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BÖLÜM I GENEL İLKELER  
 
1. Offroad Sporu Ulusal Yetkisi 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi’ne bağlı, bundan böyle KYOFF diye anılacak olan Kyrenia 
Offroad Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Offroad organizasyonları ve/veya şampiyonaları 
düzenlemek, kurallarını koymak, yönetmek, denetlemek, sporu yaymak, ulusal yarışları düzenlemek gerek 
görülen hallerde uluslararası yarışları düzenlemek ve bu yarışlarda başarılı sonuçlar elde edilmesini 
sağlamak, sporcu, yönetici ve kulüpleri yetiştirmekle yetkili sportif otoritedir.  

 
KYOFF düzenlediği organizasyon ve/veya yarışlarda, uygulamalardan doğan anlaşmazlıklarda en son 
sportif karar noktasıdır ve uygulamalar sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara karar vermekle yükümlü istinaf 
mahkemesi hüviyetine de sahiptir.  

 
2. Offroad Kuralları 

KYOFF, KKTC’de Offroad yarışlarını yönetmek, denetlemek ve düzenlemek üzere bu kurallar kitabında yer 
alan yarış genel kurallarını, ilgili sezonun başında yayınlar.  

 
3. Uluslararası Spor Yasası 

FIA tarafından hazırlanan, Uluslararası Motor Sporlarını yaymak ve geliştirmek, dünya standardını 
sağlamak, güvenlik, eşitlik ve otomobil sporlarının düzgün bir şekilde yönetilebilmesi için hazırlanmış 
yasadır. Uluslararası tüm yarışlarda uygulanması gereklidir.  

 
KYOFF, Uluslararası spor yasasına dayanarak, KKTC’de ülkenin şartlarına bağlı olarak, ulusal offroad 
kurallarını koymak, uygulatmak ve denetlemekle görevlidir. Kurallar Kitabı ve Ek Kurallar kitaplarında aksi 
özel olarak belirtilmedikçe ve (FIA CSI) sınırlı kalmak şartı ile Uluslararası Spor Yasası ve bu yasanın 
hükümleri, tüm ulusal yarışlarda geçerlidir.  

 
4. Sorumluluk 

KYOFF Yarış Genel Kuralları, buna bağlı ulusal yarış kuralları ve diğer KYOFF Ek Kurallarında yer alan 
kurallar çerçevesinde güvenlik tedbirlerinin alınmış olması koşulu ile organize edilen yarışlardan önce, 
yarışlar sırasında ve yarışlardan sonra; Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF) ile yarış için resmi izinleri veren 
makamlar, yarış düzenleyen organizatör kulüpler, organizasyon lisansına sahip üçüncü kişiler, bahse konu 
bu kurumlar tarafından atanan görevliler, çalışanlar, otomobil sporları organizasyonlarında görev yapan tüm 
lisanslı ve gönüllü görevliler; meydana gelebilecek herhangi bir kaza halinde; ölüm, yaralanma, zarar veya 
sakatlıklardan dolayı maddi ve manevi hiç bir şekilde sorumlu tutulamazlar.  

 
Otomobil Sporları yarışlarına katılan gerçek veya tüzel kişiler, lisans aldıkları andan itibaren yarışlara kayıt 
yaptırmakla, bu ve diğer maddelerin hükümlerini ve doping kurallarını kabul etmiş sayılırlar.  

 
5. Resmi Yarış Takvimleri  

Resmi Yarış Takvimleri, KYOFF tarafından, her yılın başında, KYOFF Şampiyonası ilan edilir. Resmi yarış 
takvimlerinde ilan edilen Ulusal Şampiyonalara, sezon içerisinde hiçbir şekilde yarış ilave edilemez.  

 
Gerçek bir fors majör (doğal afet, olağanüstü şartlar vb.) veya güvenlikle ilgili bir neden ortaya çıktığı 
takdirde; 

 Yarıştan 48 saat önce KYOFF tarafından ileri bir tarihe erteleme yapılabilir. 

 Yarış tarihlerinde erteleme; sadece ilgili yarışın Spor Komiserleri tarafından ilk toplantıda alınacak 
karar ile azami 48 saat önce yapılabilir. Bu süre içinde yarışın yapılması mümkün olamaz ise yarış 
ile ilgili yer değişikliği, iptal veya başka bir tarihe erteleme, KYOFF yönetim kurulu tarafından yapılır.  

