17 Magnesium: On kiellettyä käyttää 3 mm ohuem-
pia magnesiumlevyjä.

5. Rallicross kansallinen nelivetoluokka
Noudattaa KV Super car sääntöjä ottaen huomioon seu-
raavien kohtien poikkeavuudet: (Numerot viittaavat KV 
RC-sääntöihin.)
1.1 Määritelmät: Autot ovat vähintään nelipaikkaisia 
etumoottorisia umpikorisia sarjatuotantoautoja ja ko-
rimateriaalin tulee olla terästä. Niiden ei tarvitse olla 
luokiteltuja. Auton tulee olla mallivuotta 1996 tai nuo-
rempi.
1.2 Äänenvoimakkuus ja katalysaattori: Kataly-
saattori ei ole pakollinen. 
2.1 Takavalot: Auton alkuperäiset jarruvalot riittävät, 
mikäli ne sijaitsevat korkeussuunnassa takalasin ylä- ja 
alareunan välissä

Takasumuvalo:
Takasumuvalon tulee sijaita ajoneuvon takaosassa 
keskilinjalla, selvästi näkyvällä paikalla. Valon tulee olla 
teholtaan min. 20w (maksimi 30w) myös Led tyyppiset 
valot hyväksytään. Valon tulee olla pinta-alaltaan min. 
60 cm2 (maksimi 70 cm2). Virta valolle kytkettävä niin, 
että valo ei sammu käännettäessä päävirtakatkaisia off 
asentoon. Valon tulee palaa kaikkien kilpailussa ajettavi-
en erien ja harjoittelujen aikana.
2.4 Ikkunat: Taka- ja sivulaseina saa käyttää min. 3 mm 
paksua polykarbonaattia. Turvakalvojen käyttö ikku-
noissa on sallittu. 
2.6 Polttoainesäiliöt: Alkuperäisen säiliön saa korvata 
myös SFI 28.1 hyväksytyllä säiliöllä.

3.1 Minimipainot: taulukon viimeisellä painolla ei 
kuutiotilavuusylärajaa.
3.2.2 Korirakenne: Korirakennetta saa muuttaa kuvan 
279-1 mukaisesti. Kardaanitunneliin saa rakentaa huol-
toluukun, materiaali sama kuin kardaanitunnelissa. Luu-
kun max. koko 50 x 50 cm.
3.3.1 Vakaajasiivekkeet edessä: Vakaajasiiveke saa 
ulottua eteenpäin max 100 mm korin äärimmäisestä 
rajasta, sen on sijaittava puskurin alapuolella. Materiaali 
tulee olla muovia tai lasikuitua. Alkuperäisen puskurin 
materiaalin saa korvata lasikuidulla. Joustoelementit 
ja puskurin runko saadaan poistaa, tai muuttaa, jolloin 
puskurin rungon korvaavan rakenteen enimmäisvah-
vuus on teräksellä 1mm ja alumiinilla 2 mm.
3.6 Moottori: Sylinterilohko saa olla eri kauppamerk-
kiä, kuin auton kori. Moottorin paikka alkuperäisessä 
moottoritilassa on vapaa. 

Ko. sääntökohdan ahdetun moottorin enimmäistila-
vuudet saa ylittää.
Tilavuuskertoimet :
Ahdettu bensiinimoottori 1.7
Ahdettu dieselmoottori 1.5
Wankel moottori 1.8
Ahdettu wankelmoottori 3.0

Suojatut jäähdytinvesi- ja voiteluöljyputket saadaan 
sijoittaa ohjaamoon lattiatasolle tai keskitunnelin kyl-
keen.
3.10 Pyöränripustus: Akseliväliä ja sijaintia saa muut-
taa enintään ±50 mm.
3.12 Vesijäähdytin: Tavaratilan lattiaan saa tehdä 
jäähdytys- aukkoja. 
3.13 Jarrut: Jarrunestesäiliöt saavat sijaita ohjaamossa, 
jos ne ovat suojattuna nesteen- ja tulenkestävällä ko-
telolla.

6. SRC-autojen tekniset määräykset
1. Määritelmät: 
Autot ovat EU tyyppikatsastettuja vähintään nelipaik-
kaisia etumoottorisia umpikorisia sarjatuotantoautoja. 
Luokitustodistusta ei vaadita. WRC- ja VK-luokitukset 
eivät ole sallittuja.

Keraamisia, titaanista, hiilikuidusta tai aramiittikui-
dulla vahvistetusta materiaalista valmistettuja me-
kaanisia osia ei saa käyttää (ei koske venttiilejä, vent-
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tiilinohjaimia, -istukoita eikä venttiilinjousia). Lisäksi 
magnesiumin käyttö on kielletty, ei kuitenkaan koske 
alkuperäisiä osia. 

2. Kori ja runko
2.1 Kori: korin ulkomuoto tulee säilyttää alkuperäisenä
Korirakenteen on oltava terästä. 2- ja 4-ovisten versioi-
den käyttö on sallittu. SRC-luokan autojen mallivuosi 
tulee olla 1998 tai uudempi. 

Koristelistat voidaan poistaa. Tuulilasin pyyhkijät 
ovat vapaat, mutta vähintään yhden pyyhkijän on olta-
va toimintakunnossa. 
2.2 Korirakenne: sarjatuotantokoria tulee käyttää ja 
vahvistuksia voidaan lisätä Autourheilun sääntökirjan 
Liite J:n artiklan 255.5.7.1 mukaisesti. Korirakennetta 
voidaan muuttaa SS-sääntökohdan 4.3. kuvan 279-1 
mukaisesti. Kardaanitunneliin saa rakentaa huoltoluu-
kun. Materiaali tulee olla samaa materiaali kuin kardaa-
nitunneli. Huoltoluukun sallittu koko on 40 x 40 cm. 
Moottorin ja ohjaamon välistä paloseinää saadaan 
siirtää tarvittavin osin enintään 300 mm, ja moottoria 
siirtää taaksepäin siten, ettei kolmannen (paloseinästä 
mitattuna) sylinterin keskipiste tule taaemmaksi kuin 
etupyörien akselin välinen linja. Muuta kuin nelisylinte-
ristä rivimoottoria käytettäessä, tulee moottorilohkosta 
vähintään 37,5 % sijaita etuakselin etupuolella. Pusku-
reiden muoto on oltava alkuperäinen, alkuperäisen 
puskurin materiaalin saa korvata lasikuidulla. Etupus-
kurin runko/törmäyssuoja on säilytettävä alkuperäisenä 
eturunkoaisojen ulkoreunojen välisellä alueella. 

Eturitilän (maskin) muuttaminen tai vaihtaminen 
on sallittu (ei poistaminen). Varapyöräkotelo saadaan 
poistaa. Auton etu- ja takaosaan on sijoitettava hi-
naussilmukka. Se ei saa ulottua auton ääriviivojen ulko-
puolelle katsottuna ylhäältäpäin. Hinaussilmukka tulee 
olla helposti hinaushenkilökunnan löydettävissä, ja se 
tulee maalata autosta erottuvaksi punaisella, keltaisella 
tai oranssilla maalilla.

2.3 Ovet, moottori- ja tavaratilan kannet: kuljetta-
jan ovi säilytetään alkuperäisenä, pehmusteet saa pois-
taa. Kuljettajan oven ovipaneeli on korvattava Liite J:n 
artiklan 255.5.7.3.4 kohdan a tai b  mukaisella ratkaisulla. 
Kohdan a mukaista ratkaisua käytettäessa saa sivutör-
mäyssuojan poistaa ovesta. Jos käytetään kuljettajan 
puolella turvakehikossa kahta oviputkea, saa kuljetta-
jan ovesta poistaa ovipaneelin alla olevia sisäpuolisia 
rakenteita. Mikäli turvakehikon pääkaari sijaitsee yli 150 
mm auton B-pilarin takapuolella, on myös kuljettajan 
puoleisen taka-oven/takakyljen rakenne säilytettävä 
alkuperäisenä em. ehdot huomioiden tai pääkaaren ja 
B-pilarin väliselle alueelle on asennettava vahvike väh. 
2,5mm metallilevystä. Vahvikelevy kiinnitetään B-pila-
riin väh. kolmella M10 8.8 pultilla ja pääkaareen hitsaa-
malla. Vahvikelevyn etäisyys helmakotelon yläpinnasta 
korkeussuunnassa enintään 100mm, levyn korkeus 
vähintään 300mm. Vahvikkeeseen ei saa tehdä keven-
nysreikiä.  

Muissa ovissa tulee alkuperäinen ulkomuoto säi-
lyttää, mutta materiaali on vapaa ja takaovet voidaan 

hitsata tai muulla tavalla kiinnittää koriin. Oven saranat 
ja ulkopuoliset kahvat ovat vapaat. On sallittua poistaa 
kaikki ikkunamekanismit ovista tai vaihtaa sähköiset 
ikkunannostimet mekaanisiin. Alkuperäinen lukko voi-
daan korvata uudella, jonka tulee olla varmatoiminen. 
Moottori- ja tavaratilan kansien materiaali on vapaa, 
mutta muoto tulee olla alkuperäinen. Kiinnitys ja sara-
nat ovat vapaat, mutta kummassakin on oltava vähin-
tään neljä kiinnityspistettä ja ulkopuolelta avaamisen 
tulee olla mahdollista. Alkuperäiset kiinnitysmekanismit 
tulee poistaa. Kansien tulee aina olla vaihdettavissa 
alkuperäisten kansien kanssa. Moottori- ja tavaratilan 
kansiin saadaan tehdä jäähdytysaukkoja siten, että auk-
kojen yhteen laskettu pinta-ala on enimmillään 1000 
cm2 kumassakin kannessa. Aukot on peitettävä ritilällä 
siten, että mekaaniset osat eivät tule näkyviin katsotta-
essa autoa vaakaprojektiossa.
2.4 Ohjaamon tuuletusaukot: koriin saa tehdä auk-
koja ohjaamon tuulettamiseksi. Mikäli ne sijoitetaan 
katon takakulmaan takaikkunan yläpuolelle ja/tai ta-
kasivuikkunan ja takaikkunan väliselle alueelle, ne eivät 
saa ulottua alkuperäisen korilinjan ulkopuolelle edestä 
nähtynä.

Lämmityslaitteiston saa poistaa.

3. Aerodynaamiset osat:
Vakaajasiivekkeet saa poistaa.

Vakaajasiivekkeen saa asentaa SuperCar-luokan 
säännön mukaisesti.

4. Lokasuojat: Materiaali ja muoto on vapaa. Kuitenkin 
on aina säilytettävä pyöräaukon muoto, mutta tämä
ei edellytä alkuperäisten mittojen säilyttämistä. Loka-
suojien on ulotuttava pyörien yli ja peitettävä tehok-
kaasti vähintään yksi kolmasosa renkaan ympäryksestä 
koko leveydeltään.
Lokasuojan levitykset eivät saa leventää autoa enem-
pää kuin 140 mm. Levennyksien materiaalivahvuus 
tulee olla rajoissa 2-5 mm. Lokasuojiin saadaan tehdä 
jäähdytysaukkoja. Jos niitä tehdään takapyörien taakse, 
on käytettävä säleikköä aukkojen peittona siten, ettei 
takarengas näy vaakasuoraan katsottaessa. Lokasuojien 
sisäpuoli on vapaa, ja sinne saa sijoittaa mekaanisia lait-
teita, jotka eivät toimi lokasuojan vahvikkeena.

5. Moottori: moottori on vapaa. Moottorin on oltava 
vapaasti hengittävä. Kiertomäntämoottori ei ole sallit-
tu. Moottorin paikka on vapaa alkuperäisessä mootto-
ritilassa. Moottorin kampiakselin tulee sijoittaa auton 
pituusakselin suuntaisesti. Moottoritilavuuden maksi-
mikoko on 3500 cm3. Muun kuin polttoaineen ruiskut-
taminen sisäisesti tai ulkoisesti on kielletty. Vesiruiskutus 
on kielletty vaikka se olisi luokiteltu.

Hiili- tai komposiittimateriaalien käyttö on rajoitettu 
kytkimeen ja ei-kantaviin koteloihin tai kanaviin.

Moottorin ja kaasupolkimen välillä saa olla vain me-
kaaninen yhteys.

Suojatut jäähdytinvesi- ja voiteluöljyputket saadaan 
sijoittaa ohjaamoon lattiatasolle tai keskitunnelin kylkeen . 
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6. Sisätilat: sisäverhoilu on poistettava. Kojelaudassa ei 
saa olla vahinkoa aiheuttavia kulmia. Istuin tulee sijoit-
taa jommallekummalle puolelle auton keskiviivaa. 

7. Turvavyö: vähintään 6-pisteen Autourheilun Sään-
tökirjan liite J:n artiklan 253.6 mukaiset turvavyöt ovat 
pakolliset. Kummallakin olkavyöllä on oltava erillinen 
kiinnityspiste.

8. Turvakehikko: Autourheilun Sääntökirjan liite J: n 
artiklan 253.8. mukainen turvakehikko diagonaalituki-
neen on pakollinen. Oviputket molemmissa ovissa ovat 
pakolliset. Turvakehikon takatuet voivat mennä taka-ak-
selilinjaan asti. Kaikkien turvakehikon osien on sijaittava 
etu- ja taka-akselilinjojen välisellä alueella.

9. Istuimet: Turvallisuussääntöjen artiklan 253.16 mu-
kaan. Istuin tulee sijaista kuvitellun takaistuimen istuin-
osan etupuolella. Matkustajien istuimet, samoin kuin 
takahylly kaksitila-autoissa, voidaan poistaa.

10. Ikkunat: tuulilasin tulee olla kerroslasia tai polykar-
bonaattia, ja sen paksuus on oltava 5 mm. Muiden ikku-
noiden tulee olla polykarbonaattia ja niiden paksuuden 
on oltava vähintään 3 mm. Laminoituja tuulilaseja, jois-
sa on halkeamia tai joiden läpinäkyvyys on heikko tai 
on pelättävissä, että lasi voi mennä rikki kilpailun aikana, 
ei hyväksytä. Turvakalvojen käyttö on sallittu. Tarrojen ja 
väriaineiden käyttö on kielletty. Tuulilasin pesulaitteen 
suurempi säiliö tai lisäsäiliö voidaan asentaa. Turvaverk-
ko kuljettajanpuoleisessa sivuikkunassa on pakollinen.

11. Polttoainesäiliöt: Polttoainesäiliön tulee Art. 253 
kohdan 16. tai sen kansallisen lisäyksen mukainen. Polt-
toainesäiliön sijainti on vapaa edellyttäen, ettei sitä sijoi-
teta ohjaamoon eikä moottoritilaan. 

Korkeapainepumput saavat toimia vain moottorin 
käydessä/pyöriessä. Sallitaan polttoaineen jäähdytin, 
jonka kokonaistilavuus on enintään yksi litra.

Polttoneste-, öljy- ja jäähdytinnestesäiliöt tulee erot-
taa ohjaamosta paloseinillä siten, etteivät nämä nesteet 
pääse missään tapauksessa vuotamaan ohjaamoon. 
Paloseinämääräys koskee myös polttoainesäiliön ja 
moottoritilan sekä polttoainesäiliön ja pakoputkiston 
eristämistä. Paloseinänä voidaan käyttää ohjaamon ja 
polttoainesäiliön välissä tulen- ja iskunkestävää muovia.

Polttoainesäiliön korkin on oltava vuotamaton. Polt-
toainetta ei saa säilyttää autossa 10°C-astetta kylmem-
pänä kuin ulkoilma.

12. Valot, akku ja päävirtakatkaisin
12.1 Valot: kaikki ulkopuoliset valolaitteet on poistet-
tava ja näin syntyneet aukot on peitettävä tiiviisti. Pei-
tettyyn valolaitteen aukkoon saadaan tehdä enintään 
30 cm2:n suuruinen aukko jäähdytystä varten.
12.1.1 Jarruvalot: kaksi punaista vähintään 60 cm2:n 
valaisevalla pinnalla ja 15 W:n lampulla varustettua 
jarruvaloa (myös LED), jotka korvaavat auton alkupe-
räiset jarruvalot tai toimivat niiden kanssa yhdessä. 
Ne sijoitetaan 1,0-1,5 m:n korkeudelle maanpinnasta, 

symmetrisesti auton pituusakseliin nähden ja samalle 
korkeudelle. Auton alkuperäiset takavalot hyväksytään, 
mikäli ne alunperin sijaitsevat takalasin ylä- ja alareunan 
välisellä alueella.
12.1.2 Takasumuvalo
Takasumuvalon tulee sijaita ajoneuvon takaosassa 
keskilinjalla, selvästi näkyvällä paikalla. Valon tulee olla 
teholtaan min. 20w (maksimi 30w) myös Led tyyppiset 
valot hyväksytään. Valon tulee olla pinta-alaltaan min. 
60 cm2 (maksimi 70 cm2). Virta valolle kytkettävä niin, 
että valo ei sammu käännettäessä päävirtakatkaisia off 
asentoon. Valon tulee palaa kaikkien kilpailussa ajettavi-
en erien ja harjoittelujen aikana.
12.2 Akku: Liite J:n artiklan 255.5.8.3 mukaisesti.
12.3 Päävirtakatkaisin: Liite J:n kohdan 253-13 mu-
kainen päävirtakatkaisin on pakollinen.

13. Pyöränripustus: Pyöränripustus on vapaa. Jousi-
tus on pakollinen. Ajon aikana säädettävät pyöränripus-
tuksen osat ovat kiellettyjä. Mikään pyöränripustuksen 
osa ei saa sijaita ohjaamossa.

Korin muutokset ovat sallittuja siinä määrin, mitä tar-
vitaan kiinnityspisteiden muutoksiin ja jousituksen osia, 
vetoakseleita ja pyörää varten. Etuapurungon muoto 
ja materiaali ovat vapaa edellyttäen, että se on vaih-
dettavissa alkuperäisen kanssa ja sitä ei hitsata koriin. 
Jousituksen kiinnityspisteiden paikan muuttaminen 
on sallittu edellyttäen, että ne on sijoitettu uuteen 
tunneliin. Akseliväliä ja sijaintia saa muuttaa enintään 
±50 mm.

Vain kiinnityspisteiden puslien kautta tapahtuva jou-
situs on kielletty. Joustovaran tulee olla suurempi kuin 
kiinnityspisteiden jouston. Aktiivijousituksen käyttö on 
kielletty. Pyöränripustuksen teräsosien kromaaminen 
on kielletty. Kaikkien pyöränripustuksien osat on oltava 
homogeenista metallia. 

Vahvistustangot sallittu Liite J artiklan 255.5.3.1 mu-
kaisesti.

14. Renkaat: Koko pyörän (laippa+vanne+ilmalla täy-
tetty rengas) pitää mahtua U-malliseen mittahaaruk-
kaan, jonka sisäleveys on 250 mm.

Mittaus on suoritettava renkaan kuormittamatto-
malta osalta. 

Muuten renkaat on vapaat.

15. Varapyörät: ei saa kuljettaa autossa.

16. Voimansiirto: ainoastaan takaveto on sallittu. (etu- 
tai nelivetoinen on muutettava takavetoiseksi). Luiston-
estojärjestelmät on kielletty. 

17. Vesijäähdytin: ei saa asentaa ohjaamoon, muuten 
sen sijoittaminen on autossa vapaa. Vesijäähdyttimen riit-
tävän ilmankierron takaamiseksi saa tavaratilan lattiaan 
tehdä vapaasti reikiä. Vesi- ja öljynjäähdyttimen yhtey-
dessä olevien puhaltimien lukumäärä on vapaa, muutoin 
moottoritilassa saa olla yksi ylimääräinen tuuletin ilman 
vaihdon lisäämiseksi. Imuilman jäähdyttämiseen ja/tai 
ahtamiseen puhaltimia ei saa käyttää. Kaihtimen asenta-
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minen on sallittu. Ilmakanavat saavat kulkea ohjaamon 
läpi, ohjaamon lattiaa ei kuitenkaan saa muuttaa.

18. Jarrut: ovat vapaat, mutta 2-piirijärjestelmä, jota 
käytetään samalla polkimella, on pakollinen. Polkimen 
on vaikutettava samanaikaisesti kaikkiin neljään pyö-
rään. Jarrunestevuodon ilmaantuessa on polkimella 
voitava vaikuttaa ainakin kahteen pyörään. Tehokas 
käsijarru on pakollinen ja sen tulee vaikutettava saman 
akselin molempiin pyöriin. 

Jarrulevyjen on oltava magneettista ainetta. Lukkiu-
tumattomat jarrut ovat kielletty. Jarrunestesäiliöt saavat 
sijaita ohjaamossa, jos ne ovat suojattuna nesteen- ja 
tulenkestävällä kotelolla.

Poljinasetelma voidaan korvata käyttämällä tehdas-
tekoista erityisesti kilpailukäyttöön tarkoitettua asetel-
maa.

19. Mekaaniset osat: mikään mekaaninen osa ei saa 
tunkeutua korirakenteen ulkopuolelle, paitsi lokasuoji-
en sisään.

20. Ohjausjärjestelmä: Vain mekaaninen välitys salli-
taan. Ohjaus on varustettava sarjavalmisteisesta autosta 
tulevalla kasaan painuvalla laitteella. 4-pyöräohjaus on 
kielletty. Ohjauslukko on poistettava.
Irrotettava ohjauspyörä on pakollinen, pikairrotuskes-
kiön pitää olla tehdasvalmisteinen. Ohjauspyörän pika-
lukituksen vivun/laipan värin tulee olla keltainen ja se 
on sijoitettava ohjauspylvääseen ohjauspyörän taakse. 
Ohjauslaitteiden osien tulee olla tehdas- ja/tai sarjaval-
misteisia.

21. Vaihdelaatikko: Vapaa. Automaatti- tai puoliau-
tomaattivaihdelaatikko sähköisellä, pneumaattisella tai 
hydraulisella luistonkontrollilla on kielletty. Toimiva pe-
ruutusvaihde on pakollinen. 

Tasauspyörästöt sähköisellä, pneumaattisella tai 
hydraulisella luistonkontrollilla, jotka ovat säädettävissä 
auton liikkuessa, ovat kiellettyjä.

22. Telemetria ja äänenvoimakkuus
22.1 Telemetria: on kielletty.
22.2 Äänenvoimakkuus: Kilpailuissa on äänen enim-
mäismäärä kierrosluvulla 4500 r/min 110 dB(A). Pak-
oputkiston tulee päättyä auton takaosaan tai auton 
sivulle etuoven takapuolelle siten, että ulostuloputki on 
auton akselivälin puolittajan takapuolella. Katalysaat-
tori saadaan poistaa, mutta katalysaattorin käyttö on 
suositeltavaa.

23 Painot 
Mahdolliset lisäpainot tulee kiinnittää ohjaamon tai ta-
varatilan lattiaan vähintään kolmella M10 pultilla
Vähimmäispainot :
Autot punnitaan kuljettajan kanssa 
sylinteritilavuus enintään      
2000 cm³ 910 kg
2200 940 kg  
2400 960 kg  

2600 1030 kg
2800 1130 kg
3000 1200 kg  
Yli 3000 1270 kg  

7. AUTOKROSSIN TEKNISET MÄÄRÄYKSET 
Noudattaa SRC sääntöjä ottaen huomioon seuraavien 
kohtien poikkeavuudet: (Numerot viittaavat SRC-sään-
töön.)
Määritelmä: Autot ovat sarjavalmisteisia umpikorisia 
henkilöautoja. 

2.1 Kori: Ei mallivuosirajaa.
2.2 Korirakenne: Korin vahvistaminen on sallittua, 
vaikka vahvistava aine ei seuraakaan alkuperäistä muo-
toa. Tämä ei kuitenkaan sallialkuperäisen korimateriaa-
lin poistamista.

Räjähdyssuoja on pakollinen niissä autoissa, joissa 
kuljettaja sijaitsee sillä alueella, johon vauhtipyörän/
kytkimen sirpaleet saattavat lentää. Se pitää ulottua 25 
mm vauhtipyörän eteen ja 25 mm painelevyn takapuo-
lelle. Materiaalin pitää olla 6 mm:n teräslevyä. 

Moottorin paikka moottoritilassa on vapaa, vaikka 
paloseinää olisi siirretty. Moottorin apulaitteet voivat 
ulottua matkatavaratilaan.

Jos puskurit eivät ole koriin integroituja osia, ne voi-
daan poistaa kiinnikkeineen.

2.3 Ovet, moottori- ja tavaratilan kannet: Ovet  säi-
lytetään alkuperäisenä, pehmusteet saadaan poistaa. 
Etuovien ovipaneeli on korvattava vähintään 1 mm 
paksulla alumiinilla, hiilikuidulla tai muulla palamatto-
malla materiaalilla.

Muista, kuin kuljettajan ovesta saa poistaa ovipanee-
lin alla olevia sisäpuolisia rakenteita ilman turvakehikko-
vaatimuksia. Etukanteen ja –peltiin saa tehdä jäähdytys-
aukkoja siten, että molempien osien aukkojen yhteen 
laskettu pinta-ala on enimmillään 1500 cm2. 

Takakanteen ja takapellin valojen väliselle alueelle 
saa tehdä jäähdytysaukkoja siten, että molempien osi-
en aukkojen yhteen laskettu pinta-ala on enimmillään 
1500 cm2.

5. Moottori: 
Moottorin maksimitilavuus taka- ja keskimoottorisis-
sa autoissa on 2050 cm3. Kardaanivetoisissa autoissa 
käytettäessä moottoria, jossa 2vent/sylinteri mootto-
ritilavuuden maksimitilavuus on 2400 cm3. Mikäli kar-
daaniautossa käytetään moniventtiilimoottoria, jossa 
ei ole muuttuvia nokka-akseleiden nostoja tai ajoituk-
sia maksimitilavuus on 2250 cm3, mikäli moottorissa 
on muuttuvat nokka-akselin nostot ja ajoitukset on 
moottorin maksimitilavuus 2050 cm3. Etuvetoisessa 
autossa moottoritilavuuden maksimikoko on aina 2400 
cm3. Kiertomäntämoottori rinnastetaan moniventtiili-
moottoriin, kiertomäntämoottorin sylinteritilavuuden 
laskemiseksi kerroin on 1.8. Etu- ja kardaanivetoisissa 
autoissa kiertomäntämoottorin laskennallinen tilavuus 
saa olla enintään 2400cm3. Moottorin kampiakselin 
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suunta on vapaa.
Moottorin lohkon ja sylinterinkannen tulee olla teh-

das/sarjavalmisteisesta autosta. Moottorilohkon saa 
putkittaa erillisillä putkilla.

Alkuperäistä sylinteritilavuutta saa vapaasti muuttaa 
putkittamalla, poraamalla ja iskunpituutta muuttamalla. 

Käytettäessä ilmajäähdytteistä moottoria moottorin 
lohkolle, sylinterinkansille tai kampiakselille ei aseteta 
mitään rajoituksia, kuitenkin maksimi kuutiotilavuusra-
jat huomioiden.

Kiertomäntämoottorin imu- ja pakokanavien sijainti 
ja imu- ja pakojärjestelmä on vapaa. 

Autoon kuulumatonta moottoria käytettäessä on kil-
pailijan pystyttävä osoittamaan kyseinen automerkki- ja 
malli, josta moottori on peräisin.

Kampiakselille ja kiertokangille ei aseteta mitään 
rajoituksia.

Kampiakselin laakereiden tyyppi ja lukumäärä on 
säilytettävä, muuten niille ei aseteta mitään rajoituksia.

Vauhtipyörälle ei aseteta mitään rajoituksia, kytkinle-
vyjen lukumäärä vapaa.
Sylinterinkansi on vapaa seuraavin rajoituksin:
A) Sylinterikannen (-kansien) tulee olla tehdas/sarjaval-
misteisesta autosta. 
B) Aineen lisääminen sylinterinkanteen on sallittu aino-
astaan imu- tai pakokanaviin (venttiili-istukan ja kysei-
sen kanavan sarjan liitostason väliselle alueelle, venttiili-
istukka mukaan lukien), palotilaan, vesikanaviin sekä 
kannessa sijaitseviin nokkapukkeihin.
C) Imusarjan liitostason tulee olla sijainniltaan sylinteri-
kannen mukainen - alkuperäinen - joskin kanavien paik-
kaa kyseisessä tasossa voidaan muuttaa edellä mainittua 
kohtaa noudattaen. Imusarjan liitos sylinterikanteen 
sekä mahdollinen imusarjan tiiviste tulee olla tasomai-
nen (ei ulko- tai sisämittoja liitoksessa) tai sylinterikan-
nen mukainen alkuperäinen. Tasojen oikaisuhionta on 
sallittu.
D) Sylinterikannen alkuperä on oltava tunnistettavissa 
ja lisäksi kilpailijan on pystyttävä osoittamaan kyseinen 
automerkki- ja malli, josta sylinterikansi on peräisin.

Sylinterikannen tiivisteen maksimipaksuus on 
2,5mm.

Nokka-akseleille ja venttiilikoneistolle ei aseteta mi-
tään rajoituksia. Muuttuva-ajoituksiset nokka-akselit, 
muuttuva-nostoiset keinuvipu/nostin-järjestelmät ovat 
sallittuja, mikäli ne ovat käytössä olevassa moottorissa 
alkuperäisinä ja käytetään moottorin alkuperäistä imu-
järjestelmää tai mikäli kaikki moottorille menevä ilma 
kulkee enintään 64mm halkaisijaltaan olevan läpän tai 
reiän kautta. Muutoin imujärjestelmälle, polttoaineen 
syöttöjärjestelmälle, sytytysjärjestelmälle sekä ilman-
puhdistimelle ei aseteta mitään rajoituksia. Kaikenlai-
nen imuilman ahtaminen mekaanisesti tai lisälaitteilla 
on kielletty, ahtimen saa poistaa. 

Pakosarja on vapaa, pakoputkiston tulee olla ajoneu-
vojen varustusta ja tarvikkeita koskevien asetusten ja 
Art. 252.3.6 mukainen. Katalysaattoria suositellaan. 

Voitelujärjestelmä on vapaa. Öljynjäähdyttimen 
asentaminen korirakenteen ulkopuolelle on sallittu 
ainoastaan sen vaakasuoran tason alapuolelle, joka 

kulkee pyörännapojen kautta. Jäähdytin ei saa ulottua 
auton ylhäältä katsotun ääriviivan ulkopuolelle. Öljyn-
jäähdytintä ei saa asentaa ohjaamoon.

Moottorin jäähdytys: tuuletin, vesipumppu ja jääh-
dytin sekä sen kiinnitys ovat vapaat. Vesi- ja öljynjääh-
dyttimen yhteydessä olevien puhaltimien lukumäärä 
on vapaa, muutoin moottoritilassa saa olla yksi ylimää-
räinen tuuletin ilman vaihdon lisäämiseksi. Imuilman 
jäähdyttämiseen ja/tai ahtamiseen ei puhaltimia saa 
käyttää. Ilmajäähdytteisen moottorin tuulettimet va-
paat, em. rajoitukset huomioiden.  

Moottorissa käytettäville pulteille ja muttereille ei 
aseteta mitään rajoituksia.

Titaanista, hiilikuidusta tai aramidikuidulla vahviste-
tusta materiaalista valmistettuja mekaanisia osia ei saa 
käyttää (ei koske venttiilejä, venttiilinohjaimia -istukoita 
eikä venttiilin jousilautasia).
Moottori kiinnikkeineen on sijaittava kokonaisuudes-
saan moottoritilassa.

11. Polttoainesäiliöt: Voidaan käyttää myös automal-
lin alkuperäistä säiliötä täytettynä turvavaahdolla. Polt-
toainesäiliö voidaan myös vaihtaa säiliöön, joka on val-
mistettu alumiinista tai teräksestä autourheilukäyttöön 
ja täytetty turvavaahdolla. 

Polttoaineiden säilytykseen tai kuljettamiseen tarkoi-
tettuja astioita ei saa käyttää polttoainesäiliönä.

13. Pyöränripustus: Etuapurungon saa hitsata koriin 
kiinni.

16. Voimansiirto: 2-veto on sallittu. Etuvedon voi 
muuttaa takavetoiseksi. 

20. Ohjausjärjestelmä: Yksinivelinen ohjausakseli 
sallitaan, jos autossa käytetään sen alkuperäistä ohjaus-
akselia. Irrotettava ohjauspyörä on pakollinen, pikairro-
tuskeskiön pitää olla tehdasvalmisteinen. Ohjauspyörän 
pikalukituksen vivun/laipan värin tulee olla keltainen ja 
se on sijoitettava  ohjauspylvääseen ohjauspyörän taak-
se. 

21. Vaihdelaatikko: vaihdekaavion on oltava alkupe-
räinen tai H-kaavio. 

23. Painot
Mahdolliset lisäpainot tulee kiinnittää taka- tai keski-
moottorisessa autossa ohjaamoon apukuljettajan istui-
men paikalle.  Etu- tai kardaanivetoisessa autossa ohjaa-
moon tai tavaratilan lattiaan. Lisäpainojen kiinnitys aina 
vähintään kolmella M10 8.8 pultilla.
Vähimmäispainot:
Autot punnitaan kuljettajan kanssa.
Taka- tai keskimoottorisessa autossa 
Syl.tilavuus 2 ventt./syl moniventt./syl
enint. cm³ kg kg
1050 750 830
1350 830 890
1650 910 980
1850 950 1000
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2050 990 1060
Kiertomäntämoottorin sylinteritilavuuden laskemiseksi 
kerroin
on 1.8.  Kiertomäntämoottori rinnastetaan moniventtii-
limoottoriin.
Etu-ja kardaanivetoisessa autossa
Syl.tilavuus   2 ventt./syl   moniventt./syl
enint. cm³ kg kg
1050 700 780
1350 780 840
1650 860 930
1850 900 950
2050 940 1010

2250 1010 1030
2400 1060  
Etuvetoisten autojen minimipainot edellä mainitut - 30 
kg.

Kiertomäntämoottorin sylinteritilavuuden laskemi-
seksi kerroin on 1.8.  Kiertomäntämoottori rinnastetaan 
moniventtiilimoottoriin.

Kardaanivetoisissa autoissa käytettäessä kiertomän-
tämoottoria, jonka laskennallinen sylinteritilavuus on yli 
2250cm3, vähimmäispaino on 1060kg.  

Kaudella 2016 Formula Fordien SM-sarjassa käytettävi-
en autojen tekniikkasäännöt:
 
Duratec: Kaikkien autojen tulee olla vähintään oheisen 
2009 Tech Regs FF Duratec 1600 Version 3 Final mu-
kaisia, myös muutokset jotka löytyvät oheisista 2013 
Reglement FF del 2 1600   Duratec säännöistä sallitaan.
 
Zetec: Kaikkien autojen täytyy olla oheisten 2013 
Reglement FF del 3 1800 Zetec mukaisia.
 
Poikkeuksena molemmissa luokissa renkaat, jotka 
kaudella 2016 merkiltään Pirelli.
 

http://www.formulaford.fi/wp-content/uplo-
ads/2014/03/2009_Tech_Regs_FF_Duratec_1600_Ver-
sion_03_final.pdf

http://www.formulaford.fi/wp-content/
uploads/2014/03/2013-Reglement-FF-del-II-1600-Du-
ratec.pdf

http://www.formulaford.fi/wp-content/
uploads/2014/03/2013-Reglement-FF-del-III-1800-Ze-
tec.pdf

XV FORMULAT UUSITTU
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XVI Ryhmiin N ja A luokitellut autot
FIA:n mestaruussarjojen kilpailuissa vaaditaan voimassaoleva kansainvälinen luokitus. Lisäksi FIA on antanut mahdolli-
suuden eri maiden ASN:lle mahdollisuuden sallia kansainvälisiin rallikilpailuihin (ei MM) kv-luokkiin neljän vuoden jat-
koajan niille autoille, joiden kv-luokitus on päättynyt. Suomessa tämä mahdollisuus on annettu kaikille kansainvälisille 
rallikilpailuille (paitsi MM). Auton viritysasteen tulee olla silloin päättyneen vuoden (kv) sääntöjen mukainen.