 
Yarışın ilk teknik kontrolünden önce yapılması gereken bir erteleme varsa, buna KYOFF yönetim kurulu 
karar verir ve ilan eder. Bu erteleme kararı KYOFF internet sitesinde ve resmi ilan panosunda duyurulur. 
(www.kyoff.org) 
 
Takvimin hazırlanması, tarihlerin tespiti KYOFF Yönetim Kurulu’nun uhdesindedir. 
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6. KYOFF Şampiyonalar Takvimi, yarışlarının belirlenmesi  
Ulusal Takvim yarışları ilgili sezonda ilan edilmiş KYOFF Şampiyonalar Takvimi geçerlidir. 

 
KYOFF tüm yarışları, atadığı gözlemcileri aracılığı ile denetler ve değerlendirir.  

 
KYOFF gözlemcileri, raporlarını, yarışın ödül töreninden itibaren en geç 5 gün içinde Yönetim Kurulu’na 

yollar.  
 

KYOFF, bu raporları üç hafta içinde internette yayınlar.  
 
BÖLÜM II TERIMLER VE TANIMLAR  
 
7. Tanımlar  

FIA: Uluslararası Otomobil Federasyonu,  
SD: Spor Dairesi 
ASN: FIA tarafından ülkesinde tek sportif yetki sahibi olarak kabul edilen Ulusal Federasyon  
KYOFF: Kyrenia Offroad Derneği 
RESMI ADRES: KYOFF, Ertuğrul Apakan Spor Salonu Terminal Bölgesi Girne/KKTC 
RESMI WEB: www.kyoff.org, 

 
8. Terimler  

Kara Taşıtı: Kendi olanaklarıyla ilerleyen, hareketini, yer ile sürekli temasını doğrudan veya taşıyıcı mekanik 
bir düzenle sağlayan, ya da dolaylı olarak yer etkisi sistemini kullanan, yönlendirmesi sürekli olarak ve 
tümüyle araç içindeki bir sürücü tarafından kontrol edilen taşıttır. 

 
Otomobil: Art arda sıralı olmayan ve yerle sürekli temas halindeki en az dört tekerlek üzerinde hareket eden 
ve bu tekerleklerden en az ikisinin yönlendirme ve en az ikisinin de itme işlevini yerine getirdiği, kara taşıtıdır. 

 
Özel Taşıt: En az dört tekerlekli olan, ancak itme gücü tekerleklerle sağlanmayan araçtır.  

 
Silindir Hacmi: Bir pistonun veya pistonların iniş veya çıkış hareketleriyle motor silindirlerinde yarattığı 
hacim. Bu hacim santimetre küp ile ifade edilir.  

 
Sınıflandırma: Araçlar, motor silindir hacmine veya başka bir ayrım kriterine göre gruplandırılır.  

 
9. Yarış  

9.1 Sonuçların duyurulması ve yayınlanmasıyla bir müsabaka niteliği kazanan, otomobillerin katıldığı 
organizasyonlara yarış adı verilir.  

 
9.2 Yarışın kendi sonuçları çerçevesinde bütünlüğü vardır ve özgündür. Bir ya da birkaç ayaktan ve bir 
finalden oluşabilir. Serbest antrenmanları, sıralama turlarını kapsayabilir ve benzeri biçimde bölümlendirilmiş 
olabilir. Ama etkinliklerin sonunda yarış son bulmalıdır.  

 
9.3 Yarışın başlama zamanı olarak; öncesinde zamanı belirlenmiş idari ve teknik kontrolün başlaması esas 
kabul edilir. Yarış, denemeler ve yarışın kendisini de kapsar.  

 
9.4 Aşağıdakilerden hangisi daha sonra biterse, bu, yarışın bitiş zamanı olarak kabul edilir.  

9.4.1 Yarış neticelerinin duyurulması ve itiraz süresinin sona ermesi,  
9.4.2 Yarış sonu idari ve teknik kontrollerin işbu kurallara uygun olarak sona ermesidir.  

 
9.5 Ulusal, Özel veya benzeri yarışların bir parçası olan veya olduğunu iddia eden, her tekil yarış, KYOFF 
yarış ve teknik kurallarına, Ulusal Talimatlara ve işbu Otomobil Sporları Yarış Genel Kuralları ve tamamlayıcı 
Duyuru ile Bültenlerine uygun olmalıdır. 

 
9.6 Otomobili yarış yoluna/yönüne döndürmek için zorunlu olan haller dışında, sürücüler otomobillerini 
sadece yarışın akış yönünde sürebilir. Bu kuralın ihlali halinde, yarış direktörü tarafından ilgili sürücü, 
yarıştan ihraç edilir.  
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10. Offroad Ralli-Sprint Yarışları  
Önceden belirlenen, ortalama bir hızda, kısmen veya tamamen normal trafiğe açık yol üzerinde yapılan 
yarıştır.  

 
Bir ralli; tüm otomobillerin izleyeceği tek bir güzergâhtan ya da ortak bir güzergâh izlenmeden, önceden 
saptanan ve sonrasında ortak bir güzergâh olmayıp bir toplanma noktasında buluşulan, birden fazla 
güzergâhtan oluşabilir.  

 
Güzergâh veya güzergâhlar, bir veya birçok özel etabı, yani normal trafiğe kapalı ve bütünüyle rallinin genel 
klasmanını oluşturmak için önemli bir belirleyici işleve sahip olan kapalı yollar üzerinde yapılan tekil yarışları 
kapsar. Özel etapların dışındaki güzergâh ve güzergâhlara “Normal Etap” adı verilir. Bu normal etaplardaki 
hız, hiçbir şekilde yarışın klasmanının belirlenmesinde bir etken olmamalıdır.  

 
Rallilere Şampiyona veya Kupa kurallarında izin verildiği şekilde, KYOFF onaylı ralli homologasyonuna 
sahip otomobiller (Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmiş ve teknik kontrol gerekliliklerini yerine 
getirmiş ralli araçları) katılabilirler. 

 
Bu otomobillerin turbo bileziklerinin çapı ve minimum ağırlıkları, yarışın yapıldığı an geçerli kurallara uygun 
olmalıdır.  

 
11. Ralli Raid / Offroad  

11.1 Ralli Raid 
Tüm rallinin toplam uzunluğu 100 kilometreden az ve özel etap güzergâhlarının uzunluğu 700 kilometreden 
fazla olamaz. Ralli Raid 24 saat boyunca aralıksız şekilde de düzenlenebilir. 

 
11.2 Offroad Yarışı  
Yapay ve doğal engellerle dolu olan parkurlarda, 4x4 arazi ve özel yapım araçlarla (SSV sınıfı), zamana ve 
doğaya karşı mücadele edilen yarıştır.  

 
12. Trial Yarışı  

4x4 araçlar ile trafiğe açık olmayan yollarda yaratılan suni engeller, kapılar ve zorlukların ekip olarak aşılması 
esasına dayalı bir yarıştır. Derecelendirilmede kullanılan tek veya en önemli kıstas zaman faktörü değildir. 
2 araç ve 4 sürücüden oluşan ekiplerin katıldığı yarışlar en kısa zamanda ekip olarak tüm engellerin 
aşılmasına yönelik bir yarış şeklidir.  

 
13. Turing Etkinlikleri 

Katılanları önceden saptanmış bir noktada buluşturmaya yönelik bir amaçla düzenlenmiş yarışlardır. 
Güzergâhları mecburi olabilir; ancak basit geçiş kontrolleri yapılabilir ve yarışçılardan yarış boyunca, belli 
bir ortalama hız yapmaları istenmez. Yarışın bitiş yerinde yapılmak ve bir hız yarışı olmamak kaydıyla, Turing 
etkinlikleri programlarına bir veya birden fazla yarış (test) eklenebilir. 

 
14. Raid Yarışı  

Yarışta enduro sınıfı arazi motosikletleri, 4x4 ve 6x6 arazi araçları, ATV, UTV ile SSV veya SSV adı verilen 
çöl yarışları için geliştirilmiş özel yarış araçlarının ayrı klasmanlarda bir arada yol dışı etaplarda yapılan 
yarışlardır. Trafiğe açık parkurlarda uzun mesafeli tercihen birden fazla ilden geçen offroad parkurunda 
(farklı zeminlerde; kar, toprak, kum veya asfalt zeminde) yapılan ralli tipi yarışlardır. Ayrıca gezi grupları da 
katılabilir. Katılan gezi grupları için derece alınmaz, belli bir kategori/sınıf/klasman ve puanlama yapılamaz, 
kupa verilemez. Baja, rallilerden daha uzun ve daha ağır yol şartları içeren etaplara sahiptir. Bu yüzden 
rallilerden farklı olarak arazi şartlarında yarışabilecek araçların katılabildiği bu tür rallilerde katılımcıların yön 
bulma konusundaki yetenekleri de önemlidir. 