N-ryhmässä luokitus saa olla enintään viisi vuotta vanhentunut kaikissa rallikilpailuissa.
Ensimmäinen luku auton mallimerkinnän perässä on moottorin kuutiotilavuus. Viimeinen luku ilmoittaa kv-luo-

kituksen päättymisajankohdan. + tarkoittaa, että auton valmistaja voi jatkaa luokitusta toimittamalla auton valmis-
tuksen jatkumisesta dokumentit FIA:lle. 

Kansainvälisissä FIA-kilpailuissa voimassaolevien luokitusten ajan tasalla oleva lista löytyy osoitteesta 
www.fia.com/sport/homologation. 

Merkintä f vuosiluvun perässä tarkoittaa, että auto voi osallistua ryhmän F kilpailuihin, jos auto rakennetaan ryhmän 
F sääntöjen mukaiseksi (joissain tapauksissa sylinteritilavuuden pienentäminen, 4-vedon poisto, ahtimen poisto jne).

ALFA-ROMEO
*************
     A-5038 Alfasud Sprint 1300 (1287 cc)  84f
     A-5134 Alfasud Sprint Veloce 1.3 (1351 cc)  89f
 N,A-5062 Alfasud Sprint 1.5 Veloce (1490 cc) ( 800kg)  92f
     A-5039 Alfasud TI 1300 (1287 cc)  84f
 N,A-5133 Alfasud TI 1.3 (1351 cc) ( 830kg)  89f
 N,A-5041 Alfasud TI 1.5 (1490 cc) ( 750kg)  89f
 N,A-5077 Alfetta GTV 2.0 (1962 cc) (1035kg)  90f
     A-5154 Alfetta 2.0 Turbodiesel (1995*1.7= 3392 cc)  89f
     A-5063 Giulietta 1.8  (1779 cc)  90f
     A-5263 Giulietta 1.8/84 (1779 cc)  90f
     A-5037 Giulietta Super (1962 cc)  90f
     A-5194 Giulietta 2.0 Diesel (1995*1.7= 3392 cc)  90f
 N,A-5256 Alfa 33 Quadrifoglio Verde (1489 cc) ( 810kg)  00f
 N,A-5449 Alfa 33 1.5 I.E. (1489 cc) ( 820kg)  00f
 N,A-5264 Alfa 33 4x4 - 1.5 (1489 cc) ( 840kg)  00f
 N,A-5362 Alfa 33 1.7 Quadrifoglio Verde (1712 cc) ( 800kg)  00f
     A-5392 Alfa 33 1.7 Quadrifoglio Verde (m89) (1712 cc)  00f
 N,A-5413 Alfa 33 16V 1.7 (1712 cc) ( 820kg)  00f
 N,A-5456 Alfa 33S 16V Permanent 4 (1712 cc) ( 850kg)  00f
 N,A-5326 Alfa 75 2.0 Super (1962 cc) (1160kg)  99f
     A-5300 Alfa 75 Quadrifoglio (2492 cc)  99f
 N,A-5350 Alfa 75 6V 3.0 (2959 cc) (1150kg)  99f
 N,A-5307 Alfa 75 Turbo (1762*1.7= 2995 cc) (1060kg) 99f
     A-5265 Alfa 90 - 2.5 Quadrifoglio (2492 cc)  92f
 N,A-5549 145 T.Spark 2.0 16V Quadrifoglio (1969 cc) (1078kg)  06f
 N,A-5625 147 T.Spark 2.0 16V (1969 cc) (1145kg)  15
     A-5513 155 T.Spark 1.8 (1773 cc)  01f
 N,A-5471 155 T.Spark 2.0 (1995 cc) (1140kg)  02f
 N,A-5544 155 T.Spark 2.0S 16V (1969 cc) (1111kg)  03f
 N,A-5472 155 V6  (2492 cc) (1212kg)  03f
 N,A-5476 155 Quadrifoglio 4 (1995*1.7= 3391 cc) (1230kg) 03f
 N,A-5642 156 T.Spark 1.8 16V (1747 cc) (1170kg)  10
 N,A-5574 156 T.Spark 2.0 16V (1969 cc) (1085kg)  09
 N,A-5432 164 3.0 QV  (2959 cc) (1290kg)  00f
 N,A-5503 164 Quadrifoglio 3.0 V6 24V (2959 cc) (1200kg)  05f
 N,A-5460 164 V6 Turbo (1996*1.7= 3393 cc) (1290kg) 00f

AUDI
*****
     A-5012 80 GLE  (1588 cc)  88f
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 N,A-5223 80 GTE/Sport (1781 cc) ( 980kg)  91f
     A-5383 80 2.0 E  (1984 cc)  96f
     A-5457 80 2.0 E B4  (1984 cc)  01f
     A-5010 80 2,2  (2145 cc)  89f
     A-5515 80 Competition (1984 cc)  01f
 N,A-5156 80 Quattro ( 2145 cc) (1120kg)  89f
     A-5479 80 Quattro 2.8 E (2771 cc)  01f
 N,A-5276 90 Quattro  (2226 cc) (1120kg)  92f
 N,A-5346 90 Quattro B3 (2309 cc) (1160kg)  96f
 N,A-5294 200 Quattro  (2144*1.7= 3645 cc) (1336kg) 92f
 N,A-5316 200 Quattro M86 (2144*1.7= 3645 cc) (1336kg) 95f
     A-5013 Coupe 2,0 L  (1921 cc)  92f
     A-5011 Coupe 2,2 L  (2145 cc)  92f
 N,A-5284 Coupe Quattro (2226 cc) (1144kg)  92f
 N,A-5467 Coupe S2  (2226*1.7= 3784 cc) (1283kg) 00f
     A-5409 V8 Quattro  (3562 cc)  01f

AUSTIN-ROVER
 ***************
     A-5176 MG Maestro (1598 cc)   89f
 N,A-5299 MG Maestro EFI (1994 cc) ( 974kg)  95f
     A-5034 Austin Metro 1.3 (1275 cc)  95f
     A-5079 MG Metro  (1279 cc)  95f
     A-5107 MG Metro Turbo (1274*1.7= 2166 cc)  92f
     A-5639 MG Rover 25  (1588 cc)  09+
 N,A-5644 MG ZR 105   (1396 cc) ( 900kg)  09
 N,A-5645 MG ZR 160   (1796 cc) ( 925kg)  09
 N,A-5447 Metro GTi  (1396 cc) ( 775kg)  02f
 N,A-5502 Mini Cooper 1.3i (1274 cc) ( 607kg)  03f
 N,A-5560 Mini Cooper 1.3i (1274 cc) ( 616kg)  04f
 N,A-5475 220 GTI  (1997 cc) (1010kg)  03f
     A-5167 Range Rover (3532 cc)   91f
     A-5078 Rover 3500  (3532 cc)  90f
     A-5080 Rover 3500 SE (3532 cc)  90f
     A-5117 Triumph Acclaim (1335 cc)  89f
     A-5736 Mini (R56) Cooper S (1598,2x1,7=2716,9cc)  18
     A-5734 Mini Countryman Cooper S (1598,2x1,7=2716,9cc)  18

BMW
*****
 N,A-5698 120d (E87)  (1995*1.5=2992 cc)  16
     A-5500 318i (E36)  (1796 cc)  04f
 N,A-5401 318iS  (1796 cc) (1004kg)  95f
     A-5526 318iS-4 (E36)  (1796 cc)  06f
     A-5093 320i  (1990 cc)  86f
 N,A-5441 320i (E36)  (1991 cc) (1146kg)  04f
 N,A-5624 320i (E46/4)  (1993 cc) (1240kg)  10
 N,A-5658 320 (E46/4 FL) (2174 cc) (1275kg)  14
     A-5100 320/6  (1990 cc)  87f
     A-5137 320i - 6 Cylindres (1990 cc)  95f
     A-5696 320si (E90)  (1997 cc)  15
     A-5014 323i  (2315 cc)  87f
 N,A-5138 323i modele 83 (2316 cc) (1037kg)  90f
 N,A-5292 325i  (2494 cc) (1037kg)  95f
 N,A-5440 325i (E36)  (2494 cc) (1146kg)  02f
 N,A-5454 325i (E36/2)  (2494 cc) (1125kg)  02f
 N,A-5348 325iX  (2494 cc) (1217kg)  95f
 N,A-5654 330d  (2926*1.5= 4389 cc) (1402kg) 14
     A-5006 528i  (2788 cc)  92f
     A-5118 635 Csi  (3430 cc)  93f
 N,A-5327 M3  (2302 cc) (1077kg)  95f
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 N,A-5490 M3 (E36)  (2990 cc) (1190kg)  02f
 N,A-5562 M3 - 3,2 (E36) (3201 cc) (1306kg)  04f

CHEVROLET
************
     A-5209 Camaro  (5004 cc)  91
     A-5360 Camaro IROC (5733 cc)  94
     A-5225 Chevette 1.6(BR)  (1599 cc)  90f
     A-5226 Chevette 1.6 Alcool/Etanol (BR) (1599 cc)  89f
     A-5218 Monza Alcool/Etanol (BR)  (1796 cc)  90f
     A-5224 Monza Alcool/Etanol (BR)  (1598 cc)  89f
 N,A-5679 Optra/Lacetti (1998 cc) (1238kg)  14
     A-5726 Cruze LT  (1795,6 cc)  20

CHRYSLER
***********
 N,A-5384 Chrysler Le Baron Coupe  (2213*1.7= 3762 cc) (1226kg) 94f
 N,A-5385 Dodge Daytona Shelby Z  (2213*1.7= 3762 cc) (1250kg) 94f
 N,A-5386 Plymouth Sundance (2213*1.7= 3762 cc) (1133kg) 94f

CITROEN
*********
 N,A-5365 AX GT  (1360 cc) ( 654kg)  95f
 N,A-5445 AX GTI  (1360 cc) ( 720kg)  02f
 N,A-5347 AX Sport  (1293 cc) ( 644kg)  95f
     A-5165 BX 16 RS  (1580 cc)  91f
     A-5166 BX 16 TRS  (1580 cc)  91f
 N,A-5376 BX GTI 16V  (1904 cc) ( 964kg)  96f
 N,A-5289 BX Sport  (1905 cc) ( 930kg)  91f
 N,A-5377 BX Diesel Turbo (1770*1.7= 3008 cc) ( 935kg) 95f
     A-5024 CX 2400 GTI  (2348 cc)  88f
     A-5672 C2 GT  (1593 cc)  17
     A-5702 C4 VTS 2.0i 16V (1999 cc)  14+
     A-5733 DS3 THP 150 Sport (1598,2x1,7=2716,9cc)  19
     A-5739 DS3 VTI 120 SO CHIC (1598cc)  19
 N,A-5564 Saxo VTS  (1590 cc) ( 850kg)  10
 N,A-5095 Visa GT  (1360 cc) ( 790kg)  90f
 N,A-5288 Visa Gti  (1580 cc) ( 810kg)  91f
     A-5488 Xantia  (1761 cc)  05f
 N,A-5583 Xsara VTS  (1998 cc) (1015kg)  06f
     A-5612 Xsara VTS 1.8i 16V (1762 cc)  07f
 N,A-5626 Xsara 2 VTS 2.0L 16V (1999 cc) (1182kg)  11
 N,A-5532 ZX Turbo Diesel Volcane (1904*1.5= 2857 cc) ( 970kg) 02f
 N,A-5443 ZX Volcane  (1904 cc) ( 950kg)  00f
 N,A-5468 ZX 16V  (1998 cc) (1003kg)  02f
 A-5753  C-ELYSEE 1.6 HDI 92 - 1’565.9 x 1.5 = 2’348.85cc   21

DACIA
*******
     A-5151 1310  (1289 cc)  88f
     A-5408 1320  (1397 cc)  02f
 N,A-5693 Logan 1.4  (1390 cc)  14
 N,A-5692 Logan 1.6  (1598cc)  14
 N,A-5579 Nova (R524)  (1557 cc) ( 850kg)  05f

DAEWOO
*********
 N,A-5537 Cielo (Nexia) 1.5D H/B (4door) (1498 cc) (1036kg)  02f
 N,A-5581 Lanos 1.6 DOHC H/B (3door) (1598 cc) ( 940kg)  05f
 N,A-5550 Nexia (Cielo) 1.5DOHC H/B (3door) (1498 cc) ( 900kg)  04f
 N,A-5580 Nubira 2.0 DOHC H/B (5door) (1998 cc) (1047kg)  05f
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DAIHATSU
**********
     A-5087 Charade (G10) ( 993 cc)  87f
     A-5184 Charade (G11) ( 993 cc)  91f
     A-5185 Charade Turbo (G11) ( 993*1.7= 1688 cc)  91f
     A-5343 Charade (G1005) ( 993 cc)  99f
 N,A-5344 Charade GT (G1005) ( 993*1.7= 1688 cc) ( 767kg) 96f
 N,A-5374 Charade 1.3i (G102S) (1296 cc) ( 731kg)  99f
 N,A-5494 Charade (G200) (1296 cc) ( 732kg)  06f
 N,A-5509 Charade GTI (G201) (1589 cc) ( 836kg)  05f
     A-5055 Charmant (A45) (1588 cc)  88f
 N,A-5541 Mira Porodua Kancil (L210)  ( 659*1.7= 1120 cc) ( 634kg) 02f
 N,A-5661 Sirion / Storia (M101S)  (1298 cc) ( 840kg)  11
 N,A-5685 Sirion / Boon (M301S) (1298 cc) ( 893kg)  14

FIAT
*****
 N,A-5159 127 Sport 70 HP (1049 cc) ( 710kg)  87f
     A-5240 147 Alcool (BR)  (1297 cc)  89f
 N,A-5064 A112 Abarth 70 HP (1050 cc) ( 640kg)  90f
 N,A.5730  500 Abarth   (1368x1,7=2325,6)   18
 N,A-5558 Bravo HGT 2.0 20V (1197 cc) (1042kg)  06f
 N,A-5463 Cinquecento ( 902 cc) ( 610kg)  05f
 N,A-5529 Cinquecento Sporting (1108 cc) ( 631kg)  05f
 N,A-5530 Coupe 2.0 16V (1995 cc) (1088kg)  04f
 N,A-5531 Coupe 2.0 16V Turbo (1995*1.7= 3391 cc) (1150kg) 04f
     A-5217 Oggi CS Alcool/Etanol (BR) (1297 cc)  89f
 N,A-5602 Palio 1.6 16V  (1580 cc) ( 924kg)  09
 N,A-5155 Panda 45  ( 903 cc) ( 635kg)  89f
 A-5678  Panda 1.2 8V  (1242 cc)   16
 N,A-5709  Panda 1.4 16V 100HP  (1368 cc)   16
 A-5691 Punto 1.2 8V My05  (1242 cc)   17
 N,A-5609  Punto HGT 1.8 16V  (1747 cc) (936kg)   12
 A-5708 Punto 1.9 8V MJT Sport  (1909*1.5=2864 cc)   15
        A-5335 Regatta 85 (RA) (1498 cc)   95f
     A-5459 Regatta 2000 (RA) (1995 cc)   01f
     A-5105 Ritmo 60 L  (1116 cc)   87f
     A-5104 Ritmo 65 L  (1301 cc)   87f
     A-5103 Ritmo 75 L  (1498 cc)   87f
 N,A-5001 Ritmo 105 TC (1585 cc) ( 870kg)  88f
 N,A-5191 Ritmo 105 TC (modele 83) (1585 cc) ( 825kg)  90f
 N,A-5021 Ritmo Abarth 125 TC (1995 cc) ( 900kg)  88f
 N,A-5189 Ritmo Abarth 130 TC (1995 cc) ( 870kg)  93f
 N,A-5593 Seicento Sporting (1108 cc) ( 639kg)  10
 N,A-5595 Seicento Sporting Abarth (1108 cc) ( 639kg)  10
     A-5216 Spazio CL Alcool/Etanol (BR) (1297 cc)  89f
 N,A-5641 Stilo 1.8 16V  (1747 cc) (1140kg)  12
 N,A-5406 Tipo i.e. 16V  (1756 cc) ( 940kg)  00f
 N,A-5436 Tipo 2.0/16V ( 1995 cc) (1015kg)  03f
 N,A-5208 Uno 45 S  ( 903 cc) ( 630kg)  90f
 N,A-5234 Uno 55 S  (1116 cc) ( 650kg)  90f
 N,A-5207 Uno 70 S  (1302 cc) ( 670kg)  99f
 N,A-5428 Uno 70 XS i.e. (1372 cc) ( 715kg)  00f
 N,A-5278 Uno Turbo IE  (1301*1.7= 2212 cc) ( 765kg) 99f
 N,A-5402 Uno Turbo IE  (1372*1.7= 2332 cc) ( 785kg) 03f

FORD
******
 N,A-5027 Capri 2.8i  (2793 cc) (1150kg)  91f
     A-5035 Escort RS 2000 (1993 cc)  85f
     A-5036 Escort RS 2000 AUS (1993 cc)  85f
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     A-5227 Escort GL 1.6 Alcool  (BR)(1556 cc)  89f
 N,A-5097 Escort RS 1600i (1597 cc) ( 876kg)  88f
 N,A-5026 Escort XR3/XR3i (1597 cc) ( 920kg)  95f
 N,A-5442 Escort 1.6 EFI (1598 cc) ( 900kg)  96f
     A-5462 Escort 1.8 (RA) (1781 cc)  00f
 N,A-5450 Escort RS 2000 MK.3 (1998 cc) (1010kg)  04f
 N,A-5272 Escort RS turbo (1597*1.7= 2715 cc) ( 930kg) 95f
 N,A-5466 Escort RS Cosworth (1994*1.7= 3390 cc) (1185kg) 00f
 N,A-5236 Fiesta 1.1                      (1117 cc) ( 705kg)  88f
 N,A-5237 Fiesta 1.3  (1297 cc) ( 735kg)  88f
 N,A-5404 Fiesta 1.4 S  (1392 cc) ( 830kg)  00f
     A-5065 Fiesta 1.6  (1599 cc)   90f
 N,A-5681 Fiesta ST  (1998 cc) ( 959kg)  15
 N,A-5258 Fiesta XR2  (1598 cc) ( 809kg)  93f
 N,A-5403 Fiesta XR2i  (1598 cc) ( 830kg)  96f
 N,A-5662 Fiesta (B257)  (1596 cc) ( 970kg)  14+
     A-5729  Fiesta 1,6   (1596,6cc)   18
     A-5741  Fiesta 5 Door  (1596,6cc)   19
     A-5689 Focus C-MAX (1798 cc)  14
 N,A-5596 Focus  (1990 cc) (1083kg)  11
 N,A-5649 Focus ST170  (1988 cc) (1102kg)  09
 N,A-5680 Focus (C307)  (1998 cc) (1206kg)  14+
     A-5690 Focus ST  (2521*1.7= 4522 cc)  14+
     A-5740  Focus 5 Door 1.6 Ecoboost  (1598x1,7=2713,2)   19
     A-5748 FIESTA ST   (1597*1.7=2714,9cc)  20
     A-5749 2.0 GTDI CLASSIC ECOBOOST  (1999,9x1.7=3399,9cc)  20
 N,A-5567 KA  (1298 cc) ( 858kg)  11
 N,A-5497 Mondeo 2.0L Si (1998 cc) (1194kg)  02f
     A-5140 Mustang 5.0 GT (USA) (4968 cc)  89f
     A-5266 Mustang 5.0 GT/85 (USA) (4968 cc)  95f
 N,A-5578 Puma  (1679 cc) ( 930kg)  10
 N,A-5323 Sierra RS Cosworth (1993*1.7= 3390 cc) (1130kg) 92f
 N,A-5370 Sierra Cosworth 4doors (1993*1.7= 3390 cc) (1150kg) 95f
 N,A-5414 Sierra Cosworth 4x4 (1994*1.7= 3390 cc) (1180kg) 99f
 N,A-5238 Sierra XR4i (2792 cc)  (1140kg)  91f
 N,A-5285 Sierra XR 4x4 (2795 cc)  (1215kg)  96f
     A-5261 Sierra XR4Ti  (2303*1.7= 3915 cc)  92f

FSO
****
 N,A-5206 1300 - 125 P  (1295 cc) (1068kg)   94f
 N,A-5205 1500 - 125 P  (1481 cc) (1068kg)   94f
     A-5142 125 P  (1598 cc)   96f
     A-5141 125 PN  (1598 cc)  94f
     A-5215 125 PN-C  (1598 cc)  94f
     A-5188 126 P - 650 E  ( 652 cc)  92f
     A-5359 126 BIS  ( 704 cc)  99f
 N,A-5204 Polonez 1500 - 125 PN (1481 cc) (1117kg)  94f

HOLDEN
********
     A-5287 Commodore VK 3.3 EFI (3298 cc)   90f
     A-5282 Commodore VK V8 (4981 cc)   93
     A-5410 Commodore VN-V8 (4981 cc)   95

HONDA
********
 N,A-5618 Accord Sedan CG9  (1997 cc) (1206kg)  07f
     A-5697 Accord Euro R (CL7) (1998 cc)  14
 A-5171 City (AA)  (1232*1.7= 2094 cc)  89f
     A-5099 Civic SL  (1335 cc)  88f
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 N,A-5268 Civic (3 door AT) (1590 cc) ( 860kg)  92f
 N,A-5356 Civic (3 door EF3) (1590 cc) ( 920kg)  96f
 N,A-5400 Civic (3 door EF9) (1595 cc) ( 905kg)  95f
 N,A-5444 Civic (3 door SIR.II EG6) (1596 cc) ( 923kg)  01f
 N,A-5552 Civic (3 door SiR EK4) (1596 cc) ( 946kg)  09
     A-5487 Civic Ferio (4 door SIR EG9) (1596 cc)  01f
 N,A-5646 Civic Type R (EP3) (1998,2 cc) (1075kg)  14
 N,A-5710 Civic Type R (FN2) (1998,2 cc)   17
     A-5747  CIVIC 1.4 SPORT (FK1)  (1332.6cc)  20
 N,A-5588 Civic (5 door MB86) (1797 cc) (1185kg)  05f
     A-5499 Domani (MA5) (1834 cc)  03f
 N,A-5590 Integra Type-R (DC2) (1797 cc) ( 977kg)  09
     A-5153 Prelude (AB)  (1830 cc)  92f
     A-5291 Prelude (BA1) (1958 cc)  92f
 N,A-5351 Prelude (BA4) (1958 cc) (1090kg)  93f
 N,A-5357 Prelude 4WS (BA5) (1958 cc) (1125kg)  95f
     A-5290 Quint Integra (AV) (1590 cc)  93f

HYUNDAI
**********
     A-5611 Accent  (373,8*4=1495 cc)  07f
     A-5571 Coupe (Tiburon) (1975 cc)  04f
 N,A-5434 Elantra 16V (1596 cc)  (1118kg)  96f
 N,A-5492 Elantra 1.8 16V (1836 cc) (1155kg)  00f
     A-5540 New Elantra 1.8 16V (1795 cc)  02f
 N,A-5508 Pony 1500 GSI (1468 cc) ( 959kg)  01f
 N,A-5554 Pony Excel 1.5 16V (1495 cc) ( 935kg)  03f
 A-5750  i20 1.4 MPI  1396.80 cc   20

ISUZU
******
     A-5173 Aska 2000 Turbo (1994*1.7= 3390 cc)  91f
     A-5088 Gemini ZZ Coupe PF 60 E  (1817 cc)  88f
     A-5089 Gemini ZZ Sedan PF 60 E  (1817 cc)  88f
     A-5280 Gemini Hatch Back (JT150)  (1471 cc)  93f
     A-5279 Gemini Sedan (JT150) (1471 cc)  93f
     A-5309 Gemini Turbo (JT150) (1464*1.7= 2489 cc)  93f
 N,A-5367 Gemini Sedan (JT190) (1588 cc) ( 920kg)  93f
 N,A-5423 Gemini (1588 cc)  ( 920kg)  96f

KIA
****
 N,A-5539 Sephia 1.6D (1598 cc)  (1040kg)  04f
 N,A-5538 Sephia  (1793 cc) (1021kg)  04f
     A-5458 Sportage  (1998 cc)  99f

LADA
******
 N,A-5587 110-2,0 (Vaz 21106) (1998 cc)  12
 N,A-5655 112 (Vaz 2112) (1499 cc) ( 980kg)  10+
 N,A-5717 119 (Vaz 11194) (1390 cc)  17
     A-5174 2105  (1295 cc)  02f
     A-5381 2107 (Vaz 21074) (1569 cc)  02f
     A-5308 Samara (Vaz 2108) (1288 cc)  02f
     A-5345 Samara (Vaz 21083) (1500 cc)  02f
     A-5746  Granta  (1597cc)  20
 N,A-5723 11196  1597cc  17
A-5727  Priora (VAZ-2170)  1’597cc  16
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LANCIA
********
 N,A-5214 Delta HF  (1585*1.7= 2695 cc) ( 920kg) 91f
 N,A-5324 Delta HF 4WD (1995*1.7= 3392 cc) (1095kg) 92f
 N,A-5355 Delta HF Integrale (1995*1.7= 3392 cc) (1116kg) 94f
 N,A-5394 Delta HF Integrale 16V (1995*1.7= 3392 cc) (1165kg) 96f
 N,A-5448 Delta HF Integrale (1995*1.7= 3392 cc) (1184kg) 00f
     A-5002 HP Executive 2000 (1995 cc)  89f
 N,A-5281 Y10 Turbo  (1049*1.7= 1783 cc) ( 714kg) 94f

MARUTI
********
     A-5371 800  ( 796 cc)  01f
     A-5372 Gypsy 4WD (MG 410) ( 970 cc)  94f

MASERATI
***********
     A-5328 Biturbo 331B25 (2491*1.7= 4235 cc)  92f

MAZDA
********
     A-5183 323 1300 (BD1031) (1296 cc)  90f
     A-5182 323 1500 (BD1051) (1490 cc)  90f
     A-5082 323 GT (BD1352) (1490 cc)  90f
     A-5181 323 Turbo (BD1051) (1490*1.7= 2533 cc)  88f
 N,A-5286 323 4WD  (1598*1.7= 2717 cc) (1100kg) 96f
 N,A-5415 323 4WD (BG8) (1840*1.7= 3127 cc) (1097kg) 00f
 N,A-5473 323 GT-R 4WD (BG8) (1839*1.7= 3127 cc) (1152kg) 00f
     A-5496 626 2.5 Sedan (2497 cc)  00f
     A-5514 Lantis Coupe 2.0 (1996 cc)  01f
     A-5277 Luce (HB3S)  (1308*1.8= 2354 cc)  91f
     A-5495 Xedos 6 2.0  (1996 cc)  00f

MERCEDES-BENZ
******************
 N,A-5269 190 E 2.3-16 (W201) (2302 cc) (1170kg)  00f
     A-5045 200  (1997 cc)  90f
     A-5049 230 CE  (2299 cc)  90f
     A-5047 230 E  (2299 cc)  90f
     A-5043 240 D  (2399 cc)  90f
     A-5050 280 CE  (2746 cc)  90f
     A-5048 280 E  (2746 cc)  90f
     A-5044 300 D  (2998 cc)  90f
     A-5051 380 SLC  (3818 cc)  86
     A-5052 450 SLC  (4520 cc)  85
     A-5390 500 SEC (C126) (4973 cc)  96
     A-5498 C220 (W202) (2199 cc)  03f

MITSUBISHI
************
     A-5149 Colt 1400 (A152A) (1410 cc)  89f
     A-5145 Colt 1400 (A156A) (1410 cc)  89f
     A-5108 Colt 1400 Turbo (A152A) (1410*1.7= 2398 cc)  88f
     A-5148 Colt 1600 (A153A) (1597 cc)  89f
     A-5144 Colt 1600 (A157A) (1597 cc)  89f
     A-5260 Colt (C13A)  (1597*1.7= 2716 cc)  93f
 N,A-5388 Colt 1600 (C53A) (1596 cc) ( 935kg)  96f
     A-5109 Cordia 1600 Turbo (A212A) (1597*1.7= 2716 cc)  88f
 N,A-5364 Galant VR-4 (EA39A) (1997*1.7= 3396 cc) (1235kg) 96f
     A-5143 Lancer 1600 (A174A) (1597 cc)   89f
     A-5070 Lancer 1800 Turbo (A175A)  (1795*1.7= 3052 cc)  88f
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     A-5239 Lancer 1800 Intercooler (1796*1.7= 3053 cc)  91f
     A-5632 Lancer (CS2A) (1468 cc)    11
 N,A-5469 Lancer Evolution (CD9A)(1997*1.7= 3395 cc)  (1102kg)  02f
 N,A-5559 Lancer Evolution (CN9A)(1997*1.7= 3395 cc)  (1222kg)  05f
 N,A-5585 Lancer EV (CP9A) (1998*1.7= 3398 cc) (1192kg) 09
 N,A-5629 Lancer EV (CT9A) (1997*1.7= 3396 cc) (1300kg) 10
 N,A-5660 Lancer EVO VIII (CT9A) (1997*1.7= 3395 cc) (1300kg) 12
     N-5673 Lancer EVO VIII MR (CT9A)(1997*1.7= 3398 cc) (1310kg)  11
     N-5688 Lancer Evo IX (CT9A) (2002*1.7= 3403 cc) (1310kg) 16
 N,A-5718 Lancer EVOLUTION X (CZ4A)  (1998,2x1,7=3397cc)  20
     A-5339 Pajero (L042G) (2555 cc)  93f
     A-5340 Pajero Turbo (L044G) (2477*1.7= 4211 cc)  93f
     A-5341 Pajero Wagon Turbo (L049G)  (2477*1.7= 4211 cc)  93f
     A-5113 Starion 2000 Turbo A183A (1997*1.7= 3396 cc)  92f
     A-5317 Starion 2600 Turbo (A187A)  (2555*1.7= 4344 cc)  93f
     A-5110 Tredia 1600 Turbo (A212A) (1597*1.7= 2716 cc)  88f

MOSKVITCH
************
     A-5094 AZLK 1600 SL Rallye (1588 cc)  90f
     A-5361 AZLK 2141 Aleko-Rally (1568 cc)  02f

NISSAN
********
     A-5196 160J (HA10) (1952 cc)   88f
     A-5318 200 SX (RVS12) (2960 cc)  92f
 N,A-5570 Almera GTi (N15) (1998 cc) (1024kg)  06f
     A-5197 Bluebird Turbo (P910) (1770*1.7= 3010 cc)  88f
     A-5592 Cedric (HY33) (2987 cc)  06f
     A-5098 Cherry Coupe (EXA KHN12) (1487 cc)  89f
 N,A-5582 Maxima QX (A32) (2987 cc) (1220kg)  06f
     A-5199 Micra (K10)  ( 987 cc)  95f
     A-5329 Micra Turbo (K10T) ( 988*1.7= 1680 cc)  95f
 N,A-5389 Micra Super Turbo (EK10)( 931*1.7= 1582 cc) ( 723kg)  96f
 N,A-5546 Micra 1.3 Super S (K11) (1275 cc) ( 763kg)  06f
 N,A-5461 Primera (HP10) (1998 cc) (1079kg)  02f
 N,A-5608 Primera (P11) (1998 cc) (1119kg)  07f
     A-5248 Pulsar (3 door HN12R) (1488*1.7= 2530 cc)  91f
     A-5319 Pulsar 1600 (3 door EN13) (1598 cc)  95f
     A-5247 Silvia RS (US12) (1991 cc)  90f
     A-5025 Skyline RS  (1991 cc)  89f
     A-5178 Skyline RS Turbo (DR30) (1991*1.7= 3384 cc)  89f
     A-5330 Skyline GTS Turbo (HR31) (1988*1.7= 3380 cc)  93f
 N,A-5405 Skyline GTR Turbo (BNR32)(2568*1.7= 4367 cc) (1339kg)  01f
     A-5501 Skyline GTS25 (ER33) (2499 cc)  05f
     A-5187 Sunny (HB11) (1488 cc)  90f
     A-5523 Sunny (FB14) (1498 cc)  06f
     A-5085 Sunny 1500 (3 door) (1487 cc)  90f
     A-5228 Sunny Pickup (Y720) (2188 cc)  90f
 N,A-5470 Sunny GTI (N14) (1998 cc) (1017kg)  01f
 N,A-5427 Sunny GTI-R (RNN14) (1998*1.7= 3397 cc) (1140kg) 01f

OLTCIT
********
     A-5251 Club (TA QB) (1128 cc)   96f
     A-5298 Club 12 TRS (1299 cc)   99f

OPEL/VAUXHALL
*****************
     A-5068 Opel Ascona 2.0 E (1979 cc)  86f
     A-5053 Opel Ascona 2.0 S (1979 cc)  86f
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     A-5067 Opel Ascona i 2000 (1979 cc)  86f
     A-5484 Opel Astra F 2.0 / (1998 cc)  04f
  Vauxhall Astra F 2.0
 N,A-5452 Opel Astra F GSi 16V / (1998 cc) ( 961kg)  04f
  Vauxhall Astra F GTE 16V
     A-5589 Opel Astra G CC / (1998 cc)  09
  Vauxhall Astra G CC
 N,A-5613 Opel Astra – OPC  (1998 cc) (1065kg)  09
 N,A-5699 Opel Astra H GTC (1909*1.5=2864 cc) (      kg) 17
 N,A-5700 Opel Astra H GTC – OPC (1998*1.7=3397 cc) (     kg) 1 7
 N,A-5430 Opel Calibra 16V / (1998 cc) (1090kg)  04f
  Vauxhall Calibra 16V
 N,A-5477 Opel Calibra-A Turbo 4x4/(1998*1.7= 3397 cc) (1189kg)  04f
  Vauxhall Calibra-A Turbo 4x4
     A-5106 Opel Corsa A 1.0 ( 993 cc)  96f
     A-5170 Opel Corsa A 1.3 (1297 cc)  96f
 N,A-5375 Opel Corsa GSi/Vauxhall Nova GTE (1598 cc) ( 774kg)  00f
 N,A-5516 Opel Corsa B 1.6i (1598 cc) ( 788kg)  09
     A-5638 Opel Corsa 1.8 16V (1796 cc)   14
 N,A-5720 Opel Corsa D OPC/VXR  (1597,9x1,7=2716,4)  15
     A-5152 Opel Kadett GTE (1979 cc)  84f
     A-5073 Opel Kadett 1.3 (1297 cc)  89f
     A-5074 Opel Kadett 1.6 (1598 cc)  89f
     A-5101 Opel Kadett 1.6 D (1598 cc)  89f
 N,A-5161 Opel Kadett 1.8 E (1796 cc) ( 980kg)  89f
     A-5243 Opel Kadett E 1.3 (1297 cc)  96f
 N,A-5242 Opel Kadett E Gsi (1796 cc) ( 938kg)  91f
 N,A-5320 Opel Kadett E GSi 2.0/ (1998 cc) ( 868kg)  96f
  Vauxhall Astra GTE 2.0
     A-5338 Opel Kadett E GSi 2.0 (mod 88)/ (1998 cc)  96f
  Vauxhall Astra GTE 2.0 (mod 88)
 N,A-5369 Opel Kadett E GSi 16V/ (1998 cc) ( 910kg)  96f
  Vauxhall Astra GTE 16V
     A-5146 Opel Manta 2.0 E (1979 cc)  93f
     A-5163 Opel Monza 3.0 E (2968 cc)  92f
     A-5391 Opel Omega A 3.0 / (2969 cc)  96f
  Vauxhall Carlton A 3.0
 N,A-5426 Opel Omega A 3.0 24V / (2969 cc) (1353kg)  01f
  Vauxhall Carlton A 3.0 24V
 N,A-5431 Opel Vectra 16V / (1998 cc) (1100kg)  02f
  Vauxhall Cavalier 16V
     A-5076 Vauxhall Astra 1.3 (1297 cc)  89f
     A-5253 Vauxhall Astra 1.3 B (1297 cc)  96f
     A-5075 Vauxhall Astra 1.6 (1598 cc)  90f
 N,A-5190 Vauxhall Astra 1.8 GTE (1796 cc) ( 960kg)  89f
 N,A-5255 Vauxhall Astra 1.8 GTE (mod 84) (1796 cc) ( 938kg)  91f
     A-5192 Vauxhall Nova 1.3 (1297 cc)  90f
 N,A-5315 Vauxhall Nova 1.3 (mod 87) (1297 cc) ( 743kg)  96f
 N,A-5254 Vauxhall Nova Saloon (1196 cc) ( 712kg)  96f
 N,A-5249 Vauxhall Nova Swing (1196 cc) ( 715kg)  92f
 A-5752  ADAM SLAM 3-DOOR HATCHBACK 1.4  (1398.1cc)   21