 
15. Deneme Sürüşü (Shakedown)  

Rallilerden önce, Ek Kurallarda sabit zamanı ve yeri belirtilmiş, rallinin zeminini temsil eden bir parkurda, 
kayıt yaptırmış ve teknik kontrollerini yaptırmış sürücülerin katıldığı testlerdir. Gözetmenlerce zaman tutulur 
ve sürücüye bildirilir. Bu etaplar bir ralli özel etabı niteliğinde olup, özellikle güvenlik açısından buna göre 
hazırlanmalıdır. 
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16. Sportif Test Sürüşü  
Gerçek veya tüzel kişilerin trafiğe kapatılmış alanlarda, otomobillerini denemek, ayarlarını yapmak için, 
KYOFF’dan izin alarak yapılan sürüştür. 

 
En geç test tarihinden 15 (on beş) gün önce, test yapılacak yerin tarifi, istenilen tedbirler ve donanım ile izin 
için yazılı olarak KYOFF’a başvuru yapılmalıdır.  

 
Sportif test sürüşleri Ulusal veya Uluslararası rallilerde sezon içinde kullanılan veya kullanılması düşünülen 
özel etap parkurlarında yapılamaz. Başvuru sahipleri parkuru kendileri belirleyecekleri gibi, KYOFF’dan de 
talep edebilirler. 

 
Sportif test sürüşünün yapılabilmesi için, ambulans, resmi izin, yolun kapatılmış olması, güvenliğin 
sağlanması gereklidir. Bunun dışındaki talepler KYOFF’dan ayrıca yazı ile istenebilir.  

 
Sportif test sürüşlerine KYOFF izin verir, bu test sürüşlerini yapar veya yaptırır.  

 
Bu maddeye aykırı hareket edenler, KYOFF’a sevk edilir ve cezalandırılır.  

 
17. Organizasyon Komitesi  

KYOFF tarafından onaylanmış ve en az üç kişiden oluşan (yarış direktörü ve güvenlik sorumlusunun katılımı 
zorunludur), yarış Ek Kurallarının uygulanmasını ve yarışın maddi yönden organizasyonu için tüm 
yatırımlarını organizatörden sağlayan gruptur. Organizasyon Komitesi, yarışı düzenleyecek, organizatör izin 
belgesi sahibi lisanslı organizatör kulüp tarafından atanır.  

 
BÖLÜM III GENEL HÜKÜMLER  
 
18. Temel Kurallar ve Kitapların Kullanım Şekilleri  

KYOFF şampiyonaları altında düzenlenecek tüm yarışlar ve organizasyonlar, bu kurallar kitabı içindeki tüm 
Ulusal Kurallar ve KYOFF İdari Talimatlarına göre düzenlenecektir. FIA ve CIK kuralları göz önüne alınarak 
düzenlenen bu kurallar, Ulusal Kurallarda açıkça belirtilmiş serbestlikler veya değişiklikleri de içermektedir.  

 
Kurallar Kitabı; KYOFF Yarış Genel Kuralları,  
Yarış Ek Düzenlemeleri, Ulusal Branş Ek Kuralları, FIA Uluslararası Spor Yasası tercümesi, FIA Bölgesel 
Ralli Sportif  Kuralları tercümesi, FIA J Eki tercümesinden oluşmaktadır.  

 
Kitabın ekinde yer alan FIA Uluslararası Spor Yasası (CSI), J Eki ve Bölgesel Ralliler Sportif Kuralları ve 
FIA’nın tercümesi olan kısımlarda tercüme hatası olması halinde FIA’nın İngilizce metinleri esas alınacaktır.  

 
Kuralların uygulanmasında öncelikle ilgili yarışın ek kurallarına, sonra ilgili branş kurallarına, devamında 
KYOFF Yarış Genel Kuralları, Yarış Ek Düzenlemeleri şeklinde (bu sıranın takip edilmesi zorunludur) bakılır. 
Yalnızca Offroad Ralli-Sprint branşında gerekli hallerde; FIA Bölgesel Ralli Sportif Kuralları tercümelerine 
bakılır. Yarışlarda, yukarıda bahsedilen sıra dışında, doğrudan FIA Yönetmeliklerine bakılmasına gerek 
yoktur. Ancak FIA Uluslararası Spor Yasasının ilgili maddeleri tüm branşlarda geçerlidir. Kurallar kitabındaki 
maddelerin açıklanması ve yorumlanması için nihai karar KYOFF tarafından verilir. KYOFF’dan kurallar ve 
uygulamalar hakkında görüş alınması için, yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.  