PEUGEOT
**********
 N,A-5489 106 XN  ( 954 cc) ( 690kg)  03f
 N,A-5505 106 Rallye  (1294 cc) ( 710kg)  03f
 N,A-5561 106 Rallye S20 (1587 cc) ( 772kg)  05f
 N,A-5565 106 S 16  (1587 cc) ( 845kg)  06f
 N,A-5453 106 XSI  (1360 cc) ( 790kg)  03f
 N,A-5366 205 Rallye  (1294 cc) ( 740kg)  99f
     A-5158 205 GT  (1360 cc)  94f
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 N,A-5213 205 GTI  (1580 cc) ( 780kg)  91f
 N,A-5301 205 GTI (115CV) (1580 cc) ( 780kg)  96f
 N,A-5325 205 GTI 1900 (1905 cc) ( 796kg)  01f
 N,A-5667 206 RC/GTI 180 (1997 cc) (1003kg)  13
     A-5627 206 XS  (1587 cc)  13
     A-5604 206 Grand Tourisme (1997 cc)  06f
     A-5705 207 Sport   (1587 cc)  14
     A-5724  207 RC   (1598.16 x 1.7=2716.87cc)  16
     A-5743  208 VTI 125 3 PORTES  (1598,2cc)  20
 N,A-5510 306 16S  (1998 cc) (1015kg)  06f
 N,A-5576 306 S16 (Base Type 7CRFSW) (1999 cc) ( 975kg)  06f
     A-5665 307 CC (Type 3BRFKC) (1997 cc)  13
 N,A-5666 307 XSI  (1997 cc) (1160kg)  13
 N,A-5332 309 GTI  (1905 cc) ( 870kg)  96f
 N,A-5419 309 GTI 16  (1905 cc) ( 893kg)  99f
     A-5380 405 MI 16  (1905 cc)  01f
     A-5507 405 MI 16  (1998 cc)  02f
     A-5622 406 ST 1.8 16S (1761 cc)  07f
 N,A-5682 407 2.2e  (2231 cc) (1370kg)  13
     A-5116 505 Sti  (2165 cc)  87f
     A-5233 505 Turbo Injection (2155*1.7= 3664 cc)  93f

PREMIER
*********
 N,A-5283 Padmini (1090 cc) ( 867kg)   01f

PROTON
*********
 N,A-5617 Satria 1.3 Gli   (1299 cc) ( 930kg)  07f
 N,A-5547 Satria 1.6 GLi  (1597 cc) ( 940kg)  04f
 N,A-5524 Wira/Persona 1.6LXI (C98S)  (1597 cc) (1040kg)  08
 N,A-5553 Wira/Persona 1.8Exi (1834 cc) (1030kg)  04f
     A-5715 Waja 1.8  (1784 cc)  15
 N,A-5719 Satria Neo  (1596,84 cc)  15

RENAULT
**********
 N,A-5313 4 GTL (1128)  (1108 cc) ( 660kg)  00f
     A-5019 5 Alpine  (1397 cc)  87f
 N,A-5003 5 Alpine Turbo (1397*1.7= 2375 cc) ( 841kg) 89f
 N,A-5262 5 GT turbo (C405) (1397*1.7= 2375 cc) ( 775kg) 95f
 N,A-5267 5 TSE (C403)  (1397 cc) ( 740kg)  92f
 N,A-5066 9 GTS  (1397 cc) ( 782kg)  89f
     A-5177 11 GTS  (1397 cc)  90f
     A-5198 11 GTS Coach (1734 cc)  91f
 N,A-5393 11 TXE (B37N) (TR) (1721 cc) ( 850kg)  01f
 N,A-5211 11 Turbo  (1397*1.7= 2375 cc) ( 860kg) 92f
 N,A-5342 11 Turbo (C375) (1397*1.7= 2375 cc) ( 840kg) 93f
 N,A-5396 12 TOROS (R1179) (TR) (1397 cc) ( 830kg) 01f
 N,A-5147 18 GTD  (2068 cc) ( 990kg)  90f
     A-5160 18 GTX (RA)  (1995 cc)   01f
     A-5091 18 TD  (2068 cc)  87f
     A-5150 18 TX (RA)  (1995 cc)  95f
 N,A-5092 18 Turbo  (1565*1.7= 2661 cc) ( 980kg) 89f
     A-5407 19 GTR (C53105) (1797 cc)  01f
 N,A-5378 19 GTS (Type B 53705) (1390 cc) ( 865kg)  02f
 N,A-5379 19 GTX (Type B 53305) (1721 cc) ( 890kg)  01f
 N,A-5418 19 16V (Type C 539) (1764 cc) ( 960kg)  01f
 N,A-5474 19 16V (Type L53D) (1764 cc) (1030kg)  01f
 N,A-5312 21 RS (L482)  (1721 cc) ( 965kg)  00f
 N,A-5311 21 RX (L483)  (1995 cc) (1010kg)  00f
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 N,A-5349 21 Turbo  (1995*1.7= 3392 cc) (1100kg) 00f
     A-5395 25 GTX (Type B29E) (2165 cc)  00f
 N,A-5485 Clio RN 1200 (Type C57A23) (1171 cc) ( 785kg)  03f
 N,A-5636 Clio 1.6 16V (Type CB1D0) (1598 cc) ( 960kg)  11
 N,A-5433 Clio 16V (Type C575) (1764 cc) ( 890kg)  03f
 N,A-5616 Clio Sport 2.0 16V (CBOM) (1998 cc) ( 978kg)  11
 N,A-5637 Clio Sport 2.0 16V (CB1N) (1998 cc) (1027kg)  11
 N,A-5704 Clio Sport (CR1N) (1998 cc)   18
 N,A-5659 Clio RS 2.0 (CB1N) Ragnotti (1998 cc) ( 935kg)  12
 N,A-5164 Fuego GTX  (1995 cc) (1030kg)  88f
     A-5090 Fuego TX  (1995 cc)  87f
     A-5511 Laguna (B56) (1998 cc)  06f
 N,A-5548 Megane Coupe (DAOH05) (1998 cc) (1040kg)  05f
 N,A-5601 Megane Coupe Diesel DTI (1870*1.5=2805 cc) (1090kg)  09
 N,A-5735 Megane RS  (1998,2x1,7=3396,9cc)  19
 N,A-5692 Logan 1.6   (1598,4 cc)  18
 N,A-5693 Logan 1.4  (1390 cc)  18
     A-5731 Twingo  (1698,4 cc)  19
     A-5755 CLIO R.S – 1’618.4 x 1.7 = 2751.3cc    21

SAAB
******
     A-5203 96 V4  (1498 cc)  86f
     A-5004 99  (1985 cc)  89f
     A-5005 99 Sedan Turbo (1985*1.7= 3375 cc)  88f
 N,A-5577 900 2.0 l  (1985 cc) (1170kg)  06f
     A-5322 900S 16 Combi Coupe (1985 cc)  00f
     A-5321 900S 16 Sedan (1985 cc)  00f
     A-5081 900 Turbo  (1985*1.7= 3375 cc)  88f
 N,A-5525 900 Turbo  (1985*1.7= 3375 cc) (1155kg) 10
 N,A-5250 900 Turbo APC (1985*1.7= 3375 cc) (1130kg) 91f
 N,A-5293 900 Turbo 16 (1985*1.7= 3375 cc) (1185kg) 00f
 N,A-5304 9000 Turbo 16 (1985*1.7= 3375 cc) (1198kg) 99f
 N,A-5435 9000 T16-2.3 (2290*1.7= 3894 cc)  (1218kg)  96f
 N,A-5455 9000 CS 2.3 Turbo (2290*1.7= 3893 cc) (1226kg) 05f
     A-5677 9-3 Aero Sport Sedan (1998*1.7= 3396 cc)  12

SEAT
*****
     A-5009 124 Especial 2000 (1920 cc)  83f
 N,A-5675 Altea 2.0 FSI  (1984 cc) (1300kg)   16
 N,A-5586 Cordoba  (1595 cc) ( 960kg)  09
 N,A-5368 Ibiza 1.5 SXI  (1461 cc) ( 890kg)  00f
 N,A-5517 Ibiza GTI 16V  (1781 cc) ( 950kg)  01f
 N,A-5623 Ibiza 1.8 20V T (1780*1.7=3027 cc) (1020kg) 08+
 N,A-5504 Ibiza GTI 2.0  (1984 cc) ( 950kg)  05f
 N,A-5563 Ibiza GTI 2.0 16V (1984 cc) ( 980kg)  06f
 N,A-5600 Ibiza GT TDI  (1896*1.5= 2844 cc) ( 960kg) 06f
 N,A-5683 Ibiza Cupra D (1896*1.5= 2844 cc) (1100kg) 15
 N,A-5610 Ibiza TDI (GP 99) (1896*1.5= 2844 cc) (1020kg) 07f
 N,A-5643 Ibiza TDI (96kw) (1896*1.5= 2844 cc) (1070kg) 15
 N,A-5640 Leon 1.9 TDI (110kw) (1896*1.5= 2844 cc) (1160kg) 11
 N,A-5711 Leon 2.0 TDI (125kw) (1968*1.5= 2952 cc) (         kg) 18
 N,A-5687 Leon 2.0 TFSI  (1984*1.7= 3373 cc) (1245kg) 16
 N,A-5664 Leon Cupra R (1780*1.7= 3027 cc) (1140kg) 11
 A-5358 Marbella GL  ( 903 cc)  00f
 A-5008 Panda 45  ( 903 cc)  91f
 A-5229 Ronda 1.6 GLX (1592 cc)  88f
 N,A-5478 Toledo GT 16V (1781 cc) ( 950kg)  00f
 N,A-5657 Toledo 1.8 20V (1780 cc) (1210kg)  11
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SKODA
*******
     A-5102 120 LS  (1172 cc)  87f
     A-5193 120 LS (modele 83) (1172 cc)  88f
     A-5252 130 L  (1290 cc)  93f
 N,A-5633 Fabia 1.4   (1397 cc) (1010kg)  14
 N,A-5635 Fabia 1.4 16V (1389 cc) (1019kg)  14
     A-5737 Fabia 1.6 16V  (1598cc)  18
 N,A-5634 Fabia 1.9 Tdi  ( 1896*1.5=2844 cc) (1096kg) 14
 N,A-5663 Fabia RS    (1896*1.5=2844 cc) (1145kg) 12
     A-5721 New Fabia 1,9 TdiPd (1896 ccx1,5=2844,3 cc)  17
 N,A-5373 Favorit 136 L  (1289 cc) ( 807kg)  01f
 N,A-5528 Felicia  (1289 cc) ( 874kg)  12
 N,A-5551 Felicia 1.6  (1598 cc) ( 917kg)  12
 N,A-5573 Octavia 1.8 20V (1781 cc) (1205kg)  06f
 N-5670 Octavia 1.8 20V 4x4 Turbo (1781*1.7=3028 cc) (1256kg) 11
 N,A-5606 Octavia 1.9 TDI (1896*1.5=2844 cc) (1188kg) 12

SUBARU
********
     A-5124 H/B 1.3  (1298 cc)  88f
     A-5126 H/B-1 1.6  (1595 cc)  88f
     A-5122 H/B-1 1.8  (1781 cc)  88f
     A-5132 H/B-2 1.6  (1595 cc)  87f
     A-5131 H/B-2 1.8  (1781 cc)  87f
     A-5119 H/T-1 1.8  (1781 cc)  87f
     A-5127 H/T-2 1.8  (1781 cc)  88f
     A-5128 H/T-3 1.8  (1781 cc)  87f
     A-5120 S/W-1 1.8  (1781 cc)  88f
     A-5129 S/W-2 1.8  (1781 cc)  87f
     A-5302 1.8 4WD S/W (AL,AN) (1782 cc)  99f
     A-5121 4D/S 1.8  (1781 cc)  88f
     A-5130 4D/S-2 1.8  (1781 cc)  87f
     A-5257 4WD 1.0 (KA,KD) ( 998 cc)  93f
 N,A-5306 4WD 1.2 (KA) (1189 cc) ( 720kg)  93f
 N,A-5397 4WD 1.2 Sedan (KA) (1189 cc) ( 740kg)  99f
 N,A-5259 4WD Turbo Sedan (1782*1.7= 3029 cc) (1042kg) 99f
 N,A-5305 Coupe 4WD Turbo (1782*1.7= 3029 cc) (1042kg) 93f
 N,A-5575 Forester 2.0 4WD Turbo SF (1994*1.7= 3390 cc) (1230kg) 09
 N,A-5598 Impreza Sedan 1.6 FF (GC3) (1597 cc) (1065kg)  06f
 N,A-5480 Impreza 555 GC8 (1994*1.7= 3390 cc) (1097kg) 10
 N,A-5671 Impreza RS(A) GDE (2457 cc) (1282kg)  12
 N,A-5621 Impreza WRX Sedan 2.0 4WD Turbo(1994*1.7= 3390 cc) (1257kg)  09
 N,A-5650 Impreza WRX Sti, GDB (1994*1.7= 3390 cc) (1286kg) 09+
 N,A-5651 Impreza WRX Sti (E), GDB(1994*1.7= 3390 cc) (1333kg)  09+
 N,A-5652 Impreza WRX (E), GDA (1994*1.7= 3390 cc) (1263kg) 15
 N,A-5656 Impreza WRX Sti (2002), GDB(1994*1.7= 3390 cc) (1293kg)  15
    N-5676 Impreza WRX Sti (2004) (1994*1.7= 3390 cc) (1271kg) 15
    N-5695 Impreza WRX Sti (2005) (1998*1.7= 3396 cc) (        kg)  16
    A-5713 Impreza 20S (2007) GH7 (1997,8 cc)  17
    N-5714 Impreza WRX STI (2007) GRB  (3396,3cc)  18
 A-5738  Impreza WRX STi 4 DOOR (2010), GVB – 3396.3cc   20
 N-5732 Impreza WRX STI Spec (2009), GRB – 3396,3cc  18
 N,A-5422 Legacy Sedan 2.0 4WD BC (1994 cc) (1200kg)  01f
 N,A-5420 Legacy Sedan 2.2 4WD BC (2212 cc) (1230kg)  01f
 N,A-5421 Legacy W 2.0 4WD BF (1994*1.7= 3390 cc) (1300kg) 01f
     A-5591 Legacy 2.0 4WD Turbo BH (1994*1.7= 3390 cc)  10
 N,A-5399 Legacy 4WD Turbo (1994*1.7= 3390 cc) (1230kg) 01f
 N,A-5614 Pleo Sedan (KA) (  658*1.7= 1118 cc) ( 782kg)  13
 N,A-5464 Vivio Sedan 4WD Super KK (1118 cc) ( 713kg)  06f
 A-5757 BRZ  1999.2cc  21
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SUZUKI
********
 N,A-5545 Baleno 1300 (GA11S) (1299 cc) ( 827kg)  06f
 N,A-5556 Baleno 1600 (GA31S) (1590 cc) ( 855kg)  06f
 N,A-5555 Baleno 1600 (GC31S) (1590 cc) ( 890kg)  09
 N,A-5605 Baleno 1800 (GC41S) (1840 cc) ( 954kg)  09
 N,A-5557 Baleno Wagon 1800 (GC41W) (1840 cc) (1060kg)  09
 N,A-5628 Ignis (FH)  (1328 cc) ( 836kg)  11
 N,A-5668 Ignis (MH)  (1328 cc) ( 893kg)  15
 N,A-5674 Ignis Sport  (1491 cc) ( 858kg)  15
 N,A-5686 Ignis (H)  (1491 cc) ( 960kg)  14
     A-5186 SA 310 (AA415) ( 993 cc)  91f
 N,A-5310 Swift 1300 (AA33S) (1298 cc) ( 720kg)  93f
 N,A-5382 Swift 1300 (AA34S) (1298 cc) ( 722kg)  02f
     A-5684 2005 Swift (RS) (1328 cc)   16
 N,A-5703 Swift Sport (RS) (1586 cc)   16
     A-5712 SX4 LX (RW) (1995 cc)   14

TALBOT
********
     A-5030 Samba GL  (1124 cc)  87f
     A-5029 Samba GLS  (1360 cc)  89f
 N,A-5157 Samba Rallye (1219 cc) ( 748kg)  89f
 N,A-5054 Sunbeam TI 1.6 (1598 cc) ( 853kg)  86f
     A-5114 Tagora 2.2 L (2156 cc)   87f

TAVRIA
********
     A-5424 Tavria (ZAZ-1102) (1092 cc)  02f

PT TIMOR PUTRA NASIONAL
***************************
 N,A-5630 S 515i (DOHC) (1598 cc) (1040kg)  08

TOYOTA
*********
    A-5465 Carina E (ST191) (1998 cc)  05f
     A-5083 Celica 1600 GT Coupe (TA40) (1588 cc)  87f
     A-5084 Celica 2000 GT Coupe (RA40) (1968 cc)  87f
     A-5057 Celica 2000 Coupe (RA61) (1972 cc)  89f
     A-5018 Celica 2000 Lift-back (RA61) (1972 cc)  90f
     A-5017 Celica 2000 GT Coupe (RA63) (1968 cc)  87f
     A-5071 Celica 2000 GT Coupe (RA63) (1968 cc)  87f
     A-5056 Celica 2000 GT Lift-back (RA63) (1968 cc)  87f
     A-5072 Celica 2000 GT Lift-back (RA63) (1968 cc)  87f
     A-5015 Celica 2400 Coupe (RA64) (2366 cc)  87f
     A-5016 Celica 2400 Lift-back (RA64) (2366 cc)  87f
     A-5162 Celica Supra (MA61) (2759 cc)  90f
     A-5296 Celica 2000 GT Coupe (ST162) (1998 cc)  95f
 N,A-5297 Celica 2000 GT Liftback (ST162) (1988 cc) (1093kg)  95f
 N,A-5363 Celica 2000 GT-Four (ST165)(1998*1.7= 3397 cc) (1269kg)  94f
 N,A-5521 Celica GT-Four (1998*1.7= 3397 cc) (1200kg) 01f
 N,A-5451 Celica Turbo 4WD (ST185)(1998*1.7= 3397 cc) (1275kg)  01f
     A-5594 Celica (ST202) (1998 cc)  06f
     A-5058 Corolla 1300 (KE70) (1290 cc)  89f
     A-5572 Corolla 1300 Hatchback (EE111) (1331 cc)  06f
     A-5060 Corolla 1600 Coupe (TE71) (1588 cc)  87f
     A-5032 Corolla 1600 GT Coupe (TE71) (1588 cc)  87f
     A-5059 Corolla 1600 GT Lift-back (TE71) (1588 cc)  87f
     A-5061 Corolla 1600 Lift-back (TE71) (1588 cc)  87f
 N,A-5179 Corolla 1600 GT 2 door (AE86) (1587 cc) ( 911kg)  93f
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 N,A-5180 Corolla 1600 GT 3 door (AE86) (1587 cc) ( 926kg)  93f
 N,A-5274 Corolla 1600 FX-GT 3 door (AE82) (1587 cc) ( 899kg)  92f
 N,A-5354 Corolla 1600 FX-GT 3 door (AE92) (1587 cc) ( 934kg)  99f
     A-5352 Corolla 1600 Levin (AE92) (1587 cc)  96f
     A-5481 Corolla (AE101) (1587 cc)  01f
     A-5437 Corolla Levin (AE101) (1587 cc)  01f
 N,A-5597 Corolla Hatchback (AE111) (1587 cc) ( 995kg)  06f
 N,A-5607 Corolla Rsi 20V (ZA) (1587 cc) (1020kg)  09
 N,A-5542 Corolla Seca RV (AUS) (1762 cc) (1017kg)  02f
     A-5701 Run X Rsi (ZA) (1795 cc)  14
     A-5275 Sprinter Trueno 1600 GT 3 d (AE86) (1587 cc)  92f
     A-5353 Sprinter Trueno (AE92) (1587 cc)  95f
     A-5136 Starlet 1200 (KP62) (1166 cc)  87f
     A-5022 Starlet 1300 (KP61) (1290 cc)  89f
 N,A-5270 Starlet 1300 (EP71) (1296 cc) ( 676kg)  94f
     A-5271 Starlet EFI (EP71) (1296 cc)  94f
     A-5303 Starlet Turbo (EP71) (1296*1.7= 2203 cc)  95f
 N,A-5429 Starlet (EP81) (1296 cc) ( 652kg)  01f
 N,A-5566 Starlet (EP91) (1331 cc) ( 757kg)  05f
     A-5331 Supra (MA70) (2954 cc)  95f
     A-5334 Supra Turbo (MA70) (2954*1.7= 5022 cc)  99f
A-5728  AURIS 1.6 (UK) 1598.13cc  16
     A-5742 Vitz (NCP131) (1500cc)  20
 A-5745  YARIS (NSP130)   1’333cc   20
 N,A-5619 Yaris (NCP10) (1299 cc) ( 815kg)  12
A-5756 GT 86  1999.2cc   21

TRABANT
**********
     A-5210 P 601 R  ( 595 cc)  95f
     A-5273 P 800 RS  ( 771 cc)  95f

VOLKSWAGEN
**************
     A-5333 Fusca 113 1.6 (BR) (1585 cc)  92f
     A-5235 Gacel (RA)  (1590 cc)  95f
     A-5222 Gol 1.6 305 Alcool (BR) (1584 cc)  89f
     A-5221 Gol 1.6 305 Gasoline (BR) (1584 cc)  89f
     A-5336 Gol 1.6 (BR) (1595 cc)   94f
     A-5412 Gol Gti (BR)  (1984 cc)  95f
     A-5042 17 Golf Diesel (1471 cc)  85f
     A-5069 17 Golf GTD (1588*1.7= 2700 cc)   88f
 N,A-5172 17 Golf GTI  (1588 cc) ( 810kg)  87f
 N,A-5096 17 Golf GTI 1800 (1781 cc) ( 840kg)  89f
 N,A-5212 19 Golf GTI  (1781 cc) ( 920kg)  96f
 N,A-5295 19 Golf GTI 16V (1781 cc) ( 918kg)  96f
 N,A-5337 19 Golf Syncro (1781 cc) (1030kg)  96f
     A-5584 Golf 1.8 - 20V (1781 cc)  06f
 N,A-5425 Golf GTi G60 (1781*1.7= 3028 cc)  ( 980kg)  96f
 N,A-5483 Golf GTI 16V 2.0 (1984 cc) ( 994kg)  04f
 N,A-5603 Golf TDI (Mk4) (1896*1.5=2844 cc) (1070kg) 06f
 N,A-5648 Golf TDI GTI (110kw) (1896 cc) (1144kg)  09
     A-5706 Golf (Mk5) 2.0 FSI (ZA) (1984 cc)  14
 N,A-5599 Jetta GTX (RCH) (1595 cc) (1029kg)  06f
     A-5241 Passat 1.6 321 (BR) (1588 cc)  89f
     A-5028 86 Polo  (1093 cc)  90f
     A-5031 86 Polo  (1272 cc)  95f
 N,A-5439 86 Polo Coupe (1275 cc) ( 710kg)  01f
 N,A-5438 Polo Coupe G40 (86C) (1272*1.7= 2163 cc) ( 760kg) 01f
 N,A-5139 86 Polo Coupe GT (1272 cc) ( 710kg)  95f
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 N,A-5568 Polo 16V 1.4 (1390 cc)  ( 855kg)  09f
 N,A-5620 Polo 1.4  (1389 cc) ( 870kg)  09f
 N,A-5653 Polo 1.4 (Mk4) (1389 cc) ( 979kg)  12
     A-5707 Polo 1.4 (Mk4) (ZA) (1389 cc)  14
 N,A-5615 Polo GTI  (1598 cc) ( 905kg)  09
 N,A-5669 Polo 1.6 (RCH) (1595 cc) (1050kg)  11
     A-5744 Polo R WRC  (1984.3x1.7= 3373.3cc)  20
 N,A-5398 Rallye-Golf G 60 (1764*1.7= 2999 cc) (1130kg) 95f
     A-5175 53 Scirocco GTI 1800 (1781 cc)  99f
 N,A-5314 53 Scirocco 16V (1781 cc) ( 928kg)  99f
 N,A-5482 Vento GT 2.0 (1984 cc)  (1011kg)  04f
     A-5219 Voyage 1.6 307 Alcool/Etanol (BR) (1588 cc)  89f
     A-5220 Voyage 1.6 307 Gasoline (BR) (1588 cc)  89f

VOLVO
*******
     A-5033 240  (2127 cc)  89f
     A-5115 240 (Injection) (2127 cc)  89f
     A-5020 240 Turbo  (2127*1.7= 3616 cc)  89f
     A-5112 244 (B23E)  (2316 cc)  99f
     A-5111 244 D6  (2383 cc)  95f
     A-5202 360 GLE  (1986 cc)  90f
     A-5201 360 GLS  (1986 cc)  91f
     A-5200 360 GLT  (1986 cc)  91f
 N,A-5416 440 Turbo (NL) (1722*1.7= 2926 cc) (1008kg) 96f
 N,A-5417 480 Turbo (NL) (1721*1.7= 2926 cc) ( 997kg) 96f
     A-5493 850 SE/GLT 2.0 (1984 cc)  02f
     A-5512 850 SE/GLT 2.0 (1984 cc)  02f
 N,A-5535 850 T-5 ESTATE (2319*1.7= 3942 cc) (1325kg) 02f
 N,A-5534 850 T-5 SEDAN (2319*1.7= 3942 cc) (1284kg) 02f
 N,A-5569 S40 2.0  (1948 cc) (1113kg)  05f
 N,A-5631 S40 2.0 Phase II (1948 cc) (1170kg)  08
 N,A-5694 S40 2.4  (2435 cc)  13
 N,A-5647 S60 2.0T  (1986*1.7= 3361 cc) (1355kg) 09

WARTBURG
************
 A-5168 353 W 000  ( 993 cc)  93f
 A-5169 353 W 460  (1150 cc)  93f
  N,A-5411 1.3  (1272 cc) ( 807kg)  96f

ZASTAVA
**********
     A-5230 750 LE  ( 767 cc)  90f
     A-5246 850  ( 848 cc)  90f
     A-5232 GT 55  (1116 cc)  91f
     A-5231 GT 65  (1297 cc)  91f
     A-5244 Yugo 45  ( 903 cc)  91f
 N,A-5245 Yugo 55  (1116 cc) ( 750kg)  06f
 N,A-5387 Yugo 1.3  (1290 cc) ( 770kg)  06f
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XVII Kansallinen luokitus ja  
kansallisesti luokitellut autot/osat

1. Yleistä
Tämän säännön tarkoituksena on hyväksyä kansallisesti 
käytettäväksi FIA:n luokittelemattomia

-autoja
-autojen osia.
Tämän säännön mukaisesti luokiteltuja autoja tai au-

ton osia voidaan käyttää vain Suomessa järjestettävissä 
kansallisissa kilpailuissa tai kansainvälisten kilpailuiden 
kansallisissa luokissa. 

Autot tai autojen osien luokittelu tapahtuu yhteis-
työssä luokituksen hakijan, AKK:n tekniikan lajipäällikön 
ja tekniikan lajiryhmän kanssa. Luokituksen hakija on 
velvollinen ottamaan yhteyttä AKK:n tekniikan lajipääl-
likköön ennen luokitusprosessin aloittamista. Tämä yh-
teydenotto on tehtävä kirjallisesti ja siinä on kerrottava 
auto, joka halutaan luokitella tai osat, jotka halutaan 
luokitella. Tekniikan lajipäällikkö antaa kirjallisesti luvan 
luokitusprosessin käynnistämiseen. 

AKK:n kansallisesti luokittelemista automalleista ja 
osista pidetään luetteloa liiton nettisivuilla ja sääntö-
kirjassa. AKK:n kansallisesti luokittelemien autojen tai 
osien kansallisten luokitustodistuksien on aina oltava 
alkuperäisiä AKK:n tulostamia ja leimaamia. Kansallisia 
luokitustodistuksia ei saa kopioida. 

Kansalliset luokitustodistukset on aina pidettävä 
autossa mukana ja niitä koskevat kaikki samat Liite J:n 
määräykset kuin FIA:n hyväksymiä luokitustodistuksia.

Kansallisesti luokiteltuja autoja koskevat turvakehik-
kovaatimukset määräytyvät aina kansallisen luokituk-
sen myöntämispäivämäärän mukaisesti.

Kansallisen luokituksen maksut määritetään vuosit-
tain.

2. Luokittelu
2.1. Auto
Kansallisessa luokituksessa on aina kysymys perusluoki-
tuksesta. Auto luokitellaan niillä varusteilla, millä auton 
valmistaja on sen myyntiin toimittanut. Kansallisesti 
luokiteltu auto voidaan rakentaa kilpailukäyttöön pa-
remmin sopivaksi valitsemalla sääntökirjan Liite J:stä 
kansallinen ryhmä, minkä mukaan autoa muutetaan. 
Ryhmään F tehtävä kansallinen luokitus voidaan tehdä 
kevennettynä niiltä osin kun kyseisen ryhmän sääntö 
on vapaa. Tällöin luokitustodistuksen käyttö rajataan 
vain kyseiseen luokkaan.

Vaatimukset kansallisesti luokiteltavalle autolle:
- Autoa tulee olla valmistettu vähintään 2500 kpl peräk-
käisen 12 kuukauden aikana.
- Auto pitää olla vähintään 4-paikkainen ja sisämitat 
FIA:n ryhmä A:n luokitussääntöjen mukaiset. Mittatie-
dot saa AKK:sta.
- Auton korirakenteen pitää olla umpinainen.
- Automalli pitää hyväksyttää AKK:n tekniikan lajipääl-
liköllä ennen luokitusprosessin alkua. Vain hyväksytyt 
automallit voidaan luokitella. 

Luokituksen hakija on velvollinen täyttämään kan-
sallisen luokitustodistuksen kaikki kohdat. Kansallisen 
luokitustodistuksen lomakkeen toimittaa AKK:n tek-
niikan lajipäällikkö ja sen mukana tulee ohjeet miten 
luokituksen hakijan on todennettava kukin kansallisen 
luokitustodistuksen kohta. 

Kansallisen luokituksen haku tapahtuu siten, että 
luokituksen hakija täyttää kaikilta osin luokitustodistuk-
sessa vaaditut kohdat ja toimittaa sen AKK:n tekniikan 
lajipäällikölle sähköisesti. AKK:ssa tarkastetaan luoki-
tuksen hakijan toimittamat dokumentit ja niiden tul-
tua hyväksytyksi voidaan autolle myöntää kansallinen 
luokitus. 

Kansallinen luokitus tulee olla hyväksyttynä ennen 
kuin autolla voidaan ilmoittautua kilpailuun. Luokituk-
sen hyväksymiseen AKK:ssa tulee varata aikaa vähintään 
30 vrk.

Mikäli kansallinen luokitusprosessi edellyttää jon-
kin asian todentamista tai mittaamista vaadittavan 
dokumentin puuttuessa, niin luokituksen hakija on 
velvollinen nämä toimenpiteet suorittamaan ja doku-
mentoimaan. Ennen kuin tällainen dokumentti voidaan 
hyväksyä, on luokituksen hakijan hyväksytettävä doku-
mentin tekijä AKK:n tekniikan lajipäälliköllä.

Kansallinen luokitustodistus tulostetaan ja leimataan 
aina AKK:n toimesta ja kopioita ei voida käyttää.
2.2. Osat
2.2.1. Tämän säännön tarkoituksena on mahdollistaa 
auton lisäluokiteltujen osien valmistaminen.
2.2.2. Autoon ei voida kansallisesti luokitella mitään 
sellaista lisäluokiteltua osaa, jota siihen ei ole FIA:n toi-
mesta luokiteltu. 
2.2.3. Kansallisen luokituksen ainoa tarkoitus on kus-
tannusten säästäminen. Tästä syystä kansallisesti luo-
kitellulla osalla ei saa olla mitään alkuperäisestä osasta 
poikkeavaa toimintaa.
2.2.4. Luokituksen hakijan on toimitettava alkuperäi-
nen FIA:n luokittelema osa ja sitä vastaava luokitusto-
distuksen sivu sekä korvaavan osan piirustus ja valmis 
osa AKK:n tekniikan lajipäällikölle saadakseen osalle 
kansallisen luokituksen. 
2.2.5. Kansallisesti luokiteltava osan on oltava ratkaise-
vilta mitoiltaan täsmälleen samanlainen, kuin FIA:n lisä-
luokittelema osa. Ratkaisevia mittoja voivat olla mitat, 
paino, materiaali jne. osasta riippuen. AKK:n tekniikkala-
jiryhmä voi myöntää tähän kohtaan poikkeuksia.

AKK:n Kansallisesti luokittelemat autot
AKK-001 Toyota Altezza RS 200 (1998cc)
AKK-002  BMW 328 Sedan (2794cc)
AKK-003  BMW 328 Coupe (2794cc)
AKK-004  BMW 323 Ti Compact (2493cc)
AKK-005  BMW 125i Coupe (2998cc)

AKK:n Kansallisesti luokittelemat osat
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XVIII Loppukatsastus
1. Tarkempaan tekniseen tarkastukseen johtavat 
vaihtoehdot
1.1. Tekniikka lajiryhmän toimeksianto
1.2. Kilpailun järjestäjän päätös
1.3. Vastalause
2. Yleisiä soveltamisperiaatteita
Autourheilun pelin henkeen kuuluu ”avoimuus” ja au-
ton laillisuuden näyttövelvollisuus tarvittaessa.

Kilpailija, ilmoittaja tai ohjaaja, ei voi kieltäytyä Suo-
messa tapahtuvasta teknisestä tarkastuksesta. Ts. auto-
kilpailuun osallistuminen edellyttää, että kilpailija varau-
tuu tekniseen tarkastukseen Suomessa. Kilpailija ei voi 
spekuloida sillä, että auto on vietävä johonkin toiseen 
maahan mahdollista tarkastusta varten. Tarkastetun au-
ton kokoamisesta päättää kilpailija itse.

Pääsääntöisesti auto tarkastetaan kilpailutapah-
tuman yhteydessä. Muualla tapahtuva tarkastus on 
poikkeus, jota tulee välttää. Em. periaatteita sovelletaan 
Suomessa tapahtuviin sekä kansallisiin että kansainvä-
lisiin kilpailuihin.

Mikäli painavasta syystä tarkastusta ei voida suo-
rittaa kilpailutapahtuman yhteydessä, tulee tämä do-
kumentoida lopputarkastusraporttiin (kts kohta 6.). 
Tällaisissa tapauksissa sinetöidään tarkastuksen kohde 
mahdollisimman kattavasti. Tarkastus tulee suorittaa 
14 vuorokauden sisällä ja katsastuskorttiin tulee tehdä 
merkintä sinetöinnistä, joka poistetaan tarkastuksen yh-
teydessä. Tekniikan lajipäällikkö voi force majeure tapa-
uksissa myöntää lisäaikaa. Katso myös käytäntö tulosten 
ehdollisesta julkaisusta. 