 
KYOFF Şampiyonaları altında düzenlenecek tüm yarışlarda, Kurallar Kitabının metinlerinde belirtilmiş 
hususlar, organizatör el kitabında belirtilen maddeler ve teknik konuların haricinde hiçbir uygulama 
yapılamaz. 

 
KYOFF Offroad yarışlarını yürütmek veya yarış düzenlemek isteyen kişi veya kuruluşlar, sportif yönden 
Kurallar Kitabının ve KYOFF İdari Talimatlarının hükümlerini aynen bilmek ve uygulamakla yükümlüdürler.  

 
 
 
 
19. KYOFF tarafından yayınlanacak olan kurallara, bütün yarışçılar, görevliler ve organizatörler tarafından 

uyulması zorunludur.  
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20. Yarış Genel Kurallarının Uygulanması  

KYOFF Şampiyonaları altında düzenlenen yarışlarda, bu kitapta yer alan KYOFF Yarış Genel Kuralları, 
KYOFF Ek Düzenlemeleri, KYOFF Yarış Kuralları, KYOFF’un ilan edilmiş Sportif Kuralları ve İdari Talimatları 
uygulanır. Bu talimatlarda eksik kalan hükümlerde KYOFF son karar merciidir.  

 
KYOFF, organizatörler ve sporculardan gelen talepler üzerine, otomobil sporlarının çıkarlarını gözeterek; 
zaruri hallerde, branş kurallarındaki bazı maddelerin farklı şekilde uygulanmasına karar verebilir. Bu hallerde 
resmi bülten ile değişiklik ilan edilir.  

 
KYOFF tarafından onaylanarak, asgari müddetler çerçevesinde ilan edilmiş ek kurallardaki bu farklılıklar, 
itiraza konu edilemez. 

 
21. Duyuru ve Bültenler  

KYOFF tarafından çıkarılan Duyurular ve Bültenler, KYOFF’un web sayfasında ilan edilmek ve/veya KYOFF 
merkez binasındaki ilan panosuna asılmak suretiyle yayınlanır.  

 
Yayınlanmış olan bültenler sezon sonunda kurallar kitabına girmedikleri takdirde, ilgili sezonun sonunda 
geçerliliklerini kaybederler.  

 
Yarışlar esnasında gerekli olan duyuru ve bültenlerin çıkarılmasından Yarış Direktörü ve Spor Komiserleri 
sorumludur.  

 
22. Yarışların organizasyon komitelerinde görev alan kişiler, ilgili yarışa, yarışçı veya sürücü olarak katılamazlar 

ve o yarışta hiçbir yarışçıya, hiçbir şekilde yardım edemezler. Aksi tespit edildiğinde ilgili yarışçı, yarıştan 
ihraç edilir. ilgili kişinin görevli lisansı iptal edilebilir. 

 
23. Geçerli KYOFF lisansı olmayan yarışçı ve ilgili sürücü yarıştan ve genel klasmandan ihraç edilir. 
 
24. KYOFF Şampiyonaları Puanlaması  

Şampiyona yarışların sonrası puan durumları, KYOFF tarafından en geç yarışı takip eden üç gün içerisinde, 
resmi internet sitesinde ilan edilir.  

 
Şampiyonalarda sezon sonunda puanlarda eşitlik olması halinde yarışlarda elde edilen birinciliklerin 
sayısına, yine eşitlik halinde ikinciliklerin sayısına vs. bakılır. Bu yöntemle eşitliğin bozulamaması halinde, 
sezonun son yarışında daha fazla puan alan sürücü/takım daha önde ilan edilir. Bu yöntemle de eşitliğin 
bozulamaması halinde KYOFF, kendi belirleyeceği ve uygun bulduğu kritere göre önde olacak sürücü veya 
takımı belirler ve KYOFF’un bu konudaki kararı, nihai karar olur.  