3. Tarkastus AKK:n tekniikka työryhmän toimek-
siannosta
3.1. Tekniikka lajiryhmä tekee tarkastuksesta/ tarkas-
tuksista päätöksen tai erikseen valtuuttaa AKK:n pää-
katsastajan kilpailukohtaisesti toimimaan puolestaan. 
Toimeksiantonsa yhteydessä lajiryhmä määrittää tar-
kastusaikataulunsa yms.
3.2. Kustannukset
Tekniikka lajiryhmä korvaa kilpailun ulkopuolella tapah-
tuvan tarkastuksesta valvovan pääkatsastajan/ katsas-
tuspäällikön matkakustannukset valtion matkasäännön 
mukaisesti. Mikäli auton tekninen tarkastus joudutaan 
kilpailijasta johtuvista syistä siirtämään myöhempään 
ajankohtaan, on kilpailijan maksettava tästä aiheutuvat 
lisäkulut.

Mikäli työryhmän toimeksianto määrää tarkastuksen 
tapahtuvan työaikana ja tehtävään määrätyn toimihen-
kilön työnantaja vähentää ko. henkilön palkasta mene-
tetyn työajan, korvataan tämä ansion menetys esitetyn 
todistuksen perusteella.

Tarkastukseen määrätylle ei suoriteta muita kor-
vauksia. Kilpailijalle korvataan syntyneitä tiiviste- yms. 
vastaavia kustannuksia esitettyä laskua vastaan enin-
tään 150 euroon saakka niissä tapauksissa, jolloin tar-
kastettava auto on ollut sääntöjen mukainen. Lasku on 
esitettävä AKK:n tekniikan lajipäällikölle 3kk kuluessa 
kilpailusta, jossa auto on tarkastettu. Muissa tapauksissa 

kustannuksia ei korvata.

4. Tarkastus kilpailun johdon päätöksestä
4.1. Kilpailun järjestäjä voi tehdä päätöksen teknisestä 
tarkastuksesta.

Kilpailun järjestäjää tässä tapauksessa edustaa kilpai-
lun johtaja.

Kilpailun johtajan on ilmoitettava päätöksensä tuo-
maristolle. 
4.2. Kilpailuorganisaation tulee toteuttaa tekninen 
tarkastus asiantuntevalla tavalla kilpailutapahtuman 
yhteydessä. 

4.3. Kustannukset 
4.3.1. Kilpailuorganisaatio vastaa aina omista, tarkas-
tuksen aiheuttamista kustannuksista. 
4.3.2. Kilpailija vastaa aina niistä kustannuksista, jotka 
aiheutuvat hänen tai hänen edustajansa osallistumises-
ta tarkastukseen.
4.3.3. Kohdat 4.3.1. ja 4.3.2. ovat voimassa riippumatta 
siitä, mikä tarkastuksen lopputulos on. 
4.3.4. Jos tarkastettu auto todetaan sääntöjen vastai-
seksi, kilpailija vastaa kaikista muista kuin em. kustan-
nuksista.
4.3.5. Jos tarkastettu auto todetaan sääntöjen mukai-
seksi, vastaa kilpailun järjestäjä mahdollisesti syntyvistä 
kokoamiskustannuksista.

Kustannuksia määritellessä perustana on eritelty 
omakustannushintataso. Järjestäjän vastuu poistuu, 
mikäli kokoamistyön yhteydessä tehdään parannus- 
,korjaus-, yms. töitä tai käytetään ko. kilpailijan osalta 
normaalista poikkeavia kokoamis-, säätö- tai tarkastus-
toimenpiteitä. 

Kilpailija ei voi esittää laskua matkakustannuksistaan. 
4.3.6. Tarvittaessa tekniikka lajiryhmä toimii välimiehenä.

5. Tarkastus vastalauseen johdosta
5.1. Esitetyn vastalauseen tulee olla tarkasti yksilöity tai 
jos se ei ole mahdollista, hyvin perusteltu.
5.2. Mahdollisia vastalauseita varten kilpailun järjestäjä 
tulee vaatia vastalauseen tekijöiltä nk. takuumaksun. Ta-
kuumaksun suuruuden määrittelee tekninen lajiryhmä 
vuodeksi kerrallaan.

Takuumaksu ei saa olla tietoisesti ylimitoitettu, sen 
on oltava suhteessa yksilöidyn vastalauseen keskimää-
räisesti aiheuttamiin kustannuksiin nähden. Kansallisis-
sa kilpailuissa se on suuruudeltaan 300 euroa, kansain-
välisissä 500-650 euroa.

Takuumaksu palautetaan vastalauseen tekijälle, mi-
käli vastalause todetaan aiheelliseksi.
5.3. Tarkastus vastalauseen johdosta tehdään aina Suo-
messa ja pääsääntöisesti kilpailutapahtuman yhtey dessä. 
Mikäli tarkastusta ei voida pakottavien syiden johdosta 
tehdä kilpailun yhteydessä, siirtyy tarkastus tekniikkalaji-
ryhmän valvontaan, jolle on siitä tiedotettava.
5.4. Kustannukset 
5.4.1. Kilpailuorganisaatio vastaa aina omista, kilpailun 
yhteydessä suoritettavan tarkastuksen aiheuttamista 
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XIX Katsastuskortti
Kilpailuun osallistuvan auton katsastuskortin puuttu-
minen on este kilpailuun ilmoittautumiselle ja osallis-
tumiselle. Kilpailuun ilmoittauduttaessa on kilpailun-
järjestäjälle ilmoitettava oikea katsastuskortin numero. 
Ilmoittautumisajan jälkeen numeron muuttaminen kat-
sotaan auton vaihdoksi, josta seuraa säännöissä mää-
rätty auton vaihto maksu. Kortti on tilattava AKK:n toi-
mistosta hyvissä ajoin. Kortin toimitusaika on n. kaksi 
viikkoa. Tilauksesta tulee ilmetä auton merkki, malli, 
valmistusnumero ja ryhmä. Auton tulee olla tunnis-
tettavissa em. tiedoilla katsastuksessa. Tunnistusmerkit 
kilpailijan tulee kyetä esittämään. Kortti on autokohtai-
nen (vain yksi kortti/auto) ja se on luovutettava auton 
uudelle omistajalle veloituksetta. Kortin täytyttyä saa 
AKK:lta uuden palauttamalla vanhan kortin.

Auton ryhmän vaihto ei aiheuta kortin vaihtamista.
Korttimerkintöjä voi tehdä vain tekniikan päätoimit-

sijalisenssin omaava henkilö.
Mikäli autossa havaitaan vika tai puute, joka estää 

kilpailuun osallistumisen, merkitään vika ja lähtöoikeu-
den epääminen aina korttiin. Korttiin merkitään myös 
korjausta vaativat vähäisemmät viat tai puutteet, mitkä 

eivät estä kilpailuun osallistumista. Viat tai puutteelli-
suudet on määrättävä korjattavaksi kohtuullisen ajan 
kuluessa. Mikäli auto sinetöidään kilpailussa, tulee tästä 
tehdä aina merkintä korttiin. Korttimerkintä on siirretty 
korjausmääräys, eikä se tee autosta sääntöjen mukaista.

Mikäli autoon meistetään valmistenumero, tulee 
tämä meistos merkitä myös katsastuskorttiin (rekis-
teröimättömät autot), merkinnän voi tehdä tekniikan 
päätoimitsijalisenssin omaava henkilö. Valmistenu-
meron meistämisestä tulee sopia etukäteen teknii-
kan päätoimitsijalisenssin omaavan henkilön kanssa. 
Rekisteröidyissä autoissa valmistenumero meistokset 
tulee varmentaa Trafin valtuuttamissa katsastustoimi-
paikoissa.

Historic- ja V1600-passeihin sisältyy katsastuskortti.
FIA Formula, rallicross, S2000, WRC, R5 ja R-

GT-autoihin tulee hankkia myös kansainvälinen 
katsastuskortti/FIA-passi, jos autolla kilpaillaan kansain-
välisesti (FIA mestaruussarjat).

Kaikista katsastuskortteihin liittyvästä vilpistä seuraa 
AKK:n määräämä kilpailukielto.

kustannuksistaan.
5.4.2. Kilpailija vastaa aina niistä kustannuksista, jotka 
aiheutuvat hänen tai hänen edustajansa osallistumises-
ta kilpailun yhteydessä suoritettavaan tarkastukseen.
5.4.3. Kohdat 5.4.1. ja 5.4.2. ovat voimassa riippumatta 
siitä, mikä on tarkastuksen lopputulos.
5.4.4. Jos tarkastettu auto havaitaan sääntöjen vastai-
seksi vastaa kilpailija mahdollisesti syntyvistä kokoamis-
kustannuksista.
5.4.5. Jos kilpailun yhteydessä tarkastettu auto havai-
taan sääntöjen mukaiseksi, vastaa vastalauseen tekijä 
mahdollisesti syntyvistä kokoamiskustannuksista. Kus-
tannuksia määritellessä perusteena on eritelty omakus-
tannushintataso ja ko. kilpailijan osalta normaalit koko-
amis-, säätö- ja tarkastustoimenpiteet.
5.4.6. Jos kilpailun jälkeen tarkastettu auto havaitaan 
sääntöjen mukaiseksi, vastaa vastalauseen tekijä koh-
dassa 5.4.5. mainittujen kustannusten lisäksi myös mah-

dollisista tarkastusta suorittamaan nimitetyn pääkat-
sastajan/katsastuspäällikön kustannuksista kohdan 3.2. 
mukaisesti sekä mahdollisista purkamiskustannuksista 
kohdassa 5.4.5. mainituin periaattein.
5.4.7. Tarvittaessa tekniikka lajiryhmä toimii välimie-
henä. 

6. Tarkastuspöytäkirja
Suoritetusta tarkastuksesta on laadittava erillinen pöy-
täkirja, jonka tarkastuksen suorittaja/ suorittajat sekä 
kilpailijan edustaja allekirjoittavat. 

Pöytäkirjasta on ilmettävä tarkastetut kohteet ja nii-
den mitta-arvot verrattuna joko luokitustodistuksen ko. 
arvoihin tai vastaaviin sääntökohdan tietoihin. Lisäksi 
pöytäkirjasta on ilmettävä ne auton purkamistoimenpi-
teet, jotka tarkastuksen yhteydessä suoritettiin.

Katsastuskortti on pakollinen nopeus-, ralli- ja off-
road kilpailuissa.
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HANS-niskatuki on pakollinen kaikissa kansainvälisissä ja kansallisesti oheisen taulukon mukaisesti. 

FIA 8856-2000 standardin ja HANS tai FHR niskatuen käyttöönottoaikataulu eri lajeissa
(8858-2002 ja 8858-2010)
Taulukkoon on listattu FIA:n uusimpien standardien mukaisten ajovarusteiden käyttöönotto kansallisessa toimin-
nassa eri autourheilulajeissa. 

Ajopuku Alusasu Sukat Huppu Käsineet Kengät HANS-tuki

Ralli 2010 2010 2010 2010 2010* 2010 2012

Rallisprint 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012

Rallicross 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012

JM 2011*** 2011*** 2011**** 2011**** 2011**** 2011****

Endurance 2011*** 2011*** 2010 2011 2012

Rata-ajo** 2011 2010 2010 2010 2011 2011 2012

Crosskart 2012 2012 2012 2012 2012 2012

*  Rallin 2-ohjaajilla ei ole käsineiden käyttöpakkoa. Mikäli he kuitenkin käyttävät käsineitä, tulee niiden olla FIA 
8856-2000 standardin mukaiset.

**  kaikki kansalliset kilpailut
***  1986 ajoasu on sallittu, jos ajoasu täyttää muuten sille asetetut vaatimukset. Tällöin tulelta suojaava FIA 8856- 

2000 -standardin alusasu pakollinen.
***  Käytettäessä 8856-2000 standardin mukaista ajoasua, ei tällöin ole alusasu vaatimusta. (FIA 8856-2000 -standar-

din mukaisen alusasun käyttöä suositellaan).
****Kaikki FIA standardoimat tuotteet ovat sallittuja

A
JA

JI
EN

 V
A

RU
ST

EE
T

XX Ajajien varusteet
Kypärät
Ohjaajien on sekä kilpailuissa, että niiden harjoitusajois-
sa käytettävä normimerkinnällä varustettua kypärää.

Kypärän tulee olla tiiviisti päässä ja leukanauha hyvin 
kiinni. Leukakupin käyttö on kielletty.

Kypärän tulee täyttää jokin seuraavista normeista 
(merkintä kypärässä):
•  BSI BS 6658-85 type A/FR (punainen etiket-

ti) (Englanti) voimassa VAIN KANSALLISES-
TI vuoden 2018 loppuun

•  Snell Foundation SA 2000 voimassa VAIN 
KANSALLISESTI  vuoden 2018 loppuun

•  Snell Foundation 2005 (USA) kansainvälisesti voi-
massa vuoden 2018 loppuun

•  Snell SA 2010 ja SAH 2010 kansainvälisesti voimas-
sa vuoden 2023 loppuun

•  Snell SA 2015
•  FIA standard 8860-2010 (sis. myös FHR/Hans-klip-

sit)
•  FIA standard 8860-2004 (sis. myös FHR/Hans-

klipsit) kansainvälisesti voimassa vuoden 2020 
loppuun

•  FIA standard 8859-2015 (sis. myös FHR/Hans-klip-
sit)

•  SFI 31.1, SFI 31.1A , SFI 31.2A (USA) voimassa kan-
sainvälisesti vuoden 2018 loppuun

FIA technical list nro 25 kertoo kulloinkin voimassa-
olevat kypäränormit.

Lista löytyy FIA-nettisivuilta www.fia.com/sport/ho-
mologation

Kypärään ei saa tehdä muita muutoksia kuin mitä 
valmistajan ohjeet sallivat. Kypärien maalaukset ja teip-
paukset ovat sallittuja ainoastaan kypärävalmistajan 
ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Lajeissa, joissa Hans/FHR-niskatuen käyttö on pakol-
lista, kypärässä olevien klipsien kiinnitys FIA standardien

(FIA 8858-2002 ja FIA 8858-2010) mukaisesti ja tarvit-
tavin hyväksymismerkinnöin.

Kansainvälisissä kilpailuissa ei integraalikypärän pai-
no saa ylittää 1800 g ja avokypärän 1600 g.

Formulakilpailuissa kypäräpuhelimet ovat kiellettyjä. 
Korvanappikuuloke on sallittu.

Suositellaan, että auton katon ja kypärän väliin jää 
vähintään 50 mm:n tila.

Ajovarusteet
Kaikissa kilpailuissa on pakollista käyttää FIA-määräys-
ten (FIA standard 8856-2000) mukaisia ajovarusteita
ohjeisen taulukon mukaisesti. Kuumapainatukset ajo-
pukuun tai alusasuun ovat sallittuja vain puvun valmis-
tajan sertifioimana.
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NORMES RECONNUES POUR LES CASQUES 
RECOGNISED STANDARDS FOR HELMETS 

LISTE TECHNIQUE N° 25 / TECHNICAL LIST N° 25

• FIA 8860-2004

Fédération International de l’Automobile 
8, place de la concorde
75008 Paris 
France.

Web site: www.fia.com

Etiquette autocollante/ Adhesive label

• Snell SA 2000

Snell Memorial Foundation 
3628 Madison Avenue, Suite 11
North Highlands, CA 95660 
USA.

Web site: www.smf.org

Etiquette tissu ou autocollante/ Cloth or adhesive label

• SFI 31.1A
• SFI 31.2A

SFI Foundation Inc
15708 Pomerado Road, Suite N208 
Poway, CA 92064 
USA

Web site: www.sfifoundation.com

• BS6658-85 type A/FR 

British Standards Institution 
389 Chiswick High Road 
London
W4 4AL 
GB

Web site: www.bsi-global.com

Kypäränormit

NORMES RECONNUES POUR LES CASQUES 
RECOGNISED STANDARDS FOR HELMETS 

LISTE TECHNIQUE N° 25 / TECHNICAL LIST N° 25

• FIA 8860-2004

Fédération International de l’Automobile 
8, place de la concorde
75008 Paris 
France.

Web site: www.fia.com

Etiquette autocollante/ Adhesive label

• Snell SA 2000

Snell Memorial Foundation 
3628 Madison Avenue, Suite 11
North Highlands, CA 95660 
USA.

Web site: www.smf.org

Etiquette tissu ou autocollante/ Cloth or adhesive label

• SFI 31.1A
• SFI 31.2A

SFI Foundation Inc
15708 Pomerado Road, Suite N208 
Poway, CA 92064 
USA

Web site: www.sfifoundation.com

• BS6658-85 type A/FR 

British Standards Institution 
389 Chiswick High Road 
London
W4 4AL 
GB

Web site: www.bsi-global.com

FIA 8860-2010

Snell SA 2000
Snell SA 2005
Snell SA 2010
Snell SAH 2010
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UPour Autocross-division 3 UNIQUEMENT, les normes suivantes sont aussi reconnues: 

UFor Autocross-division 3 ONLY, the following standards are also recognised: 

 

• Snell M 2010 
• Snell M 2005 
 

 
• Snell M 2000 

 
 

Prière de se reporter aux exigences suplémentaires concernant l’utilisation des casques à l’Annexe L du Code Sportif International de la FIA. 

Please check additional requirements regarding helmets use in the Appendix L of the FIA International Sporting Code. 

NOT VALID 

AFTER 

31.12.2013

NOT VALID 

AFTER 31.12.2014 

NOT VALID 

AFTER 31.12.2014 

SFI 31.1A
SFI 31.2A 
SFI Foundation Inc 
15708 Pomerado Road, Suite N208
Poway, CA 92064
USA
Web site: www.sfifoundation.com

BS6658-85 type A/FR
British Standards Institution 
389 Chiswick High Road London 
W4 4AL 
GB 
Web site: www.bsi-global.com 
Standardin kansainvälinen luokitus 
päättyy 31.12.2013. 
Kansallisesti hyväksyntää jatketaa 31.12.2018 asti.
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HISTORIC-AUTOJEN 
MÄÄRÄYKSET

(LIITE K)
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1 - Periaatteet
1.1 FIA on luonut Liite K:n säännöt siten, että histori-
cautoja voidaan käyttää kilpailutarkoitukseen kyseisten 
sääntöjen puitteissa. Sääntöjen tarkoituksena on säilyt-
tää autot ikäkausiensa mukaisina, ja estää nykytekniikan 
mahdollistamat suorituskykyä ja ajettavuutta paran-
tavat muutokset. Historic-kilpailemisen tarkoituksena 
ei ole pelkästään voittopokaalien kerääminen, vaan 
erityisesti autoille ja niiden historialle omistautuminen. 
Historic-autourheilun päämäärä on Auton historian ak-
tiivinen kunnioittaminen.
1.2 Liite K on tarkoitettu autoille, jotka ovat joko alku-
peräisiä kilpa-autoja, tai jotka ovat täsmällisiä kopioita 
automalleista, joilla on kansainvälinen kilpailuhistoria. 
Automallin tulee täyttää ikäkauden kansainväliset sään-
nöt. Ainoat sallitut muutokset ikäkausiluokitukseen 
ovat ne, jotka ovat mainittu Liite K:ssa. 

Automalli, jolla ei ole kansainvälistä kilpailuhistoriaa, 
mutta jolla on historiaa kansallisissa mestaruuskilpai-
luissa tai muissa vastaavan tasoisissa kilpailuissa, voi-
daan myös hyväksyä.

Mikäli auto ei ole ikäkaudella osallistunut kansainvä-
liseen kilpailuun, on passi lähetettävä HMSC: lle. Ano-
mukseen kyseisen maan ASN:n on liitettävä todisteita 
kilpailuhistoriasta merkittävistä kilpailuista ikäkaudelta. 

1.3 Liite K:ta on noudatettava kaikissa kilpailuissa, jotka 
ovat FIA:n kalenterissa. Lisäksi Liite K suositellaan kaik-
kiin muihin historic-kilpailuihin.
1.4 FIA:n hallitus on hyväksynyt näiden periaatteiden 
noudattamisen ja tämä mahdollistaa historic-mootto-
riurheilun harrastamisen maailmanlaajuisesti samojen 
sääntöjen puitteissa.
1.5 Lisätietoja löytyy FIA:n nettisivuilta www.fia.com. 
1.6 Lyhenteitä:
FIA Kansainvälinen Autoliitto
ASN ko. maan valtuutettu autourheilu järjestö 

(Suomessa AKK, Englannissa RAC, Saksassa 
DMSB jne.)

NEAFP Kansallinen kilpailu, johon hyväksytään 
ulkomainen osanotto

HTP Historic-passi (Historic Technical Passport) 
HRCP Tasanopeusauton passi (Historic Regularity 

Car Pass) 
HMSC Historic-autojen komissio FIA:ssa 
HCD FIA:n historic-autojen tietokanta 
ISC International Sporting Code, kansainväliset 

yleissäännöt

Luokitus FIA:n toimittama luokitustodistus ja passi 

2 - Yleiset määräykset ja määritelmät
2.1 Yleiset määräykset
2.1.1 Kansainvälinen autourheilu oli vuosina 1906 - 
1921 ACF:n Commission Sportive:n hallinnoima, ja vuo-
desta 1922 lähtien se on FIA:n hallinoima. FIA tunnettiin 
nimellä AIACR vuoteen 1947 asti. Liite C kaksipaikkaisille 
rata-autoille julkaistiiin vuonna 1950, ja siitä tuli Liite J:n 
osa vuonna 1966. Liite J julkaistiin 1954 vakio- ja GT-
autoille. Liite K vaatii, että kaikkien Historic- autojen on 
säilyttävä siinä muodossa, joissa ne kilpaili ikäkaudella, 
paitsi jos turvamääräykset vaativat muutoksia.
2.1.2 Auto luokitellaan autotyypin ja ikäkauden mu-
kaan (Artikla 3), eli siihen kansainväliseen ryhmään, jos-
sa auto alunperin kilpaili (katso Liite 1). 
2.1.3 Kilpailun järjestäjällä on oikeus yhdistää luokkia 
oman harkintansa mukaan, mutta lokasuojattomat ei-
vät saa kilpailla lokasuojallisten kanssa, ellei ikäkaudella 
tämä ollut sallittua.
2.1.4 Jos auto perustuu luokiteltuun malliin, sen ikä-
kausiluokitus on oltava luokitustodistuksen mukainen. 
Edellä mainittu kuitenkin siten, että ainoastaan se osa 
luokitustodistuksesta, joka on astunut voimaan ikäkau-
den päivämäärärajojen sisällä, on voimassa (perusluoki-
tus ja lisäluokituslehdet).
2.1.5 Ikäkausi ja luokitustodistuksen käytetyt lisäluoki-
tukset määritellään auton HTP:ssä. 
2.1.6 Yksikään auto ei voi osallistua FIA Liite K kilpai-
luun, jos siinä on muutoksia toisesta ikäkaudesta, kuin 
mihin auto on luokiteltu. 

2.1.7 Kertaalleen passitettua autoa voidaan uudelleen 
passittaa vain HMSC:n hyväksynnällä. 
2.1.8 Ikäkauden Z autojen omistajia kehotetaan ano-
maan FIA-papereita. 
2.1.9 Mainostaminen
2.1.9.1 Sarjatuotantoautoissa (kts. Art. 2.3) mainokset 
ovat sallitut kummallakin puolella koria alalla, joka on 
ikkunoiden alapuolella, etuakselilinjan takana sekä 
taka-akselilinjan edessä. Mainokset edessä, takana ja 
jäljelle jäävässä osassa kylkeä on rajattu 1400cm² alaan. 
Pinta-alaltaan 700cm² ala, yksi edessä ja yksi kummalla-
kin kyljessä kilpailunumeron yhteydessä voidaan varata 
kilpailun järjestäjien mainoksille. Tästä kilpailija ei voi 
kieltäytyä. Muut mainokset kilpailunumeron ylä- ja ala-
puolella eivät saa koskettaa numeropohjaa. 
2.1.9.2 Mainokset rata-autoissa (kts. Artikla 2.2)  on ra-
jattu 2100cm² alalle.

Tämän lisäksi kilpailun järjestäjä voi varata auton 
edestä ja kummaltakin sivulta mainospaikan max 
700cm² kilpailunumeron yhteyteen. Tästä mainoksesta 
kilpailija ei voi kieltäytyä.

Muut kuin kilpailunjärjestäjän mainokset kilpailunu-
meron ylä- ja alapuolella eivät saa koskettaa numero-
pohjaa. 
2.1.9.3 Rallilaatat ovat varattu kilpailun järjestäjän mai-
noksia varten.
2.1.9.4 Tuulilasin yläreunaan voidaan  laittaa 10cm 
korkea kansainvälisen tai kansallisen sarjan mainos
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tarranauha ilman sponsoritunnuksia. Auton ikäkautta 
osoittava tarra voidaan liittää.
2.1.9.5 Kaikki ylimääräiset mainokset on poistettava 
ikäkauden mainosasua lukuun ottamatta.  (kts. 2.1.10).
2.1.9.6 Ohjaajien nimet ja kansallisuusliput on oltava 
auton kummallakin sivulla max 10 x 40 cm. Aito kerho-
merkki saa olla auton kummallakin sivulla max 10 x 10 
cm.
2.1.9.7 Muuta grafiikkaa ei hyväksytä (esim. graafisia 
kuvia, yrityslogoja, jne.). Kilpailun järjestäjä voi kieltää 
sellaista mainontaa, joka loukkaa heidän intressejä.
2.1.9.8 Mikäli kilpailun järjestäjä niin haluaa, kilpailu-
numeron yhteyteen voi liittää auton kilpailuluokkaa 
osoittava tarra.
2.1.9.9 Näitä sääntöjä on noudatettava kaikissa mesta-
ruuskilpailuissa. Ikäkausiasua lukuun ottamatta kilpai-
lun järjestäjä voi kieltää mainoksia määrätyissä kilpai-
luissa tai määrätyissä autoissa kunhan asia on mainittu 
kilpailun säännöissä.
2.1.10 Ikäkausiasu
Ulkoasulla tarkoitetaan tässä tapauksessa väritystä ja 
logomalleja.

Suurelle määrälle FIA:n luokittelemille autoille 
(Touring, Grand Touring luokiteltu ennen 1966, Ryhmät 
1-4, Ryhmät N,A ja B) jokainen automalli, joka auton his-
torian kautta voidaan todistaa että on ollut määrätyssä 
mainosasussa, voi osallistua sellaisenaan edellyttäen 
että värit ovat samat ja logot alkuperäisen kokoiset. 

Kaikille muille autoille ainoastaan kyseinen autoyk-
silö voi säilyttää ulkoasunsa edellyttäen että värit ovat 
samat ja logot alkuperäisen kokoiset.

Yhdenmukaisuus edellä mainittuun sääntöön on, 
että kilpailijat kannustetaan ajamaan autonsa alkupe-
räisessä mainosasussa.

Huom! Maissa, joissa erityisten mainosten (tupakka, 
väkevät alkoholijuomat …) esiintuominen on rajoitettu 
lailla, kilpailijan on varmistuttava, että auton mainosasu 
noudattaa paikallisia lakeja. 

Jokainen autoyksilö voidaan maalata alkuperäiseen 
mainosasuunsa, mikäli auton historian kautta voidaan 
todistaa, että kyseinen yksilö kilpaili tämän näköisenä 
(esim. Gulf Porsche, L&M Lola, JPS Lotus jne). Värien ja 
logojen koot on oltava alkuperäisen kokoiset. 
2.1.11 Kilpailunumerot 
Katso ISC:n artiklat 205 – 207. 
2.1.12– 2.1.13 kääntämättä
2.1.14 Sääntöjä ohjaajille 
Ohjaajien on noudatettava kansainvälisen Liite L:n 
määräykset koskien kypärää, tulenkestävää ajoasua ja 
kilpailulisenssiä. 

Ohjaajat, joilla on kansainvälinen H1, H2 ja/tai H3- 
lisenssi (Liite L, Art 8) voivat osallistua korkeintaan 
kolmeen kansalliseen kilpailuun vuodessa kotimaansa 
ulkopuolella, kunhan kilpailut löytyvät kilpailumaan 
ASN:n kilpailukalenterista, ja sekä kilpailijan että kilpai-
lumaan ASN:t myöntävät siihen luvan. 

Ulkomaalaisten kilpailijoiden lukumäärä tällaisessa 
kilpailussa on rajoitettu pienimpään seuraavista: 30% 
radan maksimimäärästä tai 30% osanottajamäärästä. 
Tällaisen radan on oltava asianmukaisesti kansallisen 

ASN:n hyväksymä.

2.2 Rata-autot
2.2.1 Kaikkien Liite K:n mukaisten rata-autojen on ol-
tava Artikla 5 (Turvallisuus) ja Artikla 6 (Tekniset mää-
räykset) mukaiset. 
2.2.2 Yksipaikkainen rata-auto
2.2.2.1 Vain kilpa-ajoa varten rakennettu auto, joka 
täyttää ACF:n, AIACR:n tai FIA:n kansainvälisesti hyväk-
sytyt säännöt, joiden mukaan se alunperin kilpaili ny-
kymuodossaan. Kansallisesti rakennetut ja kilpailuihin 
osallistuneet formula-autot voidaan myös hyväksyä.
2.2.2.2 Yksipaikkaiset rata-autot, jotka ovat: (a) yksipaik-
kainen jossa on tilaa yhdelle istuimelle, (b) yksipaikkai-
nen, jossa on tilaa toiselle pienemmälle istuimelle mut-
ta kilpaili todellisten yksipaikkaisten kanssa ikäkaudella. 
2.2.3 Avonainen kaksipaikkainen rata-auto 
2.2.3.1 Autot, joissa on tilaa kahdelle istuimelle ja joka 
on rakennettu vain kilpatarkoitukseen. Nämä jaotellaan 
AFC, AIACR ja FIA:n määritelmien mukaisiin ikäkausiryh-
miin: 
a. Kaksipaikkaiset kilpa-autot rakennettu ennen vuot-

ta 1950. 
b. Ikäkaudella E rakennetut autot, jotka eivät ole Liite 

C:n mukaisia.
c. Ikäkausiin E ja F rakennetut Liite C:n mukaiset mallit. 
d. Ikäkautena G tai myöhemmin rakennettu, joka on 

ikäkautensa FIA Liite J:n mukaan rakennettu. Näihin 
kuuluu myös ryhmien 4, 5, 6 ja 7 autot.

e. HMSC tulkitsee ryhmän 4 avo-autot 1/1/1966 
- 31/12/1969 väliseltä ajalta kaksipaikkaisiksi rata-
autoiksi. 

2.2.4 Umpinainen kaksipaikkainen rata-auto 
2.2.4.1 Autot, joissa on tilaa kahdelle istuimelle ja joka 
on rakennettu vain kilpatarkoitukseen. Nämä jaotellaan 
ACF:n, AIACR:n ja FIA:n määritelmien mukaisiin ikäkau-
siryhmiin:
a. Kaksipaikkaiset kilpa-autot rakennettu ennen vuot-

ta 1950. 
b. Ikäkauden E (1950-1960) mallit, jotka eivät täytä Lii-

te C:n määräyksiä.
c. Ikäkausiin E ja F (1/1/1950 - 31/12/1965) rakennetut 

Liite C:n mukaiset mallit. 
d. Ikäkautena G tai myöhemmin rakennettu, joka on 

ikäkautensa FIA Liite J:n mukaan rakennettu. Näihin 
kuuluu myös ryhmien 4, 5, 6 ja 7 autot. 

e. Ryhmään 4 luokitellut umpiautot 1/1/1966- 
31/12/1969 väliseltä ajalta, jotka HMSC luokittelee 
kaksipaikkaisiksi rata-autoiksi. 

f. Ryhmä C ja IMSA GTP 
2.2.5 FIA GT-Prototyypit (FIA GTP 1)
2.2.5.1 Prototyypit tulevista GT-autoista, jotka kuuluvat 
ikäkausiin E, F tai G, ja jotka kilpailivat ikäkaudella kan-
sainvälisesti FIA sääntöjen alaisuudessa. 
2.2.5.2 GT-autot, joita oli modifioitu enemmän, kuin 
ryhmän 3 (1960-65) säännöt sallivat, ja kilpailivat ryh-
mässä 4 (1960-65). 
2.2.5.3 GTP ilmoittautuneet Le Mans 1962 kilpailuun ja 
FIA GTP autot (1963-65). 
2.2.5.4 HTP on lähetettävä HMSC:lle hyväksytettäväksi. 
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2.2.6 EI-FIA GT-Prototyypit (Non-FIA GTP 2)
2.2.6.1 Autonvalmistajien prototyypit tulevista GT-
malleista (tai valmistajan yhdestä mallista ikäkaudella 
kehitetty yli GT-sääntöjen rajan), jotka kilpailivat kansain-
välisesti muiden kuin FIA:n sääntöjen alaisuudessa, ikä-
kausissa E, F ja G vuodesta 1947 alkuperäisvuoteen asti.
2.2.6.2 Artikla 5:n (Turvallisuus) määräysten lisäksi GT-
prototyypit voivat tehdä vain ne muutokset, joita käy-
tettiin kyseisessä mallissa ikäkaudella.
2.2.6.3 HTP on lähetettävä HMSC:lle hyväksytettäväksi. 
2.2.7 Kehitysautot
2.2.7.1 Alkuperäiset rata-autot ja GT Prototyypit, jotka 
tehtiin ikäkautena FIA kilpailuihin, täyttäen kansainvä-
lisesti tunnustetut AIACR:n tai FIA:n määräykset, mutta 
jostain syystä eivät kilpailleet kansainvälisessä kilpailussa.
2.2.7.2 Näistä autoista on näytettävä toteen katkeama-
ton historia 
2.2.7.3 Tällaisen auton voi hyväksyä vain HMSC 
2.2.7.4 HTP on lähetettävä HMSC:lle hyväksytettäväksi. 
2.2.8 Historic Special
2.2.8.1 Auto, joka on rakennettu kilpailutarkoitukseen 
(rata- ja mäkikilpailuihin) FIA ikäkaudella ja jolla on kil-
pailuhistoriaa kansainvälisessä formula-luokassa, mutta 
jolla on kilpailtu alemmalla tasolla ja jolla on merkittävä 
historia ikäkaudelta.
2.2.8.2 Auton on oltava Artikla 5 (Turvallisuus) mukai-
nen, ja voi olla ainoastaan yksi- tai kaksipaikkainen rata-
auto ikäkaudelta A - E (31/12/1960 asti)
2.2.8.3 HMSC:n on hyväksyttävä HTP’n ennen julkaise-
mista.
2.2.8.4 HTP on lähetettävä HMSC:lle hyväksytettäväksi. 
 
2.3 SARJATUOTANNON KATUAUTOT 
2.3.1 Sarjatuotannossa olevat T ja GT katuautot ovat 
autoja, jotka valmistettiin katuliikenteeseen ja ne ovat 
malleja, joita käytettiin kilpailuihin ikäkausiensa mukai-
sin säännöin.
2.3.2 Sarjatuotantoautot jaetaan Vakio- ja GT-autoihin. 
Autot ennen vuotta 1947 luokitellaan kuitenkin erik-
seen, jotta erotetaan ikäkausien väliset eroavuudet.
2.3.3 Ennen 1947 autot ovat: (a) Saloon tai umpikori-
nen auto (b) Avonainen nelipaikkainen vakioauto (c) 
Avonainen kaksipaikkainen auto. Autojen on oltava 
Artikla 5 (Turvallisuus) ja Artikla 7 (Tekniset määräykset) 
mukaisia.
2.3.4 Vuoden 1946 jälkeinen vakioauto (T) 
2.3.4.1 Vakioautoihin kuuluvat suuressa määrässä val-
mistetut nelipaikkaiset umpikoriset tai muutettavat 
autot (Autot, joiden tilavuus on alle 700cc voivat olla 
kaksipaikkaiset) ja ovat joko: 
a. (a) Mallit jotka eivät ole FIA:n luokittelemat, mutta 

osallistuivat kansainvälisiin ralleihin tai kansainväli-
siin rata-ajoihin ennen 31/12/1960. Tällöin ko. maan 
ASN on vahvistettava asia ja FIA:n hyväksyttävä. 

b. (b) FIA:n Liite J:ssä luokittelemat automallit ryhmiin 
1 tai N 1/1/1954 jälkeen.