 
25. Yabancı Sürücülerin KKTC’de Yarış Şartları:  

 
25.1 Yabancı ASN Lisansı ile:  
KYOFF’un düzenlediği Ulusal bir yarışa katılmak isteyen yabancı ASN lisansına sahip sürücüler, ancak 
kendi ulusal ASN’lerinin onayı ve izninin, yazılı olarak KYOFF’a bildirilmesinin ardından yarışlara 
katılabilirler. Ulusal ASN tanımı, lisans sahibinin vatandaşı olduğu ülkenin ASN’si anlamına karşılık 
gelmektedir. 

 
Bu sürücüler, katıldıkları yarışlara KYOFF lisanslı sürücülerin tabi olduğu tüm kural, talimat, uygulamalara 
tabi olmaları koşuluyla, aynı şartlarda yarışabilirler, yarış sonundaki genel klasmanda yer alabilirler ve 
dereceye girmeleri halinde yarış sonunda genel klasman, grup, sınıf vs. kupalarını alabilirler.  

 
Ancak Ulusal Şampiyona veya Kupa için yapılan puanlamada değerlendirmeye alınmaları için tüm sezon 
ulusal KYOFF ihtisas lisansı ile yarışları zorunludur. Yani yabancı ASN lisansı ile yarışan sürücüler, 
puanlama için yapılan klasmanda yer almazlar ve yarışı bitirdikleri sıradan ötürü alacakları puan, bir alt 
sıradaki sürücüye verilir. Ama yabancı sürücüler KYOFF lisansı ile yarışı halinde puan alabilir.  
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25.2 KYOFF Lisansı ile  
KYOFF’un düzenlediği yarışlara KYOFF lisansı ile katılmak isteyen yabancı uyruklu sürücüler, kendi ulusal 
ASN’lerinin yazılı izinleri ve yazılı KYOFF’a bildirilmesinin ardından KYOFF Sporcu Lisans Talimatı’nda 
belirtilen prosedürlere uygun olarak lisans alabilirler.  

 
KYOFF lisansı alan yabancı uyruklu sürücüler, bireysel olarak katıldıkları yarışlardan, ilgili branşın 
kurallarındaki puanlama esaslarına göre ulusal kupalar için puan alabilirler. Bu sürücülerin tüzel kişilikler 
adına puan alabilmesi için ön şartlar aşağıda belirtilmiştir.  
 

 Tüzel Kişilik Yarışçı Lisansı almak  

 Tüm sezon boyunca ilgili şampiyonayı takip etmek  
 
26. Görevlilere Sunulan Olanaklar  
 

Tüm Yarış Organizasyonları İçin; KYOFF tarafından atanan üst düzey sportif görevlilerin (KYOFF 
Gözlemcisi, Spor Komiserleri, Teknik Kontrol Delegesi, Teknik Kontrol Görevlisi) yarış sırasındaki yol, 
konaklama ve yemek giderleri ile ilgili bedeller organizatör kulüp tarafından ilgili kişilere ödenecektir. Yemek 
giderleri makul seviyelerde ve günlük olarak değerlendirilir. Yemek giderleri organizasyon mahalline gelinen 
günden yarış sonunda yarış mahallinden ayrılıncaya kadar geçerlidir.  

 
27. Sportmenliğe Aykırı Hareketler/Yarışçı-Sürücülerin Sorumlulukları 

KYOFF tarafından organize edilen her türlü yarış ve faaliyete katılan Pilot, Co-pilot, Yarışçı ve Takım 
çalışanlarının aşağıda bahsedilen sportmenliğe aykırı hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi halinde, 
KYOFF tarafından atanmış olan sportif direktör kurum veya kuruluşun bünyesinde bulunan Komiserler 
Kurulu, yarıştan ihraca kadar cezalar verebilir ve ayrıca ilgili kişiyi KYOFF’a rapor edebilir. KYOFF Yönetim 
Kurulu da, gerekli hallerde konuyu KYOFF Disiplin Kurulu’na sevk edebilir.  

 
27.1 Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket etmek, tutum, davranış veya teşebbüsleri ile KYOFF’un 
ve otomobil sporlarının saygınlığını zedelemek (sosyal medya dâhil olmak üzere, medyada hakaret içeren 
beyanda bulunmak), yarışın adil şekilde yapılmasına veya otomobil sporlarının çıkarlarına zarar vermek ya 
da otomobil sporlarının değerini düşürmek,  

 
27.2 KYOFF’a, KYOFF tarafından atanan görevliler ve çalışanlarına, otomobil sporları organizasyonlarında 
görev yapan tüm resmi ve gönüllü görevliler ile diğer sporculara hakaret etmek, sövmek, tehdit etmek veya 
herhangi bir şekilde bahsedilen bu kişilerin kişilik haklarına saldırıda bulunmak (sosyal medya dâhil olmak 
üzere)  