2.3.5 Vuoden 1946 jälkeinen erikoisvakioauto 
(CT)
2.3.5.1 Vuoden 1946 jälkeinen erikoisvakioauto on 
joko:

a. Rajoitetun sarjan automallit ikäkausista E - J 
(1/1/1947 - 31/12/1986), jotka perustuvat vakio-
autoihin, ja jotka on päivitetty ikäkautensa Liite J:n 
mukaan, sekä FIA:n luokittelemat autot ryhmään 2 
ennen vuotta 1966. 

b. Automallit 1/1/1966 jälkeen jotka luokiteltiin ryh-
mään 2 tai A ja ovat ikäkautensa Liite J:n mukaiset. 

2.3.6 Vuoden 1946 jälkeinen GT-auto (GT)
2.3.6.1 GT-autot ovat useimmiten piensarjassa tehdyt 
kaksipaikkaiset autot joko avokorisia tai umpikorisia, joi-
ta ei voi luokitella vakioautoiksi 
2.3.6.2 Automallien, joita ei luokiteltu ikäkauteen E, on 
oltava samanlaisia kuin myyntiluettelossa ja julkisesti 
myynnissä valmistajan toimesta olleet mallit. FIA: n 
HMSC julkaisee luokitustodistuksia ASN:ien ja valmista-
jien toimittamasta materiaalista
2.3.6.3 Kaikkien muiden mallien on oltava luokiteltu 
ryhmään 3 (1966-1981). Ikäkauden G1 autojen on ol-
tava Liite VIII mukaisia. Ikäkauden G2 autot on oltava 
ikäkautensa Liite J:n mukaisia.
2.3.6.4 Vähintään niin monta autoa on valmistettu kun 
ikäkauden luokitusmäärä vaatii, kaikin puolin identtisiä 
koskien korimallia ja mekaanisia osia.
2.3.7 Vuoden 1946 jälkeinen GTS-auto (GTS)
2.3.7.1 Yleensä GTS-auto on pienessä sarjassa tuotetta 
kaksipaikkainen auto, joka voi olla avoinainen tai um-
pinainen ja jota ei voi luokitella vakioautoksi. Auto on 
lisäksi muutettu enemmän kuin vakioautolle sallitaan.
2.3.7.2 Autot, jotka eivät periydy luokitellusta autosta 
voivat sisältää ikäkaudella tehtyjä muutoksia, jotka oli-
vat sallittuja silloisen GT-säännöstön mukaan. Auton 
perusosa ja mallin yleispiirteet sekä moottori on säilyt-
tävä samoina kuin tuotantoautossa.
2.3.7.3 Automallien on oltava luokiteltu GT-autoiksi 
ryhmässä 3 (1960-65)
2.3.7.4 Mikäli automalli ei ollut FIA:n luokittettelema 
ryhmään 3 (1960-65) kun auto rakennettiin ja sillä kil-
pailtiin ikäkaudella, ASN:n on toimitettava todisteet, 
että vähintään 100 mekaanisesti identtisiä autoja val-
mistettiin ikäkautena kuten Artikla 6 määrää.
2.3.7.5 Ikäkaudesta G lähtien vain mallit, joita on luo-
kiteltu ryhmiin 3 tai 4 (1970-75) tai ryhmään B täyttäen 
ikäkausiensa ryhmien Liite J:n määräyksiä
2.3.7.6 Lisäksi:
a. Vakioautot joista on tehty GT-auto ikäkauden E tai 

F aikana (1/1/1947 - 31/12/1965). joko erikoiskorilla 
tai vakiokorilla ja erikoisilla mekaanisilla osilla, ikä-
kautensa sääntöjen puitteissa.

b. Näillä malleilla on oltava kilpailuhistoria, ja mekaani-
set erikoisosat on rajoitettu niihin, jotka olivat hyväk-
sytty ikäkautensa Liite J:ssä ryhmässä 3. Lisäksi auto-
jen on täytettävä Artikla 5 (Turvallisuus) määräykset.

c. Kaikkien muutosten on noudatettava sitä teknolo-
giaa, jota kyseiseen malliin ikäkaudella sovellettiin.

d. Mikäli nämä mallit ovat myöhemmin luokiteltu FIA: 
n ryhmään 3, ne voivat käyttää vain niitä lisälehtiä, 
jotka löytyvät ryhmän 3 luokitustodistuksesta. 

2.3.8 Vuoden 1946 jälkeen piensarjassa valmistetut ei 
luokitellut GT/urheilukatuautot (GTP 3).
2.3.8.1 Kaksipaikkaiset avonaiset tai umpinaiset autot 
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ikäkausista E-G, jotka täyttävät valmistajamaansa sään-
nöt ikäkaudelta, mutta joita valmistettiin vähemmän 
kuin 100 mekaanisesti identtistä kappaletta.
2.3.8.2 Tällaista autoa ei ole saanut käyttää kansainväli-
sessä kilpailussa artikla 2.3 mukaisessa kategoriassa, pait-
si GTP-3. Vain Liite VIII mukaiset muutokset on sallittu. 
2.3.8.3 Ikäkauden mekaaniset määritykset kaikille mal-
leille on oltava dokumentoituja ja ne on toimitettava 
FIA:lle hyväksytettäväksi.
2.3.9 Vuoden 1946 jälkeinen Erikoisauto
2.3.9.1 Automalli, joka perustuu Liite J:n ryhmiin 1, 2, N 
tai A, ja jota on muutettu enemmän, kuin ikäkaudella oli 
omassa ryhmässään sallittu.
2.3.9.2 Erikoisautot perustuvat ikäkauden ryhmien 1, 2, 
N tai A autoihin, joihin tehtiin muutoksia yli sääntöjen 
sallimien rajojen.
2.3.9.3 Niihin kuuluu:
a. Ryhmä 3 (1957-59): Vakioauto erikoisella korimallilla 

tai vakiokorilla, mutta mekaaniset muutokset ylittä-
vät sallitut muutokset kuten määritelty ryhmässä 2 
Liite J 1959 Art 264. 

b. Ryhmä 3 (1960-65): Sisältää ryhmä 3 GT-autot. Va-
kioautot erikoiskorilla tai vakiokorilla, mutta mekaa-
niset muutokset ylittävät sallitut muutokset kuten 
määritelty ryhmässä 2 Liite J 1965 Art 274. 

c. Ryhmä 5 (1966-69): Sallitut muutokset on lueteltu 
ikäkauden Liite J:ssä Art 267; vuoden 1969 määräyk-
set ovat määrääviä. Sallitut muutokset ovat saman-
laiset kuin Erikoisautoille (Ryhmä 2 1970- 75), kun 

näissä käytetään 100-säännön mukaisia luokituksia.
d. Ryhmä 5 (1976-81): Sallitut muutokset ovat lueteltu 

ikäkauden Liite J:ssä, vuoden 1981 sääntö on mää-
räävä.

2.3.9.4 HTP on lähetettävä HMSC:n hyväksytettäväksi.
2.3.10 Kansallinen erikoisvakioauto 
2.3.10.1 Tuotantoautomalli ikäkaudelta E – J, jolla ei 
ole kansainvälistä kilpailuhistoriaa, mutta jolla on mer-
kittävä kansallinen kilpailuhistoria tärkeissä vakioauto-
kilpailuissa, ja joka on kyseisten kilpailujen kansallisten 
sääntöjen mukaiset.
2.3.10.2 Kansallisen kilpailumaan ASN:n on lähetettävä 
kaikki hyväksytettävien mallien tiedot HMSC:lle. 
2.3.10.3 Jokaisen mallin tekniset ikäkausimääritykset 
on dokumentoitava ja lähetettävä HMSC:lle hyväksy-
tettäväksi (katso 7.2.6) ja artiklan 5 turvamääräykset on 
täytyttävä.
2.3.11 Kansallinen katu-urheilu / GTS-auto
2.3.11.1 Tuotantoautomalli (urheilu tai GTS) ikäkaudel-
ta E – J, jolla ei ole kansainvälistä kilpailuhistoriaa, mutta 
jolla on merkittävä kansallinen kilpailuhistoria tärkeissä 
urheiluautokilpailuissa, ja joka on kyseisten kilpailujen 
kansallisten sääntöjen mukaiset.
2.3.11.2 Kansallisen kilpailumaan ASN:n on lähetettävä 
kaikki hyväksytettävien mallien tiedot HMSC:lle. 
2.3.11.3 Jokaisen mallin tekniset ikäkausimääritykset 
on dokumentoitava ja lähetettävä HMSC:lle hyväksy-
tettäväksi (katso 7.2.6) ja artiklan 5 turvamääräykset on 
täytyttävä.

3 - Autojen ikäkausiluokittelu

3.1 Auto luokitellaan sen mukaan mihin ajanjaksoon se 
on päivitetty, ei välttämättä valmistuspäivän mukaan.

3.2 Ajanjaksot kuten alla:
A)  Ennen 1/1/1905 
B)  1/1/1905 - 31/12/1918 
C)  1/1/1919 - 31/12/1930
D)  1/1/1931 - 31/12/1946 
E)  1/1/1947 - 31/12/1961 (yksi- ja kaksipaikkaiset rata-

autot ennen 31/12/1960)
F)  1/1/1962 - 31/12/1965 (yksi- ja kaksipaikkaiset rata-

autot 1/1/61 lähtien ja F2:t 31/1271966 saakka), 
paitsi F3:t ja merkkikohtaisella moottorilla varuste-
tut formulat.

GR)  1/1/1966 - 31/12/1971 (F3:t 1/1/1964 lähtien) yksi- 
ja kaksipaikkaiset rata-autot.

 (Formula3:t 1/1/1964 – 31/12/1970)
G1)  1/1/1966 - 31/12/1969 luokitellut vakio- ja GTautot
G2)  1/1/1970 - 31/12/1971 luokitellut vakio- ja GTautot
HR)  1/1/1972 - 31/12/1976 yksi- ja kaksipaikkaiset rata-

autot
 (Formula3:t 1/1/1971 – 31/12/1976)
H1)  1/1/1972 - 31/12/1975 luokitellut vakio- ja GTautot
H2)  1/1/1976 - 31/12/1976 luokitellut vakio- ja GTautot
IR)  1/1/1977 - 31/12/1982 yksi- ja kaksipaikkaiset rata-

autot (paitsi C-ryhmä) ja 31/12/1985 asti 3-litraiset 
F1:t.

I)  1/1/1977 - 31/12/1981 luokitellut vakio- ja GT-autot
IC)  1/1/1982 - 31/12/1990 ryhmä C ja IMSA autot 
JR) 1/1/1983 - 31/12/1990 yksi- ja kaksipaikkaiset rata-

autot (paitsi 3-litraiset F1:t 1/1/1983- 31.12/1985) 
J1)  1/1/1982 - 31/12/1985 luokitellut vakio- ja GTautot
J2)  1/1/1986 – 31/12/1990 luokitellut vakio- ja GT-autot
3.3 Ikäkausiluokitus
3.3.1 Ikäkausiluokitus määritetään siten, että se on 
automallin kokonaisuus sellaisena, kun se on ollut ole-
massa siinä ikäkaudessa, johon se on luokiteltu FIA:n 
tuomareiden hyväksymänä.
3.3.2 Kaikki lisäykset auton ikäkausiluokitukseen ovat 
kiellettyjä, ellei niitä näissä säännöissä erikseen autoryh-
mälle sallita. Sallituista muutoksista voidaan tiedottaa 
määrätyn autonmallin kohdalla FIA:n julkisella tiedot-
teella (Bulletin). Myös Artikla 5 (Turvallisuus) voi määri-
tellä kyseisiä muutoksia.
3.3.3 Valmistajan alkuperäisosien sijaan voi käyttää 
vaihtoehto-osia ainoastaan mikäli voidaan todistaa, 
että osat olivat joko luokiteltuja, tai että osat olivat sal-
littuja ikäkauden Liite J:n mukaan, ja että kyseisiä osia 
käytettiin automallissa kansainvälisessä kilpailussa ikä-
kaudella. 

Ikäkausissa J1 ja J2 rata-autoissa käytettyjä ratkaisuja 
ei voi käyttää ralliautoissa eikä toisinpäin.
3.3.4 Ikäkausi, vaihtoehto-osat, ja luokitustodistuksen 
sallittujen sivujen lukumäärä kerrotaan autoyksilön 
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HTP:ssä.
3.3.5 Mikäli näissä säännöissä ei erikseen mainita, au-
ton jokaisella osalla on oltava identtiset mitat alkuperäi-
sen kanssa ja todisteet tästä on esitettävä.
3.3.6 Käytetty teknologia on oltava samanlainen kuin 
ikäkaudella, myös lisäluokitusosille.
3.3.7 Luokitetuille autoille vain FIA:n luokitustodis-
tukset, ja sellaiset lisäluokitukset, jotka olivat voimassa 
auton ikäkaudella, ovat sallitut. Lisäksi ikäkauden Liite 
J:n säännöt pätevät, mikäli kyseistä muutosta on ikä-
kaudella käytetty, ja sitä voidaan todistaa kohdan 3.3.8 
mukaisesti. Ikäkauden J1 autojen on myös oltava kv-liite 
XI:n mukaisia.
3.3.8 Ei-luokitetuille autoille seuraavat todisteet (priori-
teettijärjestyksessä) voidaan ottaa harkintaan ikäkausi-
luokitusta määriteltäessä:
a. Valmistajan määritykset, kuten myyntiesitteet, val-

mistajan käsikirja, korjaamokäsikirja, varaosaluet-
telo, lehtien autotestit, joiden kaikkien on oltava 
julkaistu ikäkaudella. 

b. Todiste siitä, että valmistajan määritykset kilpailijal-
la ovat olleet erilaiset kansainvälisessä kilpailussa. 
Kaikki valmistajan dokumentit, piirrokset, luonnok-
set ikäkaudelta, tai mikä tahansa lehti- artikkeli ikä-
kaudelta (artikkeleita on oltava vähintään kaksi eri 
lähteistä). 

c. Autoa tutkineiden tunnettujen asiantuntijoiden ra-
portit.

d. Pienemmällä painoarvolla, mutta määrätyissä asi-
oissa harkittavissa, voidaan käyttää ikäkauden ulko-
puolella julkaistuja kirjoja ja lehtiartikkeleita tunnet-
tujen ihmisten tekeminä. Nykypäivänä kirjoitetut 
kirjeet valmistajilta, mekaanikoilta, insinööreiltä, 
suunnittelijoilta, kuljettajilta ja tiimeiltä ikäkaudelta 
voidaan harkiten käyttää autoyksilön luokittelemi-
seen. 

e. Kaikki yllämainittu todistemateriaali on kuuluttava 
kyseiseen automalliin.

3.4 Yleinen määritelmä
3.4.1 Auton silhuetti on sen muoto mistä suunnasta 
tahansa katsottuna luukut paikoillaan
3.4.2 Kori on kokonainen osa autosta, joka ympäröi 
mekaaniset komponentit
3.4.3 Materiaalityypillä tarkoitetaan samaa materiaalia 
yleisesti muttei välttämättä samaa koostumusta.

3.4.4 Täten ”alumiini” on metallurgisesti alumiinia, 
mutta voi olla eri laatua ja sisältää aineita, joita ei ollut 
alkuperäisessä seoksessa pois lukien beryllium. Poik-
keuksena magnesium, joka voidaan korvata alumiinilla.
3.5 Toleranssit
3.5.1 Ellei auton luokitustodistuksessa tai ikäkauden 
Liite J:ssä toisin määrätä, voidaan seuraavia toleransseja 
käyttää:
3.5.2 kaikki koneistaminen, paitsi porauksessa ja iskun 
pituudessa: +-0.2%
3.5.3 viimeistelemätön valu: +-0.5% 
3.5.4 auton leveys etu- ja taka-akselin kohdalta: +1%, 
-0.3% 
3.5.5 akseliväli +1.1% 
3.5.6 raideleveys: +-1% 

3.6 Polttoaine 
3.6.1 Vakiokatuautoille polttoaineen on oltava bensii-
niä, siten kun se on määritelty nykyisen Liite J:n Artikla 
252 kohtien 9.1, 9.2 mukaisesti 
3.6.2 Poislukien kohdan 3.6.3 autot luokittelemattomil-
le autoille polttoaineen on oltava Liite J:n Artikla 275.16 
mukaisesti
3.6.3 Kaikki rata-autot ikäkaudelta C ja D (1/1/1919 - 
31/12/1946), Formula 1 autot 1946-57, Formula 2 autot 
1947-53, Formula 3 autot 1946-60, Indianapolis autot 
1940-60, voivat käyttää alkoholi-pohjaista polttoaineet-
ta. Kaikki muut ei-luokitellut autot, joita voidaan todis-
taa käyttäneen alkoholipohjaista polttoainetta ikäkau-
della, voivat käyttää sellaista polttoainetta edellyttäen, 
että se on mainittu HTP:ssä.
3.6.4 F1 tai F2 autot 1946-60 voivat käyttää korkeam-
pioktaanisempaa polttoainetta. 
3.6.5 Lisävoiteluaineita enintään 2 volyymi-% voidaan 
lisätä polttoaineeseen. Kaksitahtimoottoreissa prosentti 
voi olla suurempi.
3.6.6 Lyijykorvikkeita voidaan lisätä, mikäli kyseistä ai-
netta on vapaasti kaupan. Näiden aineiden lisääminen 
ei saa korottaa oktaanilukua yli sallitun 90 MON tai 102 
RON
3.6.7 Paitsi ilmaa muuta ylimääräistä hapetinta ei saa 
lisätä polttoaineeseen.

4 - Auton FIA standardin mukaiset tunnistamisdokumentit
4.1 Luokitus:
4.1.1 Jokainen kansainväliseen kilpailuun osallistuva 
auto on oltava luokiteltu historic-autoksi HTP:llä, tai jos 
kyseessä on tasanopeusralli, niin HRCP:llä. Nämä doku-
mentit ovat ainoastaan tekniikkaa käsitteleviä eivätkä 
anna minkäänlaisia takeita tai viittauksia auton alkupe-
räisyyteen.
4.1.2 HTP:n omistaa julkaisijamaan ASN. Se voidaan mi-
tätöidä koska tahansa, mikäli HMSC niin päättää. ASN 

voi myöntää HTP:n ko maansa kansalaiselle tai asuk-
kaalle. HTP-anomuksen esitäyttää anoja ennen kuin se 
palautetaan ASN:lle. ASN säilyttää alkuperäisen HTP:n. 
ASN toimittaa anojalle varmennetun (ASN: n leimalla 
reiitetyn) kopion, sekä toimittaa tiedon ja kopion FIA:n 
tietokantaan.
4.1.3 HTP on 26-sivuinen dokumentti, joka täytetään 
yhdessä anojan ja ASN:n kanssa.
4.1.4 Jokaiselle luokitetulle autolle HTP:iin on liitettävä 
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varmennettu kopio auton alkuperäisestä luokitustodis-
tuksesta, tai jälkeenpäin tehdystä luokitustodistuksesta.
4.1.5 HRCP on yksinkertainen FIA dokumentti auton 
tunnistetiedoilla, jota käytetään vain tasanopeusralleis-
sa
4.1.6 Omistajan vaihdos: HTP on kansainvälinen do-
kumentti. Kaikkien ASN:ien on hyväksyttävä se. Mikäli 
omistaja vaihtuu siten, että uuden omistajan kansalli-
suus on eri kuin HTP:n vanhalla omistajalla, on uuden 
maan ASN:n hyväksyttävä HTP, ilmoitettava asiasta al-
kuperämaan ASN:lle, ja pyydettävä alkuperäiset doku-
mentit alkuperämaan ASN:ltä. Uusi ASN voi numeroida 
HTP:n uudelleen.
4.1.7 Kadonnut HTP: Mikäli HTP katoaa, on ASN:ltä 
anottava uusi HTP. ASN toimittaa toisen varmennetun 
värivalokopion HTP:stä. ASN kirjoittaa etusivulle kom-
mentin siitä, että kyseessä on kopio, sekä sivulle 15 kos-
ka kopio on julkaistu.

4.2 HTP:n käyttö
4.2.1 HTP:llä on vain kaksi käyttötarkoitusta; Ensinnä-
kin kilpailuissa Teknisten Valvojien käyttöön, ja toiseksi 
järjestäjien käyttöön kilpailuluokan selville saamiseksi. 
4.2.2 Järjestäjien työn helpottamiseksi jokaisen kan-
sainväliseen kilpailuun ilmoittautumisen liitteenä ON 
OLTAVA valokopio HTP:n ensimmäisestä sivusta, josta 
selvästi käy ilmi auton ikäkausi ja tyyppi.
4.2.3 HTP on esitettävä kilpailun esikatsastuksessa. HTP 
on oltava järjestäjien käytettävissä koko kilpailun ajan. 
Ainoastaan FIA:n tekninen tarkkailija (tai hänen poissa 
ollessa FIA:n nimeämä virkailija) saa tehdä merkintöjä 
HTP:iin, joko englanniksi tai ranskaksi.
4.2.4 Kilpailija on velvollinen näyttämään toteen, että 
auto vastaa HTP:n tietoja.
4.2.5 Katsastajien on hyväksyttävä kaikki HTP:t, mikäli 
ne ovat ASN:n asianmukaisesti hyväksymiä, sekä hyväk-
syttävä autot, jotka ovat HTP:n tietojen mukaiset, edel-
lyttäen, että kohta 4.3 myös täyttyy.
4.2.6 Järjestäjät, jotka hyväksyvät autoja ilman asian-
mukaista HTP:tä ottavat riskin, että kilpailu hylätään 
kansainvälisestä kalenterista.
4.2.7 Annettuun HTP:hen voidaan myöntää laajen-
nuksia vaihtoehtoina, mikäli peruslomakkeessa olevat 
tiedot muuttuvat. Vaihtoehtosivun/sivujen vaihtoehdot 
voivat olla voimassa yhdessä tai useammassa näistä 
luokista: Hill-Climb, Rally, Racing. Kilpailija voi käyttää 
vaihtoehtoja, kunhan auto säilyy oikeassa kategoriassa.
Mikäli HTP:n 1 sivu säilyy muuttumattomana, uutta 
tunnistetarraa HTP:ssa tai autossa ei tarvita. Mikäli HTP:n 
sivu 1 muuttuu, uusi tunnistetarra kiinnitetään HTP:n 1 
sivulle ja autoon lähelle vanhaa tunnistetarraa.
4.2.8 HTP-passit, jotka on tehty 26-sivuiselle passilo-
makkeelle ovat voimassa myöntämisvuodesta kymme-
nen vuotta. (Passin viimeinen voimassaolopäivämäärä 
on kirjattu passin etusivulle.)  

4.3 Toimenpiteet ongelmatilanteessa
4.3.1 Jos tarkastuksessa todetaan, että auto ei ole 
HTP:n tai luokitustodistuksen mukainen eikä virhettä 
voida korjata Art 4.4 mukaisella ”punainen täplä”- me-

nettelyllä, on kilpailijan saatettava auto hyväksyttävään 
kuntoon. Kansallisesti kyseiseen menettelyyn käytetään 
auton katsastuskorttia.
4.3.2 Mikäli virhettä ei voida korjata ko. kilpailussa, tuo-
maristo voi hylätä auton ja lähettää HTP:n FIA:an, sekä 
kopion HTP:stä julkaisijamaan ASN:lle.
4.3.3 Mikäli auto on HTP:n mukainen, mutta ei täytä 
Liite K:n teknisiä määräyksiä, tuomaristo voi hylätä kil-
pailijan ja auton, kirjattava syyt HTP:iin, ja lähettää HTP:n 
FIA:an, sekä kopion HTP:stä julkaisijamaan ASN:lle.
4.3.4 HTP voidaan peruuttaa seuraavasti:
a. Jos HTP:n omistaja-ASN pyytää peruutuksen FIA:lta. 

Tähän on liitettävä selitykset miksi.
b. Jos FIA:n tarkkailijat (tai heidän valtuuttamat henki-

löt) raportissaan ilmoittavat, että kilpailussa johon 
auto on ilmoitettu ja Liite K vastaiseksi todettu. 
HTP:iin on kirjattava syyt, HTP lähetettävä FIA:lle 
peruutettavaksi, sekä kopio HTP:stä lähetettävä 
ASN:lle. 

c. FIA:n toimesta mikä tahansa HTP voidaan peruut-
taa. Tällöin päätöksestä ilmoitetaan ASN:lle ja tieto 
julkaistaan FIA:n virallisessa tiedotteessa. 

4.3.5 Tapauksissa (a) ja (b) ilmoittajalle annetaan kopio 
HTP:stä tuomariston tai teknisen tarkkailijan kommen-
tein. Tällä hän voi ilmoittautua ja osallistua muihin kil-
pailuihin seuraavan 30 vuorokauden aikana. FIA päättää 
HTP:n kelpoisuudesta 30 vuorokauden sisällä saatuaan 
dokumentit. Tältä ajalta kaikki auton tulokset ja pisteet 
tullaan asettamaan ehdollisiksi.
4.3.6 Mikäli FIA päättää, että HTP ei ole kelvollinen, se 
mitätöidään, ja kaikki uudet http hakemukset kyseiselle 
autolle on hyväksytettävä FIA:ssa. 
4.3.7 Tekniset valvojat voivat määrätyissä tapauksissa 
tuomariston päätöksellä ottaa haltuun HTP:n koko kil-
pailun ajaksi.

4.4 Punainen täplä menettely 
4.4.1 Jos autossa katsastukseen tuotaessa löytyy vä-
häinen tekninen poikkeavaisuus, joka ei liity suoritusky-
kyyn, voi FIA:n tekninen tarkkailija (jos nimetty, muuten 
joku toinen FIA toimihenkilö) merkitä punainen piste 
HTP:n etusivulle, sekä kirjata syy asianmukaiselle sivul-
le. Kilpailijan on korjattava virhe seuraavaan kilpailuun 
mennessä. Merkintöjä voidaan tehdä myös kansallisissa 
kilpailuissa, jos kyseinen henkilö on FIA:n listan mukaan 
oikeutettu näitä tekemään.
4.4.2 Kaikki punaiset täplät kirjataan FIA:n tietokantaan.
4.4.3 Mikäli virhe ei ole korjattu seuraavaan kilpailuun 
mennessä, tuomaristo voi hylätä auton.

4.5 Musta täplä menettely 
4.5.1 Jos auto milloin tahansa kilpailun aikana ei täy-
tä turvallisuusmääräyksiä voi Tekninen Valvoja merkitä 
passin etusivun mustalla täplällä. Syyt kirjataan passiin, 
ja tieto välitetään heti tuomaristolle. Mikäli virhettä ei 
välittömästi korjata, tuomariston on hylättävä auto ja ra-
portoitava tästä FIA:lle. Merkintöjä voidaan tehdä myös 
kansallisissa kilpailuissa, jos kyseinen henkilö on FIA:n 
listan mukaan oikeutettu näitä tekemään.
4.5.2 Musta täplä passissa tarkoittaa, että auto ei ole 
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sääntöjen mukainen, ja sillä ei voi kilpailla tässä tai 
muissa kilpailuissa. Virhe on korjattu vasta sen jälkeen, 
kun Tekninen Valvoja on korjannut merkinnän passiin.
4.5.3 Kaikki musta täplä merkinnät kerätään tietokan-
taan päivämäärineen.

4.6 Vetoaminen ASN:n päätöksiä vastaan
4.6.1 Mikäli ASN kieltäytyy hyväksymästä HTP:n, anojal-
la on oikeus vedota FIA:an.
4.6.2 Anojan on kirjallisesti ilmoitettava 30 päivän sisäl-
lä saatuaan hylkäyspäätöksen, että ASN:n tulee lähettää 
kaikki asiaankuuluvat dokumentit FIA:an. 

4.6.3 ASN:n on toimittava 14 päivän sisällä saatuaan 
vetoomuksen.
4.6.4 FIA ilmoittaa anojalle ja ASN:lle päätöksestään.
4.6.5 Vetoamismaksu tälle proseduurille on maksettava 
FIA:lle vetoomusta tehtäessä, ja mikäli vetoomus hyväk-
sytään, maksu palautetaan vetoajalle ASN: n kautta. 

4.7 FIA Historic autojen tietokanta
4.7.1 ASN:t säilyttävät tiedot julkaisemistaan HTP:istä 
tietokannassa.

Kilpailijan tulisi olla tietoinen mahdollisesta korroo-
siosta ja/tai vanhenevista komponenteista ja niiden 
seurauksista. On tehtävä toimenpiteitä varmistaakseen 
osien eheys ja turvallisuus kunnioittaen alkuperäisiä 
määrityksiä.
5.1 Seuraavat määräykset ovat pakolliset, paitsi tasano-
peusralleissa, jossa niitä suositellaan.
5.2 Auton tuominen katsastettavaksi käsitetään samalla 
kilpailijan tekemäksi ilmoituksesta siitä, että auto on kil-
pailuun osallistumisen kannalta turvallisessa kunnossa. 
Autot on tuotava katsastukseen siistissä kunnossa.

5.3 Akku ja päävirtakatkaisin:
5.3.1 Akun navat on suojattava, jotta estettäisiin oiko-
sulut. Mikäli akku säilytetään ohjaamossa sen on oltava 
kuiva, turvallisesti kiinnitettynä, ja eristettynä oikosulul-
ta estävällä nesteenpitävällä kannella.
5.3.2 Autossa on oltava katkaisin, joka eristää kaikki 
virtapiirit ja TÄYDELLISESTI katkaisee moottorin akusta 
(lukuunottamatta tulensammutinjärjestelmää) ja sam-
muttaa moottorin. Kipinävapaan katkaisimen ulko-
puolinen sijoituspaikka on tuulilasin etupilarin edessä 
50  cm:in säteellä ja sisäpuolella helposti saavutetta-
vassa paikassa, kun kuljettajat istuvat autossa turvavyöt 
kiinnitettynä. Umpiautoissa katkaisin voidaan sijoittaa 
muoviseen takasivuikkunaan, kunhan se on ohjaajan 
istuimen takana. Katkaisin merkitään punaisella sala-
manuolella, joka on valkoreunaisen sinisen kolmion 
sisällä. Kolmion sivujen on oltava vähintään 120 milliä 
pitkiä. Ulkopuolinen katkaisija vaaditaan ainoastaan 
umpiautoissa.
5.3.3 Magneettosytytysautoihin on lisättävä maadoitus-
katkaisin matalajännitepuolelle. Katkaisinta on pystyttävä 
helposti käyttämään sekä auton sisä- että ulkopuolelta.
5.3.4 Litium-pohjaisten akkujen käyttö on kielletty.

5.4 Vaijerit, letkut, sähkölaitteet
5.4.1 Polttoaine- ja öljyputket ja jarruvaijerit on suojat-
tava ulkopuolisilta (kiveniskut, korroosio) ja sisäpuolisil-
ta (palovaara) vahingoilta. 
5.4.2 Suojat eivät saa jäykistä koria. 
5.4.3 Jos sarjatuotantoasennukset säilytetään, lisäsuo-
jauksia ei tarvita. 

5.5 Polttonestejärjestelmä 
5.5.1 Ikäkausien A-E autoissa polttonestesäiliön tulee 

olla vakiotankki, luokiteltu tankki tai turvatankki. Va-
kio- tai luokitellun tankin täytteeksi suositellaan turva-
vaahtoa American Military Specification MIL-B- 83054 
(”Baffle” tai D-Stop) standardin mukaisesti.
5.5.2 Kaikissa ikäkauden F – J autoissa polttonestesäi-
liö on vapaa, mutta sen on oltava täytetty American 
Military Specification MIL-B- 83054 (”Baffle” tai DStop) 
standardin mukaisella vaahdolla. 
5.5.3 Kaikkien turvatankkien (bag tanks) on oltava ny-
kyisen Liite J:n Artikla 253.14 mukainen. Ne ovat pakol-
lisia  (1.1.2016 lähtien) ralliautoissa, joissa tankki sijaitsee 
ohjaamossa.
5.5.4 Jos polttoainejärjestelmässä ei ole sähköistä tai 
mekaanista pumppua, on se varustettava sulkuventtii-
lillä, jonka sijainti on merkittävä riittävän selvästi.
5.5.5 Jos autossa käytetään muuta polttoainetta kuin 
bensiiniä (esim. metanolia), on numeropohjiin lisättävä 
heijastava oranssinvärinen ympyrä, jonka halkaisija on 75 
mm. Väriksi suositellaan Pantone 15-1354 Orange Crush.
5.5.6 Polttoainetankin korkit ja täyttöaukot  
”Monza”-tyyppiset pikalukituskorkit, jotka ovat korilinjo-
jen ulkopuolella, tulee varustaa lisälukituksella.

Lisäksi on suositeltavaa käyttää täyttöputkeen asen-
nettavaa takaisinvirtausventtiiliä, sijoitettuna mahdolli-
simman lähelle tankkia. 
5.5.7 Polttoainelinjat ja putket (paineettomatkin), jot-
ka kulkevat ohjaamon läpi, tulee suojata ja niiden tu-
lee olla asianmukaisesti polttoaineen ja tulenkestävää 
materiaalia. Kaikki (ei metalliset) paineelliset polttoai-
nelinjat tulee aina olla asianmukaisesti polttoaineen ja 
tulenkestävää materiaalia. Lisäksi polttoaineensuihku-
tuksella varustetuissa autoissa polttoainelinjojen tulee 
täyttää Art. 253, kohdan 3.2 vaatimukset. Muissa au-
toissa polttoainelinjojen komponenttien paineenkesto 
min. 100psi/6,9bar.

5.6 Paloseinät
5.6.1 Ikäkaudesta F eteenpäin tulenkestävät paloseinät 
ovat pakolliset. Muihin ikäkausiin ne suositellaan.

5.7 Sammuttimet
5.7.1 Rata- ja mäkikilpailuissa on vähintään yksi nykyi-
sen Liite J Art 253 kohta 7.3 mukainen käsisammutin 
pakollinen. 
5.7.2 Sporting ralleissa (erikoiskoeralleissa) on nykyisen 
Liite J Art 253 kohta 7.2 mukainen sammutusjärjestelmä 

5 - Turvamääräykset
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pakollinen (kts. FIA Technical list No 16). Sitä suositellaan 
myös muihin lajeihin ja autoihin. Yksi- tai kaksipaikkai-
sissa avoimissa autoissa ei kohdan 253.7.2.3 mukainen 
ulkoinen laukaisumahdollisuus ole pakollinen.
5.7.3 Sporting-ralleissa (erikoiskoeralleissa) autoissa 
pitää olla kohdan 5.7.1 mukainen käsisammutin sekä 
kohdan 5.7.2 mukainen sammutinjärjestelmä.

5.8 Öljynkerääjä (ei pakollinen ralleissa) 
5.8.1 Alle 2000 cc autoihin on asennettava vähintään 2 
litran öljynkerääjä. Yli 2000 cc autoissa kerääjän tilavuu-
den on oltava vähintään 3 litraa. 
5.8.2 Mikäli kampikammion tuuletus on alunperin sul-
jettu, ja järjestelmä säilytetään, ei kerääjä ole pakollinen. 

5.9 Kaasuläpät 
5.9.1 Jokainen kaasuttimen läppä on varustettava ul-
kopuolisella palautusjousella, paitsi kaksoiskaasuttimet, 
joissa on sisäinen jousi. 

5.10 Taustapeilit
5.10.1 Rata-ajossa autossa on oltava kaksi taustapeiliä, 
joiden lasipinta-ala on vähintään 90 cm².
5.10.2 Ralleissa peilit tulee olla auton rekisteröintimaan 
tieliikennelakien mukaan. 

5.11 Valonheittimet 
5.11.1 Ratakilpailuissa kaikki etuvalonheittimien lasit 
on oltava teipatut tai peitetyt.

5.12 Tuulilasi
5.12.1 Vakio-, erikoisvakio-, GT ja GTS-autoissa tuulila-
sin on oltava laminoitua lasia. Muissa autoissa voidaan 
käyttää läpinäkyvää muovia tuulilasina. Mikäli automal-
liin on mahdotonta hankkia laminoitua lasia, voidaan 
poikkeuslupa muovin käytöstä antaa.

5.13 Suojakehikkorakenteet (ROPS)
Katso suojakehikon rakennekuvat FIA Liite K, liitteestä V 
ja suojakehikkosäännöt liitteestä VI.

5.14 Punaiset takavalot 
5.14.1 Jos autossa on alunperin jarruvalot auton takana, 
niiden on oltava toimintakunnossa kilpailun alkaessa. 
5.14.2 Yksipaikkaisissa autoissa ikäkaudesta G eteen-
päin, ja muissa autoissa, joissa ei alunperin ole jarru-
valoja, on oltava kilpailun alkaessa toimintakuntoinen 
punainen 21 watin tehoinen varoitusvalo, joka näyttää 
taaksepäin ja näkyy selvästi takaapäin. Se asennetaan 
korkeintaan 10 cm auton keskilinjasta poikkeavasti, on 
pinta-alaltaan vähintään 20, korkeintaan 40 neliösenttiä 
ja on kytkettävissä ohjaamosta. Lampun on oltava joko 
21 wattinen hehkulamppu, tai ”Tharsis” tai ”Dm Electro-
nics” LED-tyyppinen. Muihin autoihin valo suositellaan.

5.15 Turvavyöt 
5.15.1 Seuraavien autotyyppien autoissa turvavöiden 
on täytettävä FIA Standard No. 8853/98.
a)  yksipaikkaiset kilpa-autot ikäkaudesta F lähtien, 

joissa on turvakaari.

b)  kaksipaikkaiset  rata-autot ikäkaudesta F lähtien, 
joissa on turvakaari

c)  ikäkaudesta H lähtien autot, jotka osallistuvat pika-
taivalralleihin

Kaikki muut autot ikäkaudesta F eteenpäin, jotka ovat 
varustettu suojakaarella, on varustettava turvavöillä, jot-
ka täyttävät FIA Standardit No. 8854/98 tai No. 8853/98.
5.15.2 Turvavöiden asennuksessa tulee noudattaa 
englanninkielistä Liite K:ta tai nykyistä liite J:tä..
5.15.3 Ralleissa 2 vyöleikkuria on oltava mukana koko 
kilpailun ajan. Ne on oltava helposti saatavilla ohjaajien 
istuessa vöihin kiinnitettyinä.

5.16 Niskatuet 
5.16.1 Pakollinen 3 litran formula 1 autoissa ikäkaudes-
ta IR alkaen ja kaikissa formula-autoissa ikäkaudesta JR 
alkaen. Niskatukia suositellaan kaikkiin muihin autoihin. 
(Nykyinen Liite J kohta 259.14.4)
5.17 Etu- ja takaluukut (vain vakio- ja GT-autot)
5.17.1 Etu- ja takaluukkujen on oltava tukevasti kiin-
nitetyt. Alkuperäinen lukko on poistettava tai tehtävä 
toimintakunnottomaksi, ja korvattava ulkopuolisilla 
lisälukintalaitteilla. 
5.17.2 Ikäkaudesta G eteenpäin etu- ja takaluukussa on 
oltava vähintään kaksi lisälukintalaitetta. 
5.17.3 Sisäinen lukitusmekanismi on poistettava tai 
tehtävä toimintakunnottomaksi. 

5.18 Hinaussilmukat
5.18.1 Yksipaikkaisia autoja lukuun ottamatta kaikissa 
autoissa on oltava hinaussilmukka auton edessä ja taka-
na: Halkaisijaltaan vähintään 80 mm enintään 100 mm 
kokoinen tukevasti kiinnitetty hinaussilmukka on pa-
kollinen auton edessä ja takana. Sen on sijaittava siten, 
että sitä on helppo käyttää, kun auto pysähtyy hiekka-
esteeseen. Sen on oltava selvästi näkyvillä ja maalattu 
keltaiseksi, punaiseksi tai oranssiksi.

5.19 Ohjaus
5.19.1 Yksiosainen ohjausakseli voidaan turvallisuus-
syistä korvata nivelletyllä akselilla sellaisesta FIA:n luo-
kittelemasta autosta, jonka sylinteritilavuus on vähin-
tään sama kuin kyseessä olevassa autossa, edellyttäen, 
että kaikki alkuperäiset toiminnot säilyvät. Ikäkaudesta 
G eteenpäin ryhmäsääntöjä on noudatettava.
5.19.2 Irrotettava ohjauspyörä voi korvata alkuperäi-
sen.

5.20 Murtumistestit
5.20.1 Vaaditaan määrätyissä kategorioissa, katso Liite III.
5.21 Korjaukset
5.21.1 Komposiittiosien korjaamiseen tarvittavat tiedot 
löytyvät Liitteestä IV.

5.22 Istuimet
5.22.1 CT- ja GTS-autoissa ikäkaudesta F (1/1/1962) 
eteenpäin; jos alkuperäiset etuistuimet vaihdetaan, 
niiden on oltava ikäkauden tai nykyisten voimassaole-
vien FIA-standardien mukaisia. Muissa ikäkausissa näi-
den käyttöä suositellaan. GT- ja T autoissa ikäkaudesta 
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F (1/1/1962) eteenpäin, jos alkuperäiset etuistuimet 
vaihdetaan, niiden on oltava ikäkauden tai nykyisten 
voimassaolevien FIA-standardien mukaisia. Muissa ikä-
kausissa näiden käyttöä suositellaan.   

5.23 Ohjauspyörä
5.23.1 Vaihtoehtoinen ohjauspyörä eri halkaisijalla ja 
ulkonäöllä on sallittu. Se voi olla irroitettavaa mallia.

6 - Tekniset määräykset luokittelemattomille autoille
6.1 Yleistä
6.1.1 Luokittelemattomat autot on oltava määrätyn al-
kuperäisen ikäkausiluokituksen mukainen, sekä Artikla 
5:n mukainen.

(Tämä luku on kääntämättä, kts englanninkielinen 
FIA Appendix K. )

7.1 Yleistä 
7.1.1 Nämä säännöt koskevat vakio-, erikoisvakio-, GT- 
ja GTS-autoja sekä erikoisautoja, jotka on määritelty 
Artiklassa 2.2 ja 2.3. 
7.1.2 Kaikkien autojen on täytettävä Artikla 5 (Turvalli-
suus) määräykset.

7.2 Luokitustodistus ja passi
7.2.1 Kun FIA rakensi Liite J:n vakio- ja GT-autoille 1954, 
auton tekniset tiedot määriteltiin luokitustodistukseen, 
joiden täytön hoitivat ASN:t. Vuodesta 1958 (GT autot) 
ja 1960 (vakioautot) ASN:t toimittivat tiedot, jotta CSI 
FIA:n alaisuudessa pystyi julkaisemaan näitä todistuksia. 
Kaikenlaiset FIA:n tukemat todistukset kulkevat nimik-
keellä Luokitustodistus.
7.2.2 Tiedetään, että muutamat vakio- ja GT-autot 
ikäkaudelta E (1/1/1947 - 31/12/1961) eivät olleet luo-
kiteltu ikäkaudella. Tiedetään myös, että on todistuksia, 
joista puuttuu vaihtoehtoluokituksia todistuksesta.
7.2.3 Jälkeenpäin julkaistuja luokituksia tullaan teke-
mään HMSC:n Teknisen Työryhmän pyynnöstä tiedois-
ta, joita ASN:t toimittavat alkuperäiseltä valmistajalta 
niistä autoista, joille ei tehty todistusta ikäkaudella. 
7.2.4 Jälkeenpäin tehdyt luokitukset on hyväksytettävä 
HMSC:ssä, ja ne lisätään FIA:n luokitustodistuksiin.
7.2.5 Luokitus- ja tunnistustodistus 
Ikäkausiluokitus ei-luokitetuille erikoisvakioautoille 

ja urheilu/GTS-autoille, joilla ei ole kansainvälistä kil-
pailuhistoriaa mutta ovat hyväksytty HMSC:llä, tulee 
dokumentoida automallin tunnistustodistuksella. To-
distuksen tekee anojamaan ASN, sen tarkastaa Historic 
Tekninen työryhmä ja hyväksyy HMSC. 

7.3 Yleiset määräykset vakioautoille
7.3.1 Vakio-, erikoisvakio-, GT- ja GTS-autot ikäkaudelta 
E, F ja G1 (1/1/1947 - 31/12/1969) on oltava liitteiden 
VIII ja IX mukaisia.
7.3.2 Vakio-, erikoisvakio-, GT- ja GTS-autot ikäkaudelta 
G2 eteenpäin on oltava ikäkautensa (Artikla 3) viimeisen 
vuoden Liite J:n mukaisia. Tämä koskee myös ikäkausien 
J1 ja J2 turbokertoimia ja ahdettujen autojen imuilman 
kuristimia. Erikoiskoeralleissa (sporting rallies), ikäkau-
den J2 autot, joiden sylinteritilavuus on suurempi kuin 
vuoden 1990 liite J:ssä sallittu, ovat sallittuja vuoden 
1989 liite J:n mukaisina.

Ikäkauden J2 auto, joka on tehty vuoden 1987 sään-
töjen mukaiseksi, voidaan hyväksyä vuoden 1987 mää-
räysten mukaan.
7.3.3 Vakioauton on oltava luokitustodistuksensa 
mukainen. Ryhmään 2 luokiteltuja vaihtoehtoja ei saa 
käyttää. 
7.3.4 GT-auton on oltava luokitustodistuksensa mukai-
nen. Ryhmään 4 luokiteltuja vaihtoehtoja ei saa käyttää.
7.3.5 Erikoisvakio- ja GTS-autot ikäkaudestä G2 eteen-

7 - Tekniset määräykset luokitelluille katuautoille
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päin voivat käyttää vain alkuperäisiä FIA luokitustodis-
tuksia, ikäkaudella voimaanastuneita vaihtoehto- ja ke-
hityslisälehtiä, sekä niitä muutoksia, jotka ovat erikseen 
sallittuja ikäkauden Liite J:ssä.
7.3.6 Lisäksi erikoisvakio-, GTS- ja erikoisautoissa:

Jarrutehostimen saa poistaa käytöstä tai autosta
Ikäkausissa E - I takaikkunat, ovien ikkunat ja takasi-
vuikkunat on oltava turvalasia tai valmistettu jäykästä 
läpinäkyvästä materiaalista, joka on vähintään 5 mm 
paksua (FAA tyyppiä, esim. Lexan 400 suositellaan). Pys-
tysuoraan aukeavat sivuikkunat saa vaihtaa vaakasuo-
raan aukeaviksi liukuikkunoiksi.

On sallittua vahvistaa runkoa ja/tai korirakennetta 
ainetta lisäämällä, mutta lisättävän materiaalin tulee 
seurata alkuperäistä rakennetta ja oltava kiinnitettynä 
siihen joka kohdasta. Muunlainen vahvistaminen on 
sallittu vain, jos siitä on aikakauden todiste.

Kun ikäkauden Liite J sallii levyjarrujen vaihdon, le-
vyn tyypin on säilyttävä (umpinainen, uritettu, jäähdy-
tetty).

Lattia- ja kattoverhouksen saa poistaa, oviverhouk-
sen saa muuttaa.

Kääntyvät päävalot voidaan muuttaa kiinteiksi ja 
kääntömekanismin saa poistaa, mutta valojärjestelmä 
on säilytettävä toiminnassa.

Kampiakseliin ja vaihdelaatikon sisään- ja ulosmeno-
akseliin, jossa ei alun perin ole huulityyppistä tiivistettä 
(”stefaa”), voidaan tällainen tiiviste asentaa. Tällöin saa-
daan muuttaa alkuperäisiä osia tarvittavilta osin ja/tai 
erillisen tiivistekotelon saa asentaa.

Ikäkauden F autot joihin on luokiteltu elektroninen 
sytytys, sekä ikäkauden G1 ja G2 autot, voivat käyttää 
ikäkaudenmukaisesta poikkeavaa, kärkiohjattua elekt-
ronista sytytysyksikköä. Tämän sytytysyksikön tulee 
käyttää puolaa (minimivastus 3 ohm), kipinän jako on 
tehtävä pyörijällä  ja sytytysajoituksen säätö ja sääty-
minen tapahtuu täysin mekaanisesti. Monikipinäjär-
jestelmät (“Multispark”) sekä elektronisesti säädettävät 
sytytysyksiköt eivät ole sallittuja.

G1 ja G2 ikäkauden autot, joissa on elektroninen sy-
tytys, voivat käyttää magneetti- tai optista pulssianturia.
H1, H2 ja I autoissa on sallittu käyttää monikipinäjärjes-

telmää. Lisäksi voi käyttää puolaa, jonka vastus on alle 
3 ohm.

Elektronisesti säätyvät/säädettävät sytytysjärjes-
telmät ovat sallittuja vain, mikäli tällaisen käytöstä on 
ikäkausitodisteet.
7.3.7 Mikäli  ikäkauden H HTP on julkaistu 1 tammikuu-
ta 2011 jälkeen, ei ole mahdollista käyttää niitä luokitel-
tuja lasikuituosia, jotka lakkautettiin 1/1/1972.
Mikäli HTP on julkaistu ennen 1/1/2011 edellinen lause 
poistetaan.   
7.3.8 Vakion tai luokitellun korimallin variaatiot, jotka 
olivat ikäkauden Liite J:n mukaan sallitut, voidaan käyt-
tää. Näiden korimallimuutosten käyttö vaatii sen, että 
korin on vastattava täydellisesti sitä ulkomuotoa, jota 
automallissa käytettiin kansainvälisessä FIA-kilpailussa 
ikäkautena. Valokuvatodiste tästä ulkomuodosta on 
liitettävä HTP:iin, ja ASN:n on leimalla hyväksyttävä kuva. 
7.3.9 Alkuperäiset vanteet, joihin on käytetty useampia 
materiaaleja, voidaan korvata sellaisilla, jotka on tehty 
vain yhdestä näistä materiaaleista kunhan alkuperäiset 
mitat ja ulkonäkö säilyvät. 
7.3.10 Ikäkausien H2 ja I erikoisvakio- ja GTS-autoihin 
voidaan vapaasti asentaa lisätuet etu- ja takaripustuk-
sen yläpäähän.

7.4 Ryhmän B autot
7.4.1 Ne B-ryhmän autot, jotka FIA sääntöjen puitteis-
sa poistivat ralleista turvallisuusnäkökohtiin vedoten, 
voivat osallistua vain rata-ajoihin, mäkikilpailuihin ja 
näytösajoihin / paraateihin, ja niiden HTP-passi on hy-
väksytettävä HMSC:ssä. Nämä autot ovat:
B-262 Peugeot 205 T 16
B-264 Audi Sport Quattro S1 
B-275 Subaru XT 4WD Turbo
B-276 Lancia Delta S4
B-277 MG Metro 6R4 
B-279 Citroen BX 4 TC
B-280 Ford RS 200
Muut B-ryhmän autot voivat osallistua ilman rajoituksia.
7.4.2 Tekniset asiat, joita FIA on hylännyt ikäkaudella 
turvallisuusnäkökohtiin vedoten, ovat sallitut näytös-
ajoissa / paraateissa.
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8.1 Yleistä
8.1.1 Seuraavat rengasmääräykset koskevat kaikkia 
autoja, jotka kilpailevat kansainvälisissä kilpailuissa, ellei 
määrätty kilpailu tai kilpailusarja on saanut poikkeuk-
sen. Ongelmatapauksissa FIA ratkaisee.
8.1.2 Kilpailijan on itse selvitettävä renkaan valmistajal-
ta, onko se sopiva kilpailukäyttöön.
8.1.3 Rengaskoko on vapaa, kunhan muut määräykset 
(vanteet, lokasuojat) täyttyvät. Kilpailijan on varmistut-
tava siitä, että rengas on hyväksytty käytettävälle van-
teelle. 
8.1.4 Renkaiden lämmittimiä ei saa käyttää.
8.1.5 Sellaisen seoksen käyttö, joka vaikuttaa kuvion 
kimmoisuuteen, on kielletty.
8.1.6 Rengasseokset on alleviivattava keltaisella värillä 
renkaan sivulle.
8.2 Renkaat kaikille autoille rata-ajossa ja mäki-
kilpailussa
(lukuun ottamatta formulat, jotka ovat kohdassa 8.3) 
8.2.1 Ikäkaudet A ja B on käytettävä ikäkauteen sopivia 
rengaskokoja.
8.2.2 Ikäkaudet C-E on käytettävä Dunlop Vintage ren-
kaita seoksella 204 kuviolla R5 tai aiempi. Muita vapaasti 
kaupan olevia renkaita, joiden profiilisuhde on 75 tai 
enemmän, nopeusluokitus on ”S” tai suurempi voidaan 
käyttää vain, mikäli sopivaa Dunlop rengasta ei ole 
saatavana. T, CT, GT, GTS ja GTP autot mäkikilpailuissa 
voivat käyttää  ”E” tai ”DOT” merkittyjä renkaita, joiden 
profiilisuhde on 70 % tai ikäkauden mukaan, riippuen 
siitä, kumpi on suurempi.

”E” ja ”DOT” hyväksynnät riippuen siitä, missä maassa 
ajetaan.

CT, GTS ja GTP-autot voivat käyttää Dunlop ”L” sec-
tion ratarenkaat seoksella 204 kuviolla CR65 tai aiempi. 
Sadekelillä seoksella 404.
8.2.3 Ikäkausi F on käytettävä Dunlop Vintage tai ”L” tai 
”M” Section ratarenkaat seoksella 204 kuviolla CR65 tai 
aiempi. Sadekelillä seoksella 404. 

T, CT, GT, GTS ja GTP-autot mäkikilpailuissa voivat 
käyttää ”E” tai ”DOT” (riippuen maasta) merkittyjä renkai-
ta, joiden vähimmäishalkaisija on Artikla 8.4.2 mukaan.
8.2.4 Ikäkaudet G1, G2 ja GR voidaan käyttää Dunlop 
Vintage, ”L” tai ”M” Section seoksella 204 (sateella 404), 
Post Historic seoksella 484 tai Goodyear ”Blue Streak” ra-
tarenkaita, tai Avon:in slicksejä, joihin on käsin kaiverret-
tu ”Historic joka-sään” kuviointi. T, CT, GT, GTS ja GTP au-
tot voivat myös käyttää ”E” tai ”DOT” merkittyjä renkaita 
kilpailumaan standardien/vaatimuksien mukaisesti ja 
joiden vähimmäishalkaisija on Artikla 8.4.2 mukainen.
8.2.5 Ikäkaudesta H1 ja HR eteenpäin voidaan käyttää 
slicksejä ja märän kelin renkaita. T, CT, GT, GTS ja GTP 
autot voivat myös käyttää ”E” tai ”DOT” (riippuen maas-
ta) merkittyjä renkaita, joiden vähimmäishalkaisija on 
Artikla 8.4.2 mukaan.
8.2.6. Autot joiden vanneleveys on 3.5” tai vähemmän,
joille ei löydy sopivaa rengasta Dunlop Vintage valikoi-
masta, voivat käyttää ristikudos- tai vyörengasta, joiden
profiilisuhde on 75 tai enemmän, nopeusluokitus on ”S”

tai suurempi ja ovat ”EU” tai ”DOT” hyväksytyt, kilpailu-
maan standardien/vaatimuksien mukaisesti.
8.2.7 ”Can-Am” sääntöjen mukaiset autot voivat käyttää 
slicksiä.
8.2.8 Widi, Gilby ja Rejo autot ennen 31/12/60 voivat 
käyttää Dunlop ”L” Section kuviolla CR65 seoksella 204 
tai sateella 404.
8.2.9 Ikäkaudesta E lähtien T, CT, GT, GTS ja GTP-autot 
voivat käyttää sopivia katurenkaita asfalttiralleja varten 
kohdasta 8.4 endurance tyyppisissä ratakilpailuissa, 
jotka kestävät vähintään 2 tuntia (sekä niiden harjoi-
tuksissa)
8.3 Formulat rata-ajossa ja mäkikilpailuissa
8.3.1 Formula Junior autojen on käytettävä joko Dun-
lop Vintage rengasta R5 tai aiemmalla kuviolla, tai Dun-
lop ”L” Section ratarenkaat seoksella 204 kuviolla CR65
tai aiempi.
8.3.2 Historic Formula 1 autot on oltava Liite X Artikla 
13 mukaiset.
8.3.3 Litraiset F3 autot ikäkaudelta GR
Autot, jotka on rakennettu ennen 31/12/65 joiden van-
nehalkaisija on 13” ja leveys 6.5” voivat käyttää Avon 
ACB9 kuviolla A37 seoskoodilla 7660 (edessä) ja 7661 
(takana), tai Dunlop L kuviolla CR65 seoksella 204 tai 
404 sateella.

31/12/65 jälkeen, tai vanneleveydellä yli 6.5” voivat 
käyttää Avon tai Dunlop renkaita seuraavalla koostu-
muksella:

Kuivalla kelillä Avon A37 slicks ”Historic jokasään” ku-
violla koodilla 7342 (edessä) ja 7343 (takana). Sateella 
Avon A37 slicks kuviolla ”Classic Formula wet” koodilla 
7714 (edessä) ja 7715 (takana). Vaihtoehtoisesti Dunlop 
L tai M CR65 kuviolla tai Post Historic seoksella 204 tai 
404 sateella.
8.3.4 1.6 ja 2.0 Formula 3 (1972 – 1984)
On käytettävä Avon racing renkaita. Edessä 7.5/21.0 x 
13”, takana 9.2/22.0 x 13”, kuivan kelin renkaat kuviolla 
A37 seoskoodilla 7342 (edessä ja 7343 (takana). Sade-
kelillä slicks rankaat kuviolla ”Classic Formula wet” A27 
koodilla 7277 (edessä) ja 7278 (takana)
8.3.5 1.6 ja 2.0 Formula 2 
On käytettävä renkaita kohdan 8.2.4 mukaan, tai edellä 
lueteltuja Avon renkaita.
8.3.6 Kaikki muut yksipaikkaiset formulat on käytettävä 
ikäkausiluokituksen mukaiset renkaat.

8.4 Rallirenkaat
8.4.1 Kestopäällyste-erikoiskokeella (ja rallien rata- tai 
mäkikokeissa) käytettävät renkaat on rajattu renkaisiin, 
joissa on ”E” tai ”DOT” merkintä , kilpailumaan standar-
dien/vaatimuksien mukaisesti, (paitsi ne renkaat, joissa 
on merkintä ”Not for highway use” tai ”For racing only”) 
joiden profiilisuhde on riippuvainen ikäkaudesta.

Sorapintaisella erikoiskokeella yllämainittuja merkin-
töjä ei vaadita. Kilpailun johtaja päättää, mitkä erikoisko-
keet ovat sorapintaiset.

Kaikenlaiset muutokset renkaisiin normaalikulumi-
sen lisäksi on kielletty (esim. urien lisääminen tai leik-

8 - Renkaat
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kaaminen).
8.4.2 Alla oleva taulukko kertoo kokopyörän vähim-
mäishalkaisija funktiona ikäkauteen ja vannehalkaisijaan: 
Diameter 
of the rim

Period Minimum diameter 
of the complete rim

10” F 490 mm
11” and 12” F 530 mm
From 10” to 12” G 490 mm
From 10” to 12” H + I 480 mm
13” F 545 mm
13” G 530 mm
13” H 490 mm
13” I 480 mm
14” F 580 mm
14” G 560 mm
14” H + I 530 mm
15” F 630 mm
15” G 590 mm
15” H 570 mm
15” I 550 mm
16” H 580 mm
16” I 570 mm
17” H 600 mm
17” I 580 mm
18” H + I 625 mm
19” I 630 mm

8.4.3 Jos pyörän mittaus herättää epäilyjä kilpailijassa, 
voidaan mittaus suorittaa uudelle samanlaiselle pyöräl-
le, jonka kilpailija toimittaa kylmänä, jolloin renkaassa 
on oltava valmistajan ilmoittama vakio ilmanpaine.
8.4.4 Mikäli voidaan todistaa, että matalaprofiilisem-

paa pyörää käytettiin ikäkaudella, HMSC voi sallia sen 
käytön.
8.4.5 Jos vyörenkaan nopeusluokka on pienempi kuin 
”S” (180 km/h asti), on neuvoteltava renkaan valmistajan 
kanssa sen sopivuudesta. Tämä on erityisen tärkeää, kun 
ajetaan soralla ”M+S”- renkailla, joiden nopeusluokka 
yleensä on korkeintaan ”Q” (max. 160 km/h).
8.4.6 Autot, joiden vanneleveys on 3.5” tai vähemmän 
ja/tai halkaisija 17” tai enemmän, voivat käyttää katu-
käyttöön tarkoitettuja ristikudos- tai vyörenkaita, joiden 
profiilisuhde on vähintään 75. Nämä voivat olla ”E” tai 
”DOT” hyväksytyt, kilpailumaan vaatimuksen mukaises-
ti. Valmistajan kanssa on neuvoteltava renkaan sopivuu-
desta kilpailukäyttöön.
8.4.7 On huomioitava, että ristikudosrenkaissa nopeus-
luokka voi muuttua kun halkaisija muuttuu. Ristikudos-
renkailla on kolme eri nopeusluokkaa. On olemassa 
merkitsemättömiä renkaita, jolloin ne kuuluvat alim-
paan luokkaan. Luokat näkyvät taulukosta:
Pyörän koko 10”  12” 13”+
Nopeusluokka km/h km/h km/h
- 120 135 150
S 150 160 175
H 175 185 200
V ei valm. ei valm. 210+
8.4.8 ”M+S”-ristikudosrenkaat kuuluvat alimpaan no-
peusluokkaan. Nastoitus maan lakien ja asetusten mu-
kaan.
8.4.9 Renkaan valmistajan kanssa on neuvoteltava so-
pivuudesta.
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Liite K, Liite V
Piirrokset, joihin viitataan sääntökohdassa 5.13 ”Suojakehikko” ja/tai liitteessä VI A&B
Kyseisen kuvatunnus viittaa sen yläpuolella olevaan kuvaan.
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Liite VI 

Kaikki tähän liitteeseen liittyvät kuvat löytyvät liitteen K liitteestä V.

1. TURVAKEHIKKO
1.1 Turvakehikkovaatimukset

Ikäkausi A-E F G1 GR G2 H1/HR/I/IR J/JR

Kaikki autot 1.1.2 (a) 1.1.2 (b) 1.1.2 (b) 1.1.2 (b) 1.1.2 (b) 1.1.2 (b) 1.1.2 (b)

Kaikki autot 1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. 1.1.3.

Kaikki autot 1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. 1.1.4.

T/CT  1.1.5 (c) 1.1.5 (c)  1.1.5 (c) 1.1.5 (c) 1.1.5 (c)

GT/GTP/GTS  1.1.5 (c) 1.1.5 (c)  1.1.5 (c) 1.1.5 (c)  

F1  1.1.5 (a)  1.1.5 (b)  1.1.5 (b) 1.1.5 (b)

1- ja 2-
paikkaiset
urheiluautot
(pl. F1)

 1.1.5 (b)  1.1.5 (b)  1.1.5 (b) 1.1.5 (b)

Ryhmä B       1.1.5 (d)

1.1.1 Vaikka kyseinen artikla ei vaatisikaan, turvakehi-
kon käyttöä suositellaan kaikkiin historic-autoihin missä 
tämä vain on mahdollista.

Turvakehikko/ympäriajosuoja (ROPS) on putkiraken-
ne, jonka tehtävänä on jakaa kuormaa korirakenteisiin ja 
suojata autossa olevia onnettomuuden tai ympäriajon 
tapahtuessa.
1.1.2 Vaatimukset

(a) Ikäkaudet A-E: Alla olevien määritelmien mu-
kaista turvakehikkoa suositellaan, paitsi jos autossa on 
siihen alun perin asennettu ROPS. Tällöin ROPS:n tulee 
olla vähintään ikäkauden turvakehikkovaatimusten 
mukainen.

Suositellaan, että avonaisissa autoissa 5cm sääntö 
kypärän ja kaaren korkeudesta (kohta (b)) huomioitai-
siin.

(b) Kaikki muut ikäkaudet: Rakenne, joka takaa riit-
tävän ympäriajosuojan, on pakollinen. Tällainen tulee 
rakentaa näiden sääntöjen mukaisesti. 

-Kaikissa avonaisissa autoissa tulee tämän rakenteen 
olla 5cm kuljettajan/kuljettajien kypärän yläpuolella kai-
kissa tilanteissa. Putkimaista korirakennetta ei katsota 
turvakehikoksi.
Poikkeukset (1.1.2 (b) ):
- Ikäkauden F GT-, GTS- ja GTP- autot, joilla kilpaillaan 
rata- ja mäkikilpailuissa (ts. ei koske erikoiskoeralleja) 
on pakollista käyttää vähintään ikäkauden turvakehik-
kovaatimusten mukaista tai kuvien K1 tai K2 mukaista 

ROPS:ia.   
(c) Ikäkauden mukaisella turvakehikolla tarkoitetaan 

ikäkaudella kilpailussa käytettyä rakennetta, koskien 
juuri tätä automerkkiä ja mallia. Tämä on kilpailijan tar-
vittaessa todistettava.
1.1.3 Kun kehikko asennetaan, voi takapenkin muuttaa 
tai poistaa. Kehikkoputket eivät saa toimia nesteputki-
na. Kehikko ei saa merkittävästi haitata kulkua ohjaa-
moon tai sieltä pois. Kehikon osat voivat kulkea kojelau-
dan, verhoilun tai takapenkin läpi.
1.1.4 Titaanista valmistetut turvakehikot eivät ole sallit-
tuja ellei niitä ole testattu käytettäväksi jossain tietyssä 
ikäkauden korissa.

Alumiininen turvakehikko ei ole sallittu missään ikä-
kaudessa, paitsi jos se on alkuperäinen osa koriraken-
netta (esim Porsche 908, 917). 

Mikäli autossa on käytössä titaanista tai alumiinis-
ta valmistettu kehikko, tulee tämän käydä ilmi auton 
HTP:stä.

On kuitenkin sallittua rakentaa täysin alkuperäistä 
alumiinikehikkoa vastaava teräskehikko. Vaatimus ma-
teriaalille on tällöin kohdan 1.2.4 mukainen. Kun luo-
kitustodistuksen mukainen alumiinikehikko korvataan 
vastaavalla teräskehikolla, tulee sen täyttää kohdan 
1.2.4 vaatimukset tai uuden kehikon tulee täyttää tä-
män säännön vaatimukset.
1.1.5 Vaatimukset

Kehikon rakenne tulee käydä ilmi auton HTP:n 
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liitteestä ”Roll Over Protection System Description”, 
1.3.2013 jälkeen myönnetyissä HTP-passeissa. 

(a) Ikäkausi F Formula 1 autot (1/1/1961 - 31/12/1965), 
jos ROPS on osa auton korirakennetta, voidaan sitä käyt-
tää tässä säännössä määriteltyjen rakenteiden sijasta.

(b) Ikäkaudesta F eteenpäin, yksi- ja kaksipaikkaiset 
urheiluautot tulee varustaa ikäkauden sääntöjen mu-
kaisella ROPSilla (mikäli tällainen oli vaadittu ikäkau-
della) tai vaihtoehtoisesti Art. 277 appendix VI:n mää-
rittelemällä rakenteella. Jos rakenteen lujuus osoitetaan 
kohdan 1.2.5.2. mukaisesti, on tämä riittävä. Muuten 
rakenteen materiaalit tulee olla olla vähintään em. 
artiklan mukaisia. Näiden rakenteiden tulee olla 5cm 
kuljettajan/kuljettajien kypärän yläpuolella kaikissa ti-
lanteissa.

Edellä mainitut poikkeukset perusrakenteeseen ovat 
sallittuja ainoastaan ASN tai FIA sertifioiduissa kehikois-
sa. 

Autot, jotka täyttävät kokonaisuudessa vuoden 1968 
jälkeiset määritelmät, tulee kuvassa K-62 ilmoitetut mi-
tat täyttyä. HTP:hen ilmoitettu ”year asserted” vuosi luku 
ratkaisee ROPS:in vaatimukset.

Ryhmän C autojen kehikot täytyy olla ikäkauden 
sääntöjen mukaisia. 

(c) T, CT, GT, GTS ja GTP autoissa ikäkaudesta F eteen-
päin tulee kehikon olla kuvan K-3 mukainen, varustet-
tuna diagonaalituella pääkaaren välissä tai pääkaaren ja 
takatuen/tukien välissä, kuten myös enintään kaksi liite 
V mukaista oviputkea per puoli. 

Paloseinän läpi menevät putket, tai putket joiden 
kiinnitys on lähempänä kuin 10cm etuakseliston ylä-
kiinnitystä, eivät ole sallittuja paitsi jos ne ovat ikäkau-
den ratkaisuja tai luokiteltuja.

NASCAR- ja IMSA-autojen kehikoiden täytyy täyttää 
niitä koskeneet ikäkauden säännöt.

(d) Ryhmän B autot, joiden sylinteritilavuus on yli 
1600 cc ja/tai ovat varustettu ahtimella tulee varustaa 
ROPS:illa. Tämä ROPS tulee varustaa vähintään seuraa-
villa rakenteilla:

Pakolliset lisätuet/vahvikkeet:
1. Diagonaalituet K-11, K-12, K-13, K-14, K-27, K-28 

tai K-61 yhdessä kattovahvistuksen K-21 kanssa. K-11 
on sallittu ainoastaan jos muut vaihtoehdot eivät ole 
mahdollisia.

2. Oviputket K-15, K-16, K-17 ja K-18.
3. Kattovahvistukset K-19, K-20 tai K-21.
4. Tuulilasitolpan vahvistukset K-22.
5. Poikittaistuki K-31.
6. Poikittaistuki K-32.
Seuraavissa autoissa sallitaan ainoastaan FIA HMSC:n 

hyväksymät ROPS:it:
1. Lancia 037 (B-210) 
2. Renault R5 Turbo (B-205, B-234, B-267)
Malliin ikäkaudella luokiteltuja vaihtoehtoisia lisäosia 

kehikon yhteydessä voidaan käyttää.
(e) Kaikkien muiden autojen ROPS:it täytyy olla ikä-

kauden sääntöjen, ikäkauden luokituksen tai näiden 
sääntöjen mukaiset.

(f ) Autoon, jonka ROPS rakenne ei voi olla ylläolevien 
mukainen, voi anoa erivapautta HMSC:ltä. Tämä eriva-

paus on liitettävä auton HTP:hen.
Seuraavissa autoissa voidaan käyttää erityistä kehik-

koa, joka on hyväksytty FIA:n toimesta:
1. Citroen Visa 1000 Pistes (B-258)

1.2 Turvakehikoiden rakenne 
(poislukien yksi- tai kaksipaikkaiset urheiluautot)
1.2.1 Yleiset vaatimukset turvakehikolle

(a) Turvakehikon osa, joka kulkee kiinni koriraken-
teessa muttei ole kiinnitetty korirakenteeseen hitsattu-
na, pultattuna tai niitattuna ei katsota kiinnityspisteeksi.

(b) Mikään putki ei saa kulkea pituussuunnassa, 
paitsi kattotasolla sekä oviaukkojen kohdalla. Oviaukon 
kohdalla olevat oviputket eivät saa haitata autoon/au-
tosta kulkua. Niiden kiinnitys ei saa olla esijännitettävä. 
(Putkella tarkoitetaan osaa, joka on liitoksen/liitoksien 
tai kiinnityspisteen välinen putki). Säädettävät liitokset 
(esim. K-49) tulee lukita hitsaamalla.

(c) Mikään kehikon liitos ei saa olla esijännitettävä.
(d) Selkäranka-autossa (backbone chassis), lasikuitu-

korisessa tai alumiinikehikkorunkoisessa autossa täytyy 
turvakehikko olla FIA- tai ASN-hyväksytty.
1.2.2 Turvakehikot

Turvakehikko tulee olla joko:
a) Valmistettu näiden sääntöjen ja määräysten mu-

kaisesti. Ikäkaudella käytettyjä rakenteita, koskien juuri 
tätä automerkkiä ja mallia voidaan käyttää.

b) Luokiteltu ASN:n toimesta kehikkoluokitussääntö-
jen mukaisesti. Vain tämän säännön ja Liite V mukaisia 
rakenteita saa käyttää. FIA-luokiteltuja irrotettavia liitok-
sia sekä ikäkaudella käytettyjä rakenteita, koskien juuri 
tätä automerkkiä ja mallia voidaan käyttää.

Luokitellusta kehikosta on kilpailukatsastuksessa 
osoitettava alkuperäinen ASN:n allekirjoittama luokitus-
todistus. Jokainen uusi 1.1.2003 jälkeen ASN:n hyväksy-
mä luokiteltu kehikko tulee olla identifioitu valmistajan 
asentamalla tunnistekilvellä. Kilpeä ei tule voida irrottaa 
tai kopioida (esim. kaiverrettu tai sinettitarra). Kilvestä 
tulee käydä ilmi valmistaja, luokitusnumero ja sarjanu-
mero. Autossa tulee pitää mukana sertifikaatti sisältäen 
samat tiedot ja se tulee esittää katsastajille pyydettäes-
sä.

c) FIA:n luokittelema kehikko, joka tulee luokitella 
kehikkoluokitussääntöjen mukaisesti. Sen tulee olla 
luokiteltu VO-sivuna auton FIA-luokitustodistuksessa. 
Valmistajan tunnistetiedot ja kehikon sarjanumero tu-
lee olla näkyvillä 1.1.1997 jälkeen luokitelluissa ja myy-
dyissä kehikoissa. Luokitustodistuksen tulee osoittaa 
tunnistekilven paikka ja ostajan tulee saada kehikosta 
vastaava sertifikaatti. Luokiteltuun kehikkoon ei saa 
tehdä mitään rakenteellisia muutoksia. Näitä muutok-
sia ovat koneistaminen, hitsaaminen tai muu sellainen 
toimenpide joka aiheuttaa pysyvän muutoksen kehik-
koon. Kaikki korjaustoimenpiteet luokiteltuun kehik-
koon tulee tehdä joko kehikon valmistajan toimesta tai 
valmistajan luvalla. 

Sallitut muutokset luokiteltuun tai sertifioituun ke-
hikkoon: 

Poikittaisen putken/putkien lisääminen turvavöiden 
kiinnitystä varten ja oviputkien kiinnityksen voi tehdä 
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myös FIA-luokitelluilla irrotettavilla liitoksilla. 
  

1.2.3 Vaatimukset
1.2.3.1 Turvakehikko
Turvakehikko tulee olla rakennettu huolellisesti siten, 
että se estää korirakenteen muodonmuutokset ja siten 
ehkäisee auton miehistön riskiä loukkaantua. Kehikon 
tulee olla hyvin suunniteltu ja sen tulee istua hyvin kori-
rakenteeseen. Kehikon osia ei saa käyttää nesteputkina. 
Se ei saa estää ohjaajien kulkua ohjaamosta eikä se saa 
merkittävästi pienentää ohjaajien tilaa. Kehikon osa voi 
mennä verhoilun tai kojelaudan läpi, tai se voi kulkea 
takapenkin lävitse. Takapenkin voi myös kääntää alas. 
1.2.3.2 Rakenne
Kun perusrakenne on päätetty, tulee siihen lisätä kaikki 
pakolliset lisävahvistukset ja osat. Tähän rakenteeseen 
voidaan tämän jälkeen lisätä sallitut lisärakenteet. (Kts 
kohta 1.1.5).
1.2.3.3 Tekniset vaatimukset
Kaikki turvakehikon kohdassa 1.1.5 mainitut pakolliset 
osat ja kaikki vaihtoehtoiset osat sekä vahvikkeet tulee 
olla näiden sääntöjen mukaisia.
1.2.3.3.1 Kehikon kiinnitys koriin
Minimikiinnitys koriin

-Yksi kiinnityspiste per pääkaaren (tai pitkittäisen 
pääkaaren) tolppa.

-Yksi kiinnityspiste per etupääkaaren tolppa
-Yksi kiinnityspiste per pitkittäinen takatuki
Ikäkauteen G1 asti kehikko saa olla kiinnitetty kuu-

desta kohtaa, paitsi silloin kun sen lisätukien rakenne 
vaatii useamman kiinnityksen kuten K-13 (yht. 8 kiinni-
tystä), K-17 (yht 8 kiinnitystä) tai  K-23 (yht. seitsemän 
kiinnitystä). 

Ikäkaudesta G2 eteenpäin kehikko voi olla kiinni ko-
rissa useammasta kuin 6 kohdasta. (Kehikon saa kiinnit-
tää hitsaamalla koriin.)

Jokainen etukaaren, pääkaaren tai pitkittäiskaaren 
kiinnitysjalka pitää olla pultattu vähintään kolmella 
pultilla 3mm vahvaan ja 120cm2 vahvikelevyyn, joka on 
hitsattu korirakenteeseen. Takatuet tulee olla kiinnitetty 
vähintään kahdella M8 pultilla min. 60cm2 kiinnitysja-
lalla. Erilaiset kiinnitys vaihtoehdot on kuvattu kuvissa 
K-52 – K-60.

Käytettävien pulttien tulee olla min. M8 8.8., mut-
tereiden tulee olla itselukittuvia tai varustettu lukkop-
rikoilla.

Nämä kiinnitykset ovat minimivaatimuksia. Pulttien 
määrää saa lisätä ja kiinnitysjalan saa hitsata vahvikele-

vyyn vaihtoehtona pulttikiinnitykselle. 
1.2.3.3.2 Kehikon vahvistukset
Vahvikkeiden/tukien halkaisija, seinämäpaksuus ja ma-
teriaali tulee vastata turvakaarien materiaalivaatimuk-
sia. Ne täytyy olla kiinnittää kehikkoon hitsaamalla tai 
hyväksytyillä irrotettavilla liitoksilla.
1.2.3.3.2.1 Kulmavahvikkeet
Pitkittäistukien pääkaaren ja etupääkaaren liitoksien 
kulmien, samoin kuin pitkittäispääkaarien vastaavien 
kulmien vahvistaminen kuvien K-33 ja K-34 mukaisilla 
vahvikkeilla on sallittu. Tämä vahvike ei saa olla ylem-
män pitkittäistuen puoliväliä edempänä eikä se saa olla 
pääkaaren pystyosan puoliväliä alempana. Nämä voivat 
olla irrotettavilla liitoksilla.
1.2.3.3.2.2 Vaihtoehtoiset lisäosat ja -vahvikkeet
Jos ei toisin määrätä Artikla 1.1.5 kuvien K-19...K-28 ja K-
29...K-35 sekä K-61 mukaiset lisäosat ovat valinnaisia ja 
niitä voi käyttää halutessaan. Ne pitää olla joko hitsattu 
tai irrotettavilla liitoksilla. Lisäosia voi käyttää yhdessä tai 
erikseen.
1.2.3.3.2.3 Iskusuojat
Ne kohdat, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ohjaajille, 
tulee suojata palamattomalla iskusuojalla.

Ne kohdat, joihin ohjaajien kypärän on mahdollista 
osua, pitää suojata FIA 8857-2001 type A (kts FIA Techni-
cal list 23) mukaisella iskusuojalla. Tämä koskee kaikkia 
kategorioita.
1.2.3.3.2.4 Irrotettavat liitokset
Jos kehikossa käytetään irrotettavia liitoksia, tulee nii-
den tyyppi olla FIA:n hyväksymiä (kts kuvat K-39:stä K-
49:een). Ruuvit ja pultit tulee olla parasta mahdollista 
laatua ja niiden kovuus tulee olla minimissään ISO 8.8.
1.2.3.3.2.5 Hitsausohjeita
Hitsaussaumat tulee olla koko liitoksen ympäri. Kaikkien 
hitsaussaumojen tulee olla parasta mahdollista laatua ja 
tunkeuma saumassa tulee olla täydellinen (suositellaan 
suojakaasuhitsausta). Vaikkakaan hyvännäköinen hitsa-
us ei välttämättä takaa sen laatua, huononnäköiset hit-
saukset eivät koskaan ole merkki hyvästä työstä. Käytet-
täessä lämpökäsiteltyä terästä tulee valmistajan ohjeita 
seurata (erikoispuikot, suojakaasuvaatimukset, yms).

On huomioitava, että käytettäessä lämpökäsiteltyä 
terästä tai korkean hiilipitoisuuden omaavaa terästä, 
tästä voi aiheutua tiettyjä ongelmia. Huono valmistus-
tapa voi johtaa materiaalin haurastumiseen ja jousta-
vuuden menetykseen.
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1.2.4 Materiaalivaatimukset
Vain pyöreä putki on sallittu. Vaatimukset putkelle:

 
Materiaali Minimi vetolujuus 

N/mm2
Minimi mitat (mm) Käyttö

Kylmävedetty
saumaton
hiiliteräs
 
(max. 
hiilipitoisuus
0,3%)

350

Ikäkaudet F - G2 Ikäkaudesta H1
eteenpäin

38 x 2,5
40 x 2,0

45 x 2,5
50 x 2,0

Pääkaaret tai
pitkittäispää-
kaaret 

38 x 2,5
40 x 2,0

Pitkittäispuoli-
kaaret ja
kehikon muut osat

Autot H1-ikäkaudesta eteenpäin, joiden HTTP-passi on myönnetty ennen 1.1.2010 voivat käyttää 
minimimitoiltaan ikäkausissa F - G2 vaadittua putkea.

Huom:
Puhdas teräs saa sisältää max 1.7% mangaania ja 0.6% muita ainesosia. Teräslaatua valittaessa pitää kiinittää huomi-
ota kestävyyteen ja hitsattavuuteen. Putken taivutus tulee tehdä kylmänä ja taivutuksen minimisäde on 3 x putken 
halkaisija. Putken ympyrämäisyyden muodonmuutos (min/max) taivutettaessa saa olla korkeintaan 0.9. Taivutusten 
tulee olla rypyttömiä eikä niissä saa olla murtumia.

Kehikon kaikenlainen pinnoittaminen esim. kromaami-
nen on kielletty, maalaaminen on sallittu.

1.2.5 Erityismääräykset tietyille autoille
1.2.5.1 Tuotantoautot (T ja GT)
Kehikon asentamisen vuoksi sulakerasian siirtäminen 
on sallittu.
1.2.5.2 Yksi- ja kaksipaikkaiset urheiluautot
Lujuus:

Turvakehikon lujuuden määrittelemiseksi valmista-
jalla on kaksi mahdollisuutta:

a) Turvakehikon, jonka rakenne on vapaa tulee täyt-
tää seuraavat Art 275.15.3.3 minimivaatimukset lujuu-
desta: 

- 1.5 w pystysuunnassa
- 5.5 w edestä ja takaa
- 7.5 w pitkittäin
jossa w on 740 kg.
b) Putket ja tuet täytyy olla halkaisijaltaan minimi 

35mm ja seinämävahvuuden on oltava min. 2mm. 
Vaihtoehdon a) ollessa käytössä, tulee sertifikaatti, jossa 
on kuva kehikosta sekä testaustulos minimilujuuden 
täyttymisestä.  Kehikon materiaalin tulee olla kromi-
molybdeeni SAE 4130 tai SAE 4125, tai kylmävedettyä 
saumaton vähähiilistä terästä.

Rakenteessa on oltava ainakin yksi tuki pääkaaresta 
taaksepäin, jonka kulma on enintään 60° vaakasuoraan 
verrattuna, tuen tulee olla kiinnitetty auton kori/runko-
rakenteeseen. Tuen materiaalin tulee olla samaa kuin 
turvakehikon materiaali. Jos tuki toteutetaan kahdella 
putkella on sen min. ulkohalkaisijan oltava 26mm ja 
seinämä 3mm. 

Irrotettavat liitokset ovat pääkaaren tuissa sallittuja, 
niiden tulee olla kuvien K-39 tai K-49 mukaisia.

Eteenpäin suunnatut tuet ovat sallittuja mikäli niitä 
on käytetty myös ikäkaudella tai taaksepäin suunnatut 
tuet eivät ole mahdollisia.
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LIITE VII

Note: For practical reasons, the term «Homologation» 
used in the present Appendix VII means every FIA Ho-
mologation Form.

Abarth
The engine block and the cylinder head of the Auto-
bianchi A-112 Abarth first series, type A112 A1, Homo-
logation No. 5518, are accepted as replacement parts 
for all Abarth cars using a Fiat Abarth 982.2cm3 engine.
The fastenings of the intake manifold may only be 
modified at cylinder head level, the exhaust manifold 
remaining original.

A.C.
Cobra
It is permitted to fit rose-joints to the suspension of 
these cars.
ACE Bristol and ACE 2.6
ACE Bristol: Period E
ACE 2.6: Period F
Cobra Roadster
Minimum weight: 965kg.

Alfa Romeo
GTA
The modification of the inlet ports of the twin-plug 
GTAM cylinder heads by the addition of metal to revert 
to GTA dimensions is forbidden.

1750 GTAm
The 2000 GT Veloce engine (Homologation No. 1623) 
with its original cylinder head can be used as replace-
ment engine for the 1750 GTAm (Homologation No. 
1576) of Period G2 onwards.

1900 SS
If the permitted 15 inch rims are used instead of the 
original 400mm, a tolerance of 3 inches is allowed for 
the track, as long as the wheels remain covered by the 
unmodified bodywork.

Giulietta Ti
The following wheels may be fitted to these cars (Ho-
mologation No. 1138):
- original series steel wheels for 1963 Alfa Romeo Giulia 
1600 (4.5x15 – weight 8 kg).
- light alloy wheels of «Giulietta Italian Cup» (4.5x15 – 
weight 6 kg – make Techno-Meccanica-Bedin).

Alpine
A 110 1300 (1296 cm3)
To be eligible for Period F in GTS, the car must conform 
to Homologation No. 222 of 1966.
Track and rim dimensions must be as in Homologation 
No. 222:
- Front track: 1250 mm - Rear track: 1222 mm.
- Max. rim width: 4½ inches.

Aston Martin
DB4 GT Zagato
- The maximum rear track is 144 cm.
- Minimum weight: 1206 kg.

DB4
All DB4’s may use the GT engine.

DB4 GT
Both steel Girling C and aluminium Girling CR front bra-
ke callipers are acceptable as period specification.

Austin-Healey
100 and 3000
For all models of Periods E and F, the maximum tracks 
are:
Front: 1270 mm - Rear: 1285 mm

3000 Mark II and III
- Following the remanufacturing of «Denis Welch» 
Racing aluminium cylinder heads, it is possible to use 
these cylinder heads on these cars but only if they cor-
respond to Homologations No. 57 or No. 163. These 
cylinder heads must be marked visibly with the words 
Denis Welch Racing on their casting.
- Austin-Healey 3000 cars of Period F in the GT catego-
ry (Homologation No. 57) may use either Weber or SU 
carburettors.
Austin-Healey 3000 cars of Period E (Homologation No. 
25) in the GT category must only use SU carburettors.
Where it is proven that a specific Period E car was fitted 
with Weber carburettors and used in Competition pri-
or to 31/12/1961, that specific car may be classified as 
Period E GTP 1 or 2. If not so proven the car will be clas-
sified in Period F.
Any change of period and/or category must be appro-
ved by the ASN
and recorded on the HTP.

Sprite Mark I
- A tolerance of 1 inch is accepted on tracks for Mark I 
cars of Periods E or F.
- Brake callipers of the GM/ATE type (standard equip-
ment on the rear brakes of the Vauxhall/Opel Carlton 
2.0 litre Estate of the late 1980’s, utilising 38mm pistons) 
are the only substitution acceptable for the existing 
front disc brakes.

Sprite Mk2 and Turner Climax
Brake callipers of the GM/ATE type (standard equip-
ment on the rear brakes of the Vauxhall/Opel Carlton 
2.0 litre Estate of the late 1980’s, utilising 38mm pistons) 
are the only substitution acceptable for the existing 
front disc brakes.

BMC
Cylinder heads bearing the casting number 12G940 
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are accepted as an alternative only on the 970cm3, 
1070cm3 and 1275cm3 Cooper S engines.
Following the remanufacturing of «Swiftune» 12G940 
cylinder head, it is possible to use this replacement cy-
linder head for the 970, 1070 and 1275S, 1275 Sprite/
Midget and the BL Marina. These cylinder heads must 
be marked visibly with the word «Swiftune» on their 
casting.
Cylinder block for the BMC Mini Cooper S
The following block (foundry No. 12G1279 as used in 
the Austin 1300 – Homologation No. 5335) is authori-
sed as a replacement for the original block of the BMC 
Mini Cooper S.

BMW
2002
15 inches and 14 inches diameters are accepted for 
wheels in Period H.

328
The gearbox of the Volvo M40 must not be used as a 
replacement. The BMW 328 must be equipped with its 
original gearbox or the BMW-Hurth transmission pro-
duced as replacement parts by ZF Tradition (for BMWG-
roup-Classic) under the No. 23 00 0 035 317.

Chevrolet
Monza
15 inches diameter is accepted for wheels in Period H.

Chevron
B19 & B21
With Ford Cosworth FVC engine: in Period G;
with Ford Cosworth BDG engine: in Period H.

B23
With Ford Cosworth FVC engine or Ford Cosworth BDG 
engine: in Period H.

Chrysler
Plymouth Valiant
The correct original cylinder bore of the Plymouth Vali-
ant, Homologation No. 1249, is 92.1, and not 90.6.

Cooper
Mini
Wheel-arch extensions are not admitted on pre 1966 cars.

DKW
F12
Carburettors homologated on FIA Form No 1164 are: 
Solex 40C1B, Weber 45DCOE, Weber 42DCOE8.

Diva
1650cm3

This car is not acceptable as a GTS.

Era
Grand Prix (E-type)
A Roots type supercharger may be used in place of the 

original Zoller supercharger.

Ferrari
250 GT
Maximum tracks in cm:
Period E: 143.5 at Front, 141.4 at Rear.
Period F: 144.5 at Front, 145.0 at Rear.

275LM, 330P2 Spyder, 330P4 Spyder
These cars, in Period F, may keep the original safety 
rollcages/rollbars in place of the structures required by 
Article 5.13 of Appendix K.

Fiat
The Fiat 1100 engine blocks of the D and R series are ac-
cepted to replace the 1100/103 block having the serial 
number 103H.

8V
In GTS, if the permitted 15-inch wire rims are used, a 
tolerance of 3 inches is allowed for the front and rear 
tracks as long as the wheels remain covered by the un-
modified bodywork.

Ford
- In Formula Junior category FJ/2 the cylinder-head 
re-manufactured to the specification of the Ford Cos-
worth 105E/109/E cylinder head by Richardson is ac-
cepted to replace the original Cosworth heads of the 
same specification.
- Ford/Lotus Twin Cam engines: for cars of Period F the 
only main bearing caps admitted are the semi-circular 
ones to the original period specification. The cast iron 
main bearing caps for Ford/ Lotus Twin Cam 1558cm3 
engines manufactured by Classic Motorsport Ltd are 
accepted as a replacement part. All replacement parts 
carry the number 95.1
- Ford BDG iron blocks used in non-homologated cars 
may be replaced with aluminium blocks to the period 
specification, in cars of Period H.
- Ford Cosworth FVA/FVC engines: The engine block 
manufactured by Geoff Richardson Engineering Ltd 
is accepted as a replacement part for Formula 2 and 
Sports cars of Period G. All replacement parts carry the 
number 95.3.
- The use of the Ford BDA engine is confirmed for Period 
G Formula 2 cars.

289 V8 engine
- Only the original rocker arm produced for the FoMoCo 
engines, in cast iron and rotating on a half ball, is allo-
wed in Periods F and G.
- The valve timing must be actuated by chain, with no 
adjustment device.
- The following firing order must be retained: 1 – 5 – 4 
– 2 – 6 – 3 – 7 – 8 (No. 1 cylinder is on the right, closest 
to the radiator).

Cortina GT
Rear brakes in conformity with those described on Ho-
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mologation No. 5024 (Ford Cortina GT) may be used in 
Period F in place of those described on Homologation 
No 1225 for Ford Cortina GT.

Escort RS 1600 / 1800 / 2000
The maximum diameters accepted for the wheels in 
Period H are the following:
- RS 2000 (Homologation No. 5566): 13”.
- RS 1600 / 1800 (Homologation No. 1605): 15”.
It is allowed to use an aluminium radiator on H1 Period 
RS 1600/1800 cars corresponding to Homologation No. 
1605.

Escort Twin Cam and Escort 1300 GT
It is allowed to use the Alfa Romeo Alfetta callipers as 
replacements for those indicated:
- on Homologation No 1524 (extension 29/28V),
- on Homologation No 5211 (extension 32/31V.
The part numbers for these replacement callipers are: 
ATE 132384 -0003.2 Li [0004.2 Re]).

Falcon
- «Cragar» type wheels with five spokes are allowed in 
Period F.
- The only gearbox allowed on cars of Period F is the 
Ford Borg-Warner as stated on the Homologation No. 
1250.

GT40 Mark 1
- In Period F, the maximum authorised rim dimensions 
are as follows:
GTP: Front: 6.5 x 15” Rear: 8 x 15”
TSRC: Front: 8 x 15” Rear: 10 x 15”
- In Period GR, the car is classified in TSRC. Lotus Cortina
Any brake pad compatible with the original calliper is 
allowed in series Production Touring Cars if the friction 
surface remains as homologated.

Mustang
- «Cragar» type wheels with five spokes are allowed in 
Period F.
- The only gearbox allowed on cars of Period F is the 
Ford T&C.

Mustang 289
- For Period F, only the crankshaft giving a stroke of 
72.8mm may be
used.
- The only gearbox allowed on cars of Period F is the 
Ford T&C.

Mustang «Fastback»
This model is not eligible as a GT, GTS, Touring or Com-
petition Touring car unless it is used as a base for a Shel-
by GT 350.

Shelby American
Shelby GT 350
- Two Homologations are valid:
- No. 191 «Mustang Shelby GT 350», with front and rear 

tracks of 144.8 cm.
- No. 504 «Ford Shelby GT 350», with 148.8cm front track 
and 147.3cm rear track. Page 11 of this form is not ac-
cepted.

Cobra V8
- It is permitted to fit Uniball joints to the suspension 
of these cars.

ISO
Grifo A3C/Bizzarrini
For these cars, the original safety rollcages/rollbars may 
be used in place of the safety structures stipulated in 
Article 5.13 of Appendix K.

Jaguar
E-Type
- Light-alloy gearboxes are not allowed.
- E-Type gearboxes may be used on all cars originally 
equipped with
D-Type boxes.
- Cars of Period E must conform to Homologation No. 
34 (6A) of 1961 and cars of Period F to Homologation 
No. 100 (6B) of 1963, or Homologation No. 184 of 1964.
- Valves: each of the valves shown on the homologati-
on form may be used with either of the homologated 
heads.
- Exhaust manifold pipes must pass between the en-
gine and the front sub-frame, in the absence of proof 
that a different configuration was current in the period.
- The location of the rear sub-frame must not be mo-
dified; mounting may be done with nylon bushes, but 
rose-joints must not be used.
- Maximum homologated dimensions for Homologati-
on No. 100:
- Disc wheel rim width: 203.2mm.
- Front track: 135 cm.
- Rear track: 141 cm.
- The 3781cm3 replacement block in aluminium for the 
Jaguar E-Type, manufactured by ATS (Arcueil, France) is 
accepted as a replacement part for GTS Period F only. 
All replacement parts carry a serial number of the follo-
wing type: ATS 95/02/***.
- The only 5 speed gearbox accepted will be the period 
specification ZF gearbox with the cast iron casing for 
GTS cars running in Period F.
- The use of the wide angle head is permitted (GTS, Ho-
mologation No. 100).
- If a fuel injection pump system is used, it must be 
the period specification Lucas system using a butterfly 
throttle (GTS, Homologation No. 100).
- The removal of bumpers is not mandatory in Circuit 
Races or Hill Climbs (Appendix VIII, Article 12.1).

Lancia
Aurelia
Track: tolerance of 1 inch is granted.

Flaminia Zagato
Weber 35 DCNL carburettors are accepted, as a replace-
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ment of the single Solex carburettor or the triple Solex 
35 carburettors.
Stratos
The minimum tyre aspect ratio is 40% for all periods.

Lola
Mark I
- Is considered to be from Period E with drum brakes 
and 15” wheels. Is considered to be from Period F with 
either 13” wheels or disc brakes or both.
- The only engines acceptable are the Coventry Climax 
FWA (1100 cm3) or FWE (1220 cm3).

T70 Mark II
Is eligible in Period F.

T70 (all)
All the Lola T70 range of cars (Marks I through Marks III, 
incl. III GT and III
B) must be equipped with the Hewland KG600 Mk1 
gearbox.

T70 Mark III B
Minimum weight: 860 kg.
The exhaust system must be as 4 into 1 primary pipe 
where the car runs unsilenced, but the 4 into 2 into 1 
primary system may be used when the cars have to be 
silenced.

Lotus
Ford/ Lotus Twin Cam engines
For cars of Period F the only main bearing caps ad-
mitted are the semicircular ones to the original period 
specification. The cast iron main bearing caps for Ford/
Lotus Twin Cam 1558cm3 engines manufactured
by Classic Motorsport Ltd are accepted as a replace-
ment part. All replacement parts carry the No. 95.1

Lotus 11
- Engines which can be used for Lotus 11 - Series 1: Co-
ventry Climax FWA (1098cm3) - FWB (1460 cm3) - FWE 
(1216cm3).
- Engines which can be used for Lotus 11 - Series 2: Co-
ventry Climax FWA (1098 cm3) - FWB (1460 cm3) - FWE 
(1216 cm3) - FPF (1475 cm3).

Lotus 23
The maximum cylinder capacity acceptable for Ford 
Twin Cam engines is 1600 cm3.

Lotus 23B
The «Hardy Spicer» and «Juboflex» joints are accepted 
as replacements for the original joints of the transmis-
sion shaft.

Lotus Cortina
Rear axle location must only be by the standard speci-
fication bracket (reinforcing tubes are not acceptable).

Lotus Elite
- Suspension: the use of rose-joints («Unibal») is ac-
cepted on the inboard pick-up points of the bottom 
rear wishbone only.
- The minimum rim diameter permitted is 15 inches.
- Exterior trim (e.g. window and windscreen surrounds) 
may not be removed.

Lotus Elan (26 and 26R)
- The only wheels accepted are:
- the original steel wheel which appears on Form No. 
127.
- «Minilite»-style alloy wheels of 4.5 or 5.5 inches.
- the 6-inch alloy wheel which appears on the extensi-
on of Form No. 127.
- The headlights must remain operational; they may be 
fixed and covered with a sheet of transparent acrylic 
resin.

Lotus 26R
- For Period F, GTS cars, dry sumps are not admitted.
- Lotus Elan in Period F, Homologation No. 127, may use 
Girling AR Mk2 or Mk3 callipers on the front brakes.

McLaren
M1
The following cars are eligible in Period F:
- M1 A with Oldsmobile 5,500 cm3 engine.
- M1 A with Ford 4,700 cm3 engine.
- M1 A with Chevrolet 5,500 cm3 engine.
- M1 B with Oldsmobile 4,500 cm3 engine.
M1 A cars with ventilated discs, and M1 B cars with Ford 
and Chevrolet engines, are not eligible in Period F.

Marcos
Marcos GT (Volvo)
Accepted as a Competition Grand Touring car (GTS) in 
Period F, in the specification approved by the HMSC.

Mercedes Benz
300 SL M198 I Roadster
The weight to be considered is that stated on Homo-
logation No. 86, even for the version whose bodywork 
material contains no steel.

Morgan
The only model eligible with the 2.2 litre engine in Pe-
riod F is the «Plus
Four Super Sports» conforming to Homologation No. 
64 of 1962.

Nissan
Cherry X-1 (Datsun 100A)
The calliper for the Nissan Cherry X-1 (Datsun 100A), ho-
mologation 5472, homologated by the extension 6/5V, 
can be replaced with the series calliper from the Nissan 
Sunny Datsun 1200 (homologation No. 5356).
Datsun Sport 240Z - H(L)S 30 – Homologation No. 3023
Cars in accordance with the Homologation No. 3023 
(Group 3 and B) may use 15” diameter wheels.
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Norton
In Period E Formula 3, the engines re-manufactured 
to the specification of the Norton 500cm3 long stroke 
(79.6 mm x 100 mm) engine by R. Utley and C. Banyard-
Smith are accepted to replace the original engines of 
the same specification.

NSU
1000 L (Type 67)
In Period F CT, when the alloy wheel 4.5 x12” mentioned 
in Homologation
No. 1313 is used, tracks shall be as follows:
Front: 1259 mm - Rear: 1248 mm

Opel
Ascona A 1900
Cars of Period H1 and in accordance with the Homolo-
gation No. 5398 may use 15” diameter wheels.

Kadett B Coupé F
It is allowed to use the Opel Commodore/Omega 
callipers as replacements for those indicated on the 
extension 12/9V of the Homologation No. 5209 (Part 
numbers 93 173 152 and 93 173 150, piston diameter 
35mm).

Kadett C GT/E
It is allowed to use an aluminium radiator on H1 Period 
GT/E cars
corresponding to Homologation No. 644.

Osca
In Formula Junior Competitions these cars may use 
front and rear wheels with the following maximum di-
mensions: 4.5” J x 15”.

Porsche
356
The homologated tracks are the following:
- Front: 1306 mm - Rear: 1315 mm
Cars with homologated option 60 mm wide drums:
- Front: 1346 mm - Rear: 1315 mm
For cars for which there were no period FIA Homologa-
tion papers, the following minimum weight will apply 
in GTS :
Coupé, cabriolet, hardtop
1100, 1300, 1300 S, 1500, 1500 S Super 750kg
A/ 1300, 1300 A 805kg
A/ 1500 GS Carrera/Carrera GT 780kg
A/ 1600 S, 1600 GS, Carrera GT/de Luxe 780kg
A/ 1600 810kg
B (T5)/ 1600, 1600 S, 1600 S 90 830kg
B (T5) models GT/ 1600, 1600 S, 1600 S 90 750kg
B (T5) cabriolet / 1600, 1600S, 1600 S 90 780kg
B (T6)/ 1600, 1600 S, 1600 S 90 750kg
B (T6)/ 1600 GS/GT/GT Abarth 780kg
B (T6)/ 2000 GS/GT/GT Carrera 2 770kg
B (T6)/ 2000 GS Abarth Carrera 770kg
C/ 1600 C, 1600 SC 900kg

Speedster, roadster
1500 S 700kg
A/ 1600 GS 700kg
B (T5)/ 1600 S 800kg
B (T6)/ 1600 S, 1600 S 90 740kg
In the GTP category, the weights are as follows:
356 B (T5) 1600 S 90, coupé, cabriolet, hardtop 788kg
356 B (T6) 1600 S 90, coupé, cabriolet, hardtop 712kg
356 B (T6) 1600 S 90, speedster, roadster 703kg
901/911
- The 901/911 short wheelbase model introduced in 
1963 is eligible as a GTS in Period F, to the specifications 
of the Homologation No. 183 of 1965 only. (i.e. exclu-
ding subsequent extensions). Homologation No. 503 
(Weber carburettors) is only valid for Period G.
- Cars of Period F may use the camber adjustment fa-
cility featured on
the front suspension top mounts, introduced on chas-
sis No. 302695.
- The use of the parts listed below is permitted (GTS, 
Period F, Homologation Form No. 183):
- Fuchs 5.5 inches alloy wheel.
- Löbro half shafts.
- The 901/20 type engine, and the corresponding 
rocker arms, may be used only in post-1966 911R.
- 911 Carreras model G of the year 1974 and beyond 
may use 7 inches wheels at the front and 8 inches 
wheels at the rear in group 3, as supplied by the make 
concessionaire.
- 915 gearboxes are not allowed on 911 cars before 
1972.
- 911 2.7 / 3.0 RS or RSR from 1974 onwards: the cran-
kcases can be replaced by those for the 930 Turbo 3.0 
(cast numbers: 930 101 101 4R & 930 101 102 4R, or 930 
101 103 4R & 930 101 104 4R), provided the cylinder 
capacity remains original.

911 Carrera 3,0 RS/RSR (Homologation No. 3053)
The brake callipers used on the 911 Turbo 3.3 (Homo-
logation No. 3076, extension 6/3E) are allowed as rep-
lacement parts.

RSR 1975/76 and 934
The use of rims of 16 inches diameter is allowed.

Skoda
The following models are accepted as GT cars:
- Skoda Felicia type 994 (1959-1961) 1150 cm3.
- Skoda Felicia Super type 996 (1961-1964) 1150-1300 
cm3.
- Skoda 450 (1958-1959) 1150 cm3.

120 S et 130 RS
It is authorised to use the cylinder block produced by 
Skoda since
1983 with a capacity of 1300 cm3 and crankshaft bea-
rings with a diameter of 60 mm as a replacement for 
the original block for the Skoda 120 S (Homologations 
No. 1636 and 1675) and the Skoda 130 RS (Homologa-
tions No. 1668 and 1676), part No 114 000 083 or 007 
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0010702.

Stanguellini
1100 Corsa
In Formula Junior, in order to use 1” wider rims at the 
front, the front track may be increased from 1220 mm 
to 1240 mm.

Studebaker
62V-Lark VIII (Homologation No. 1078)
The use of front disc brakes (Bendix type), as marketed 
originally by Studebaker in period but not specifically 
homologated, is authorised.

Toyota
Celica 1900 RA20L-KA
The brake callipers for this Toyota Celica (Homologation 
No. 5437) may be replaced with those of the Ford Es-
cort RS 1600 (Homologation No. 1605).

TVR
Grantura - Griffith
Due to an error in the original homologation forms, the 
correct wheelbases are as follows:
- TVR Grantura Mk. I, Mk. II and Mk. IIa: 213.36 cm.
- TVR Grantura Mk. III and Griffith: 217.17 cm .

Grantura
- In Period E, the authorised rim diameter is 15”.
- In Period E, only worm steering is allowed.

Volvo
544, 122, P100, 123 GT, 1800
For the cars with Homologation No. 39, 544, 1086, 1089, 
1092, 1129, 1408, 5012, 5152, 5313, it is recommended 
to use the half shafts built by «NorDrive» (NL) in repla-
cement of the original ones.

122
- If 5.5 inches wheels are used that are homologated as 
an option (Homologation No. 1408), the track may be 
increased to a maximum of 1345 mm.
- The evolution 01/01ET cannot be taken into conside-
ration for cars before Period G.

PV 544 Sport
The front disc brakes in extension C of Homologation 
No. 1086 are only accepted for cars of Period F.

Volkswagen
VW Käfer
This car must be considered as a GT when modified by 
Oettinger in accordance with Homologation No.138.
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Liite VIII: Sallitut muutokset ikäkausien E, F ja G1 vakio- ja 
GT-autoihin. Kaikki muut muutokset ovat kielletyt.

Jos jokin muutos ei erikseen ole sallittu, niin ainoa sal-
littu muutos on rikkoutuneen tai kuluneen osan vaihta-
minen täysin samanlaiseen osaan. 

1. Sähköjärjestelmä
1.1 Ajovalot (yleisillä teillä ajettavat kilpailut): Kaikkien 
valojen ja merkinantolaitteiden on täytettävä kilpailu-
maan lait ja asetukset, tai oltava kansainvälisen tieliiken-
nesopimuksen mukaiset.
1.2 Lisävalojen asentaminen on sallittu edellyttäen, että 
valaisimien kokonaismäärä ei ylitä kuutta (pysäköintiva-
loja ei lasketa). 
1.3 Lisävalot saadaan upottaa korin etuosaan tai jääh-
dyttimen säleikköön, mutta valaisinta varten syntynyt 
aukko tulee kokonaan täyttää. 
1.4 Valaisimien lasin, heijastimen ja polttimon suhteen 
annetaan täysi vapaus.
1.5 Peruutusvalon saa asentaa, ja tarpeen vaatiessa 
upottaa korirakenteeseen. Valo saa syttyä vain, kun 
peruutusvaihde on kytketty. Lisäksi on noudatettava 
auton rekisteröintimaan asetuksia. 
1.6 Käsikäyttöinen hakuvalo on sallittu, jos maiden, jos-
sa kilpailu ajetaan, asetukset sen sallivat.
1.7 Sytytyspuola, kondensaattori, virranjakaja: Valmiste 
on vapaa. Sytytystulppien määrän, puolan, kondensaat-
torin, virranjakajan ja sytytystulppien tyypin on säilyttä-
vä sellaisina kuin valmistaja on automalliin tarkoittanut. 
1.8 Elektronisen sytytysjärjestelmän lisääminen on kiel-
letty. Samoin elektroninen kierrosluvun rajoitin.
1.9 Akku ja laturi: Akun ja laturin valmiste ja tyyppi ovat 
vapaat. Tasavirtalaturia ei saa vaihtaa vaihtovirtalaturiksi. 
Laturin on tuotettava sähköä ja kuormituttava mootto-
rin käydessä.
1.10 Jännitteen saa muuttaa 6:sta 12 volttiin. Akun ka-
pasiteetti on vapaa. 
1.11 Akku on säilytettävä alkuperäisessä paikassa ellei 
se ole ohjaamossa, josta sen saa siirtää turvallisempaan 
paikkaan.
1.12 Mikäli akku säilytetään ohjaamossa, on se kiinni-
tettävä tukevasti eristävällä ja tiiviillä kannella.

2. Etu/takajousitus
2.1 Iskunvaimentimet
2.1.1 Merkki on vapaa, mutta niiden määrä ja toiminta-
tapa on oltava ikäkausiluokituksen mukaiset (putki- tai 
viputyyppinen, hydraulinen, kaasuhydraulinen tai kit-
kaperiaatteella toimiva). Toimintatavan on oltava sellai-
nen, jota käytettiin autoissa ikäkaudella.
2.1.2 Mallit, joihin kuuluu ylimääräinen sisä- tai ulko-
puolinen kaasusäiliö, eivät ole hyväksytty.
2.1.3 Kiinnityspisteet: Alkuperäisiä kiinnityspisteitä ei 
saa muutta mitenkään. 
2.1.4 Jouset: Jousien mittoja saa muuttaa. Niitä voi-
daan korvata toisilla edellyttäen, että niiden tyyppi, 
lukumäärä, materiaali ja kovuus ovat identtiset alkupe-

räisten kanssa. Kierteiden / lehtien lukumäärä on vapaa.
3. Vanteet ja renkaat
3.1 Vanteet
3.1.1 Vanteiden on oltava samanlaiset kuin valmistajan 
toimittamat automalliin.
3.12 Samanlaisilla tarkoitetaan vanteen halkaisijaa, 
leveyttä ja offsetia. Halkaisijaltaan 400 mm:n vanteet 
voidaan korvata 15-tuumaisilla, ja alle 4 tuumaa leveät 
vanteet voidaan korvata 4-tuumaisilla vain niissä kilpai-
luissa, joissa käytetään Dunlop-ratarenkaita. 
3.1.3 Varapyörän sijaintia ei saa muuttaa, mutta sen 
kiinnitysmekanismi on vapaa. 3.2 Renkaat ART 8 mu-
kaan. 

3.2 Renkaat
Renkaiden tulee täyttää artiklan 8 vaatimukset.

4. Istuimet 
Istuimen kiinnitysrautoja saa muuttaa. Kehikolla varus-
tetusta autosta saa takapenkin poistaa. 

5. Moottori 
5.1 Poraus
Alkuperäistä sylinterinhalkaisijaa voidaan porata 0,6 
mm:n ylikokoon edellyttäen, että auton alkuperäinen 
sylinteritilavuusluokka ei muutu. 

5.2 Männät
Mäntiä ei saa muuttaa. Ne voi korvata toisilla joko val-
mistajan tai jonkun muun toimittamilla kunhan ne ovat 
ikäkausiluokituksen mukaiset (muoto, paino). 

5.3 Nokka-akselit 
Nokka-akseleita ei saa muuttaa eikä vaihtaa toisiin. 

5.4 Venttiilit 
Venttiilipituuksia ei saa muuttaa.

5.5 Tasapainottaminen
On sallittua, mutta mikään osa ei saa keventyä yli 5 %. 

5.6 Ilmansuodatin
Ilmansuodattimen panoksen saa vaihtaa tai poistaa.

5.7 Kaasuttimet
Vain suuttimia ja kuristimia saa muuttaa. Luokiteltu 
merkki ja tyyppi sekä valmistajan rakennepiirteet on 
säilytettävä.

5.8 Kampiakseli 
Voi vaihtaa toiseen, myös toisesta teräksestä kuin al-
kuperäinen edellyttäen, että uusi akseli on identtinen 
ja kaikki mitat säilyvät. Alkuperäiset, tai niiden kanssa 
identtiset (muodoltaan ja materiaaliltaan) runkolaake-
ripukit on säilytettävä. 
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6. Jäähdytysjärjestelmä 
6.1 Jäähdytin
6.1.1 Kaikki valmistajan malliin toimittamat jäähdytti-
met ovat sallitut. Kiinnitystapa ja sijainti ei saa muuttua. 
6.1.2 Kiinteän tai liikkuvan kaihtimen asennus on sal-
littu.
6.1.3 Vesijäähdytetystä moottorissa lämmityslaitteen 
kennon ja ilmajäähdytetystä lämmönvaihtimen saa 
poistaa, mutta sen paikkaa ei saa muuttaa. 
6.1.4 Vesiletkujen sijainti on vapaa. 
6.2 Tuuletin
6.2.1 Siipien lukumäärää ja mittoja saa muuttaa (tai 
poistaa kokonaan).
6.2.2 Sen saa myös kytkeä tilapäisesti pois päältä kyt-
kimellä.
6.2.3 Alkuperäistuulettimen saa korvata sähköisellä.
6.3 Termostaatti
Valmiste ja tyyppi vapaat. 

7. Kaikenlaiset jouset 
Muut kuin jousituksen jouset saa korvata toisilla, mikäli 
niiden lukumäärät, mitat, materiaalit ja kovuudet säily-
vät ikäkausiluokituksen mukaisina.

8. Voimansiirto/vaihteisto ja perävälitys
8.1 Vakioautoissa voidaan käyttää korkeintaan kahta 
valmistajan ryhmään 1 luokittelemaa vaihteisto- ja 
perävälitystä. GT-autoissa vastaavasti ryhmään 3 luoki-
tellut. 
8.2 Sakaratyyppinen vaihteensiirtomekanismi on kiel-
letty.
8.3 Ylivaihteen asentaminen vaihteistoon on sallittu, jos 
se kuuluu ikäkausiluokitukseen. 
8.4 Alkuperäistä kytkinmekanismia ei saa muuttaa. 

9. Jarrut
9.1 Jarrutustasapainon säätölaite saadaan asentaa vain, 
jos se on sallittu ikäkausiluokituksessa.
9.2 Jarruputket voi suojata joustavalla suojalla.
9.3 Jarruhihnan kitkamateriaali on vapaa, mutta vain 
normaali korjauskoneistus on sallittu. 
9.4 Jarrutehostinta ei saa poistaa käytöstä, jos se on 
kuulunut alkuperäisautoon. 

10. Akseliväli, raideleveys, maavara
10.1 Akseliväli ja raideleveys 
10.1.1 On oltava luokitustodistuksen mukaiset. Mikäli 
automallia ei ole luokiteltu, niiden on oltava valmistajan 
alkuperäismääritysten mukaiset. 
10.1.2 Myönnetty toleranssi raideleveydessä on +- 1%. 
10.2 Maavara 
Auton jousitetun osan on oltava vähintään 100 mm 
etäisyydellä maasta siten, että 800 x 800 x 100 mm ko-
koinen esine voidaan työntää auton alle mistä suunnas-
ta tahansa milloin tahansa kilpailun aikana. 

Maavara voidaan mitata koska tahansa kilpailun 
aikana pinnalla, jonka Tekninen Valvoja on määrännyt. 
FIA:n luokitusmanuaali vuodelta 1993 määrittelee ta-
van. 

11. Paino
Auton painon on koko kilpailun ajan oltava vähintään 
FIA-luokituksen minimipainon suuruinen. Mikäli autoa 
ei ole luokiteltu, painon tulee olla vähintään ikäkausi-
luokituksen mukainen. 

12. Puskurit
12.1 Mikäli luokitellun auton puskurit eivät ole integ-
roituja korin osia, ne on poistettava kiinnitysrautoineen. 
Tämä ei koske ralleja.
12.2 Seuraavissa automalleissa puskurit tulkitaan integ-
roiduiksi korin osiksi: 
· Jaguar Mark 1 ja 2.
· Austin ja Morris Mini, ja niiden kaikki muunnokset.
· Ford Falcon.
· Ford Mustang.
· Kaikki Volvot tyyppiä 120.
· VEB Wartburg, kaikki tyypit.
· Abarth 850 TC ja 1000.
· Porsche 911, kaikki tyypit.
· Lotus Elan.
12.3 Ralliautoissa on oltava ikäkausiluokituksen mukai-
set puskurit, ellei 
a. auto luokiteltiin ikäkautena ilman puskureita, tai 
b. kyseinen autoyksilö kilpaili FIA-kilpailussa ikäkau-

della ilman puskureita. 

13. Varapyörä
Varapyörän saa poistaa, mikäli:
• vähimmäispaino täyttyy koko kilpailun ajan.
· ralleissa, tieliikennelait sen sallivat. 

14. Lisävarusteet 
14.1 isävarusteet, jotka eivät sisälly ikäkausiluokituk-
seen, ovat sallitut, mikäli ne eivät vaikuta ajo-ominai-
suuksiin eivätkä edes epäsuoranaisesti vaikuta moot-
torin suorituskykyyn, ohjaukseen, voimansiirtoon, 
jousitukseen tai jarrutusominaisuuksiin. 

Tämäntapaisia ovat estetiikkaan, sisätilojen muka-
vuuteen (valot, lämmityslaite, radio ym.) ja ajoturvalli-
suuteen (vakionopeussäädin, tuulilasin pesulaite ym.) 
vaikuttavat lisävarusteet. 
14.2 Auton profiili (ART 3.4.1) ei saa muuttua. 
14.3 Ohjauspyörän puolta saa muuttaa edellyttäen, 
että valmistaja toimitti auton myös sellaisena.
14.4 Seuraava on sallittua: 
14.4.1 Äänimerkinantolaite voidaan vaihtaa tai lisätä tai 
asentaa ylimääräinen matkustajan käyttöön.
14.4.2 Tuulilasiin voi vaihtaa lämmitettäväksi, kunhan 
materiaali säilyy.
14.4.3 Lämmityslaite voidaan korvata toisella valmista-
jan toimittamalla vaihtoehdolla.
14.4.4 Ulkopuoliset koristelistat voidaan poistaa (ei kui-
tenkaan jäähdyttimen säleikön eikä päävalojen ympäril-
tä) edellyttäen, että teräviä kulmia ei synny.
14.4.5 Alkuperäisen nopeusmittarin saa vaihtaa toi-
seen, jos uusi sopii täsmälleen alkuperäiseen reikään. 
Lisämittareiden asennus on sallittu. Vain analogisia mit-
tareita sallitaan.
14.4.6 Sähköinen vedenlämpömittari voidaan korvata 
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kapillaarisella ja öljynpainemittari tarkoituksenmukai-
semmalla.
14.4.7 Nosturin korvakkeet saa vahvistaa, sijaintia 
muuttaa ja uusia lisätä.
14.4.8 Puskurin pystykoristeet saa poistaa, mutta pus-
kureiden on oltava paikoillaan (ellei ART 12 määrää 
toisin).
14.4.9 Hansikaslokeroa ja ovitaskuja saa muuttaa vain 
suuremmaksi. 
14.4.10 Jos kilpailun lisämääräykset sallivat pohjapans-
sarin käytön, voidaan jarru- ja polttoaineputket suojata.
14.4.11 Rekisterikilven sijainti on vapaa auton rekiste-
röintimaan lakien puitteissa.
14.4.12 Ohjauspyörän voi vaihtaa toiseen, mutta alku-
peräinen kiinnitystapa on säilytettävä.

14.4.13 Ylimääräisten releiden asentaminen sähköjär-
jestelmään on sallittu, ja akkukaapeleita saa pidentää.
14.4.14 Sähkökatkaisijoiden toiminta ja sijainti on va-
paa, samoin lisäkatkaisijoiden lukumäärä.
14.4.15 Pölykapselit saa poistaa, ja pyörät tasapainot-
taa.
14.4.16 Mutterit ja pultit voidaan vaihtaa, myös lukit-
taviin.
14.4.17 Päävalon suojat saa asentaa, kunhan ne eivät 
vaikuta auton aerodynamiikkaan. 
14.4.18 “Fly-off” mallisen käsijarrun saa asentaa.
14.4.19 Irrotettava kova katto ikäkaudelta, joko valmis-
tajan tai alihankkijan toimittama.
7.1 Pakosarjan on oltava identtinen alkuperäisen kanssa. 
Äänenvaimennin ja muu osa pakoputkistoa on vapaa. 
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1. Kori
Tulee olla Liite K:n kohdan 7.3.6. mukainen.

2. Pyöränripustus
2.1 Kallistuksenvakaaja
2.1.1 Saa asentaa, mikäli se ei vaikuta ratkaisevasti pyö-
rien tuentaan. 
2.1.2 Vakaaja ei saa olla säädettävä, ja sen tulee muo-
dostua yhdestä tangosta.
2.1.3 Ristiniveliä voidaan käyttää, mikäli ne eivät vaiku-
ta jousituksen geometriaan.
2.2 Iskunvaimentimet 
Samantyyppiset säädettävät iskunvaimentimet kuin 
ikäkausiluokituksessa ovat sallitut.
2.3 Jousilautaset
2.3.1 Säädettävät jousilautaset ovat kielletyt, elleivät ne 
kuulu automallin ikäkausiluokitukseen. Tällöin alkupe-
räistä säätötapaa on säilytettävä. 
2.3.2 Alkuperäistä tuentaa ei saa muuttaa.
2.4 Jousituksen jouset
2.4.1 Voidaan korvata toisilla edellyttäen, että niiden 
tyyppi ja lukumäärä ovat identtiset ikäkausiluokituksen 
kanssa. 
2.4.2 Kierteiden / lehtien lukumäärä on vapaa.
2.4.3 Progressiiviset jouset ovat kielletyt, elleivät ne 
kuulu ikäkausiluokitukseen.
2.5 Jousituksen lisätuenta / välitangot 
Kielletyt, elleivät ne kuulu ikäkausiluokitukseen.

3. Kaikenlaiset jouset
Muut kuin jousituksen jouset saa korvata toisilla, mikäli 
niiden lukumäärä ei muutu ikäkausiluokituksesta. 

4. Laturi ja sytytys 
Tasavirtalaturin saa korvata aikakauden tyyppisellä 
vaihtovirtalaturilla, jossa on vähintään sama kapasiteetti 
kuin luokitellussa laturissa. Käyttöperiaatteen on säilyt-
tävä. Hammastettujen hihnapyörien käyttö on kielletty. 

Halkaisijaltaan vakiota pienemmät sytytystulpat ovat 
sallitut, mikäli ikäkausitodisteita niiden käytöstä löytyy. 

5. Moottori 
5.1 Poraus 
Alkuperäistä sylinterinhalkaisijaa voidaan suurentaa 1,2 
mm:n ylikokoon edellyttäen, että auton alkuperäinen 
sylinteritilavuusluokka ei muutu.
5.2 Kansi ja lohko 
Puristussuhdetta saa muuttaa koneistamalla sylinte-
rikantta tai lohkoa ja/tai muuttamalla kansitiivisteen 
paksuutta tai poistamalla se. Vain luokiteltua venttiiliko-
neistoa keinuvipuineen voidaan käyttää.
5.3 Männät, nokka-akselit, venttiilijouset

Saa muuttaa, tai vaihtoehtoisia käyttää, kunhan luku-
määrä luokitellusta moottorista ei lisäänny.
5.4 Viimeistely 
Kaikkien moottoriosien tasapainottaminen, koneistami-
nen ja kiillottaminen on sallittu ehdolla, että 
5.4.1. Materiaalin lisääminen on kielletty.
5.4.2. Nämä osat ovat kiistattomasti osoitettavissa alku-
peräisesti sarjavalmisteisiksi, näillä säännöillä luvallisiksi 
ja/tai luokitusosiksi
5.4.3. Auton luokitustodistuksessa annettuja mittoja ja 
painoja noudatetaan joko luokitustodistuksen tai ikä-
kauden Liite J:n antamien toleranssien mukaisesti.

Mikäli luokitustodistuksessa ei ole toleranssia määri-
telty, voidaan +-5% toleranssi sallia.

6. Voitelujärjestelmä 
6.1 Moottoriöljynsuodattimen ja/tai -jäähdyttimen saa 
lisätä.
6.2 Öljynjäähdyttimen on sijaittava auton ääriviivojen 
sisäpuolella ylhäältä katsottuna.
6.3 Kiinteiden tai liikkuvien loiskelevyjen lisääminen 
öljypohjaan on sallittu. 
7. Pakoputkisto 
7.1 Pakosarjan on oltava identtinen alkuperäisen kanssa. 
Äänenvaimennin ja muu osa pakoputkistoa on vapaa. 
7.2 Äänen voimakkuus ei kuitenkaan saa ylittää kilpailu-
maan melurajoituksia.
7.3 Putkiston ulostuloaukkojen on sijaittava korkein-
taan 45 cm:n ja vähintään 10 cm:n etäisyydellä maasta. 
Ulostuloaukon on sijaittava auton ääriviivojen sisäpuo-
lella ja korkeintaan 10 cm:n etäisyydellä ääriviivoista ja 
akselivälin keskipisteen kautta kulkevan pystyviivan 
takana. Ulostuloaukko voi sijaita auton ääriviivojen ul-
kopuolella vain, jos ikäkausitodisteita löytyy. Lisäksi put-
kisto on suojattava siten, että kuumat putket eivät voi 
aiheuttaa palovammoja.
7.4 Putkisto ei saa olla tilapäinen. Pakokaasujen tulee 
poistua vain putkiston loppupäästä. Korin osia ei saa 
käyttää pakokaasujen poistamiseen.

8. Polttoaineen syöttö
8.1 Mekaanisen pumpun saa korvata sähköisellä ja 
päinvastoin. Myös niiden lukumäärä ja/tai sijoittaminen 
on vapaa. 
8.2 Mikä tahansa ART 5.5 mukainen polttoainesäiliö on 
sallittu, mutta säiliön tilavuus ei saa olla suurempi kuin 
luokiteltu säiliö, ja sen on sijaittava alkuperäisellä paikal-
laan tai tavaratilassa. 
8.3 Polttoaineputkien sijainti on vapaa. 

9. Kaasuttimet ja ilmansuodattimet 
9.1 Kaasuttimen saa vaihtaa toisen kokoiseen kuin luo-

Liite IX: Sallitut muutokset ikäkausien E, F ja G1  
erikoisvakio- ja GTS-autoihin liitteen VIII lisäksi.  
Kaikki muut muutokset ovat kielletyt.
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kitustodistuksessa edellyttäen, että:
9.1.1 valmistajan merkki sekä kaikki rakenteen yksityis-
kohdat ja niiden periaatteellinen toiminta jäävät täysin 
samanlaisiksi kuin siinä (niissä) kaasuttimessa, jotka on 
ikäkausiluokituksessa hyväksytyt (kuristimien, suuttimi-
en, läppien ja kiihdytyspumppujen ym. lukumäärä), ja 
9.1.2 uusi kaasutin voidaan kiinnittää suoraan imusar-
jaan käyttäen alkuperäisiä pultteja tai muttereita ilman 
sovituskappaletta. 
9.1.3 Aiempien kohtien mukaisten kaasuttimien merk-
ki on vapaa ikäkaudesta G1 alkaen ja minkä merkkisiä 
kaasuttimia tahansa voidaan käyttää, mikäli niitä on ai-
kakaudella käytetty kyseisessä automallissa.
9.2 Ilmansuodattimet koteloineen voidaan korvata ikä-
kausiluokituksen mukaisilla imutorvilla. 

10. Voimansiirto 
10.1 Vaihteisto
Vain ikäkausiluokituksessa mainitut vaihdelaatikot (ma-
nuaalista tai automaattista) ja niihin kuuluvat välitykset 
saadaan käyttää. Vinohampaisia rattaita saa korvata 
suorahampaisilla.
10.2 Perävälitys
Vain ikäkausiluokituksessa mainitut välitykset ovat sal-
litut. 
10.3 Tasauspyörästö
Automallin ikäkausiluokituksen mukainen tasauspyö-
rästön lukko on sallittu.

11. Vanteet ja renkaat
11.1 Vanteet
Vanteiden on oltava luokitustodistuksen tai ikäkausiluo-
kituksen mukaista tyyppiä.
11.1.1 Vanteita ja niiden kiinnitystä saa vahvistaa, vaik-
ka kiinnitystapa muuttuisi, kunhan kyseistä tapaa on 
käytetty ko. automallissa ikäkauden aikana.
11.1.2 Ikäkauden F ja G1 erikoisvakio- ja GTS-autot 
voivat käyttää ”Minilite”-tyyppisiä kevytmetallivanteita, 
mikäli vaihtoehtoisia kevytmetallivanteita ikäkausiluoki-
tuksesta ei ole saatavilla. Luokitellut mitat on säilytettä-
vä (vannehalkaisija, -leveys ja raideleveys).
11.2 Renkaat 
ART 8 mukaan.

12. Jarrut 
Jarrujärjestelmän on oltava täysin ikäkausiluokituksen 
mukainen, paitsi:
12.1 Järjestelmän saa muuttaa 2-piiriseksi, joka saman-
aikaisesti vaikuttaa neljään pyörään kahden eri hydrau-
liikkapiirin kautta. Polkimien sijaintia ja kiinnitystapaa ei 
saa muuttaa, eikä koripellin muotoja. Jarrutehostimen 
saa asentaa tai poistaa käytöstä.
12.2 Jarrutustasapainoa säätäviä laitteita ei saa asentaa 
hydrauliseen järjestelmään, elleivät ne ole ikäkausiluo-
kiteltuja. Tämän tyyppinen laite ei saa olla ohjaajan sää-
dettävissä hänen istuessaan ohjaajan istuimessa.
12.3 levyjarruja ei saa muuttaa.
12.4 kitkamateriaali ja sen kiinnitys ovat vapaat, mutta 
kitkapinta-ala ei saa poiketa luokitelluista mitoista.

13. Ohjaamo 
13.1 Tuulilasi
13.1.1 Tuulilasin on oltava laminoitua lasia ellei poikke-
usta automallille ole annettu.
13.1.2 Ennen 1955 valmistetuissa avoautoissa tuulilasi 
on vapaa, kunhan se ulottuu vähintään 20 cm pysty-
suunnassa konepellin yläreunasta.
13.1.3 Vuosina 1955 -1961 valmistetuissa autoissa tuu-
lilasin on oltava
13.1.3.1 vähintään 20 cm korkea
13.1.3.2 vähintään 90 cm leveä alle 1000cc autoissa, ja 
100 cm leveä muissa autoissa. 
13.1.4 Tuulilasin tiivisteeseen ja kiinnitykseen ei saa 
tehdä muutoksia.
13.2 Takalasien, ovilasien ja tuuletusikkunoiden on ol-
tava turvalasia tai vähintään 5 mm:n paksuista jäykkää 
ja läpinäkyvää materiaalia (FAA-tyyppistä materiaalia, 
esim. Lexan 400 suositellaan).
13.3 Pystysuoraan aukeavat sivuikkunat saa vaihtaa 
vaakasuoraan aukeaviksi liukuikkunoiksi. 
13.4 Alkuperäistä ikkunamekanismia saa muuttaa vain 
kohdan 13.3 mukaisesti.
13.5 Matkustajan istuimen ja takapenkin saa poistaa.
13.6 Lattia- ja kattoverhoilun saa poistaa, oviverhoilun 
saa muuttaa.
13.7 Kaikkien hallintalaitteiden ja niiden toimintojen on 
oltava kuten valmistaja on ne tarkoittanut. Niitä voi kui-
tenkin muuttaa helpommin käsiteltäviksi madaltamalla 
ohjausakselia, pidentämällä käsijarrukahvaa, siirtämällä 
käsijarrukahvan paikkaa ohjaamossa tai muuttamalla 
käsijarru ”fly-off” malliseksi.

14. Pohjapanssari 
Pohjapanssarin tai vastaavan osan asentaminen auton 
alle on sallittu, jos se löytyy luokitustodistuksesta, tai 
kilpailun lisämääräykset sen sallivat.

15. Aerodynaamiset lisälaitteet
Eivät ole sallittuja.

16. Lisäpaino 
Auton painoa voidaan lisätä kiinnittämällä lisäpaino 
edellyttäen, että se on kiinteä ja yhtenäinen. Lisäpaino 
on kiinnitettävä työkaluilla ohjaamon lattiaan näkyviin, 
ja katsastajien on se sinetöitävä. Asianmukaisesti kiinni-
tetty varapyörä voi toimia lisäpainona.

17. Kori
17.1 GTS-autoille sallitaan ikäkauden korimallimuutok-
set silloisten GT-sääntöjen mukaan (ART 2.3.7). Tällöin 
korin tulee vastata TÄYDELLISESTI sitä ulkomuotoa, jota 
automallissa käytettiin kansainvälisessä FIA-kilpailussa 
ikäkautena.
17.2 Jos muutoksia luokiteltuun koriin tehdään, on asia
kirjattava passiin historiakohtaan päivämäärineen ja 
todisteineen.
17.3 Kääntyviä päävaloja ei saa muuttaa, eikä mekanis-
mia poistaa.
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Säännöt koskien Ikäkausien J1 ja J2 autoja. 

1. Sallitut autot
1.1 Vain ikäkausien J1 (01.01.1982 - 31.12.1985) ja J2 
(1.1.1986 – 31.12.1990) autot seuraavin edellytyksin 
ovat sallittuja:
- Ryhmä B, yli 1600cc vapaasti hengittävät, sekä kaik-

ki ahdetut 
- Ryhmä B, 1600cc ja alle
- Ryhmä A
-  Ryhmä N
1.2  FIA Historic Motor Sport Commission pidättää oi-
keuden muuttaa hyväksyttyjen autojen listaa.
1.3 On huomioitava, että jotkut Ryhmä B autot olivat 
turvallisuussyistä kiellettyjä ralleissa jo ikäkaudellaan. 
Sen vuoksi nämä eivät ole sallittuja nytkään kyseisissä 
kilpailuissa (kts. FIA Appendix K, art. 7.4.1).

2. Tekniikkasäännöt
2.1 Kohdan 1.1 mukaisten autojen tulee täyttää Appen-
dix K:n Art 7. vaatimukset ja lisäksi seuraavat kohdat:
2.1.1 Painot
Auton ikäkauden Liite J:ssä (ikäkausi J1 ja J2) määritel-
tyyn minimipainoon lisätään 25kg kompensoimaan 
näiden sääntöjen vaatimien turvavarusteiden painoja.
2.1.2 Elektroniikka
Autoissa, joissa on alun perin luokiteltu tai joissa salli-
taan käyttää Electronic Control Unit (ECU) ohjainyksik-
köä antureineen, tulee käyttää tätä samaa määriteltyä 
ohjainyksikköä. Se tulee olla kytkennöiltään ja toimin-
naltaan kuten ikäkauden liite J:ssä on määritelty.
2.1.3. Kuristimet
Ahdettujen J2-ikäkauden autojen tulee olla varustettu 
imuilman kuristimilla seuraavasti:
- Ryhmä N kuristimen sisähalkaisija enintään 38mm. 
- Ryhmä A kuristimen sisähalkaisija enintään 36mm.
Asennus ikäkauden liite J mukaisesti.

3. Turvallisuusmääräykset
3.1 Kohdan 1.1 mukaisten autojen tulee täyttää Artikla 
5 (Liite K Turvamääräykset) sekä seuraavat turvallisuus-
määräykset:
3.2 Kohdan 1.1 mukaisten autojen tulee olla varustettu 
seuraavasti:
3.2.1 Sivuikkunoiden sirpalekalvot
Ikäkausien J1 ja J2 autoissa, joissa on lasiset sivuikkunat, 
tulee olla sivuikkunoiden sisäpuolella kirkas sirpalekal-
vo. On suositeltavaa jättää ikkunaan pieni kalvoton alue, 
josta voidaan todeta kalvon olemassaolo ikkunassa.
3.2.2 Tuulilasikalvo
Laminoidussa tuulilasissa saa käyttää ulkopuolista suo-
jakalvoa. Kalvon tulee olla tuulilasin kokoinen ja se tulee 
olla kokonaisuudessaan lasissa kiinni. 

3.2.3 Suojakehikko
A) Ryhmän B autot yli 1600cc ja kaikki ahdetut autot 
tulee varustaa suojakehikolla. Se tulee olla FIA Appen-
dix K:n appendix VI mukainen ja lisäksi sen tulee täyttää 
vähintään seuraavat kuusi kohtaa:
1. Diagonaalituki, sallitut vaihtoehdot (vain yksi) ovat 
K-11, K-12, K-13 tai K-14
2. Oviputki (pitkittäistuki), sallitut vaihtoehdot (vain yksi) 
ovat K-15, K-16, K-17 tai K-18
3. Kattoputki, sallitut vaihtoehdot (vain yksi) ovat K-19, 
K-20 tai K-21
4. Tuulilasipilarin tuki K-22
5. Poikittaistuki K-31
6. Poikittaistuki K-32
B) Autot, joihin ei voi asentaa kohdan A) mukaista suoja-
kehikkoa, arvioidaan tapauskohtaisesti FIA Historic Mo-
tor Sport Commission:ssa, FIA Technical Department:ssa 
ja FIA Safety Commission:ssa. Tätä varten löytyy spesifi-
kaatiovaatimukset ja kuvaukset FIA web -sivuilta.
C) Seuraavissa autoissa saa käyttää vain HMSC:n hyväk-
symiä turvakehikoita:
1. Lancia 037 Rally (B-210)
2. Renault R5 Turbo group B (B-205, B-234, B-267)
D) Ryhmän A autojen ja ryhmän B alle 1600cc autojen 
tulee täyttää Liite K:n kohdan 5.13.5 (e) vaatimukset.
3.2.4 Istuimet
Ikäkausien J1 ja J2 autojen tulee olla varustettu FIA 
standardin 8855/1999 tai 8862/2009 mukaisilla istui-
milla. Lancia 037-autoissa käytettävien istuimien tulee 
FIA 8862/2009 mukaisia. Kiinnityksien tulee olla penkki-
luokituksen mukaisia.
3.2.5 Irrotettava ohjauspyörä
Irrotettavan ohjauspyörän käyttö on pakollista, paitsi 
silloin kun se kilpailumaan lakien mukaan on kielletty.
3.2.6 Polttoaine- ja öljyputket, polttoainenäyteputket
Ikäkausien J1 ja J2 autoihin on asennettava sarjavalmis-
teisten polttoaine- ja öljylinjojen tilalle metallipunoslet-
kut (ns. Lentokone/Aeroquip tai vastaavat linjat) kuten 
määritelty nykyisessä Liite J:ssä, Art. 253 kohdassa 3.2. 
Polttoainelinja on varustettava roiskimattomalla FIA 
Technical list 5:ssä mainitulla näytteenottoliittimellä.
3.2.7 Sammutin
Ikäkausien J1 ja J2 autot on varustettava nykyisen liite 
J Art 253 kohta 7.2 mukaisella sammutusjärjestelmällä 
sekä nykyisen liite J Art 253 kohta 7.3 mukaisella käsi-
sammuttimella.
3.3 FHR/HANS-niskatuki sekä turvavyöt
Kuljettajan ja kakkosohjaajan on käytettävä nykyisen Lii-
te L:n luku 3:n kohta 3 mukaista FHR/HANS-niskatukea. 
Turvavöiden on oltava FHR/HANS-yhteensopivat 6-pis-
tevyöt ja lisäksi niiden on oltava nykyisen liite J:n Art 253 
luku 6. mukaisia. 

LIITE XI
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- 6-pisteen turvavyöt ja turvakehikot ovat pakolliset 
kansallisissa kilpailuissa. Ralleissa vöiden ja istuinten 
tulee olla FIA:n standardin mukaiset (huom. kansal-
liset viiden vuoden jatkoajat). FIA standardin 8857-
2001 type A mukaiset iskusuojat/kaaripehmusteet 
ovat pakollisia.

- Yleisen- ja junioriluokan ohjaajat kilpailevat yhdes-
sä lisenssiluokkaan katsomatta.

- Autoilla on oltava Historic-passi (HTP). Autoa ei voi 
ilmoittaa kilpailuun ennen kuin autolla on passi. 
Passin toimitusaika on neljä viikkoa. Kansallinen 
katsastuskortti on liitetty passiin.

- Kansallisiin historic-ralleihin hyväksytään (erikois-) 
vakioautot ja GT(S)-autot ikäkausilta E, F G1, G2, H1, 
H2, I, J1 ja J2. 

- Talviralleissa vanne on vapaa 13” asti, huomioi kui-
tenkin raideleveys (1-ryhmä). Talvirenkaat ja nastat 
Autourheilun Sääntökirjan 2009 mukaan.

- Pohjapanssarin käyttö on sallittu.
- Mainokset Autourheilun Sääntökirjan mukaan, mai-

nosten on oltava ulkoasultaan hillittyjä ja aikakau-
den mukaisia. Historic-ralleissa takasivuikkunani-
met eivät ole pakolliset. 

- Kehikkojen pulttiliitokset korin kattotolppiin hyväk-
sytään kansallisesti. Kiinnityspaikkoina ikkunapila-
reiden (A- ja B-pilareiden) ylä- ja alaosat (enintään 
8 kiinnityskohtaa) kuten ryhmässä F.

-  Turvakehikkoputken seinämävahvuuden mittaa-
mista varten on 5 cm:n päähän lattiasta ajajan puo-
lelle pääkaareen porattava 6 mm:n reikä. Reikien 
poraaminen ei koske luokiteltuja kehikoita. 

-  Sammutusjärjestelmä on pakollinen Sporting-ral-
likilpailuissa (erikoiskoeralleissa). Ikäkausissa E, F, G, 
H ja I sammutusjärjestelmä voidaan korvata toisella 
käsisammuttimella (Huom. vain kansalliset kilpailut, 
EI KV!). Muissa lajeissa sammutusjärjestelmää ei vaa-
dita kansallisesti.

- Ikäkausien J1 ja J2 autoihin Liite XI kohdassa 3.2.6 
vaadittua polttoaineen näytteenottoliitintä ei vaa-
dita kansallisissa kilpailuissa.

-  Avo- ja umpikorisissa autoissa In-car kamerat tulee 
sijaita ohjaamossa ja sen kiinnityksen tulee olla var-
mistettu metallisella vaijerilla tai tukevalla hihnalla 
(ei nippusitein).  Formula-tyyppisissä autoissa ka-
merat tulee kiinnittää mekaanisesti auton runkoon 
tai turvakehikkoon. 
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