 
27.3 KYOFF’a, KYOFF tarafından atanan görevliler ve çalışanlarına, otomobil sporları organizasyonlarında  
görev yapan tüm resmi ve gönüllü görevliler ile diğer sporculara fiili saldırıda bulunmak,  

 
27.4 Yarışçılar veya sürücüler, kendi ekiplerinde görev alan servis personeli ile diğer elemanların 
davranışlarından sorumludur. Dolayısıyla bu kişilerin yapabilecekleri hatalar, sorumsuz davranışlar, 
görevlilerin talimatlarına uymamak ve yukarıda bahsedilen sportmenlik dışı hareketlerde bulunmaları gibi 
durumlarda, KYOFF tarafından atanan sportif direktör kurum veya kuruluşun bünyesinde bulunan 
Komiserler Kurulu tarafından yarışçı veya sürücüye dönük ceza uygulanabilir.  

 
27.5 Yarış sonrasında tespit edilen hususlar ise KYOFF’a yazılı olarak bildirilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



damal�bayrak.net

damal�bayrak.net

damal�bayrak.net

damal�bayrak.net

damali .netbayrakdamalibayrak.net

 

 

2019 KYOFF YARIŞ GENEL KURALLARI 

9 

 

28. Reklamlar  
 

28.1 Reklam Sınırlamaları  
28.1.1 Yarışçılar aşağıda belirtilenlere uymak şartıyla otomobillerinin üzerinde her türlü reklamı taşıyabilirler:  

 K.K.T.C. Kanunlarına uygun olarak;  

 Hakaret oluşturmayacak şekilde,  

 Politik veya dini nitelik taşımayan,  

 Ekibin camlardan görüşlerini engellemeyecek şekilde.  

 Kapı plakasının 10 cm. civarına, otomobilin genel renk şeması dışında herhangi bir işaret 
yerleştirilemez.  

 
28.1.2 Organizatörün zorunlu reklamlarının içeriği ek kurallarda açıklıkla belirtilmeli veya en geç, kayıtların 
kapanmasından önce resmi bir bültenle ilan edilmelidir.  

 
28.2 Organizatörün Opsiyonel Reklamları  

28.2.1 Organizatörler tarafından teklif edilecek diğer reklamlar ihtiyaridir. Bu reklamların reddedilmesi 
halinde ödenecek olan kayıt bedeli, 2019 Yarış Ek Düzenlemeleri Madde 1’de belirtilmiştir.  

 
28.2.2 Organizatörün ihtiyari reklamlarını kabul eden yarışçılar, ek kurallarda reklamlarla ilgili olarak belirtilen 
alanları bu reklamlara ayırmalı ve boş bırakmalıdırlar. Verilen reklam malzemeleri, yarışçılar tarafından 
modifiye edilemez.  

 
28.2.3 Organizatörün ihtiyari reklamları, ek kurallar kitabında açıkça belirtilmelidir. İhtiyari reklamların ek 
bülten ile kayıtlar kapandıktan sonra bildirilmesi halinde, yarışçının reklamları ile zıt bir durum ortaya çıkarsa, 
yarışçı ilave bir bedel ödemeden bu reklamları ret edebilir.  

 
28.3 KYOFF Şampiyonları Yarışlarının Reklam Hakları  

KYOFF tarafından KYOFF Şampiyonası isim hakları herhangi bir firmaya verildiğinde ilgili şampiyonayı 
gerçekleştiren organizatör kulüpler isim sponsorluğu sözleşmesindeki maddelere uymakla yükümlüdür. 

 
28.4 Basın Bültenleri  

28.4.1 Sporcular, basın açıklamalarında markaların, takımların isimlerine, puan durumlarına ve şampiyonluk 
ile ilgili bilgilerine yer verebilirler. Ancak markanın veya takımın ilgili şampiyonaya puan alabilmesi için, 
marka, takım veya tüzel kişilik ihtisas lisansına sahip olması gerekir. Tüzel kişilik ihtisas lisansı olmadan bu 
unvan kullanılamaz. Bu kuralın ihlalinde sporcuya para cezası verilir. 

 
28.4.2 Organizatörler ise tüm anons, beyanat ve basın bültenlerinde yarışçı lisansı olmayan firma ve 
kuruluşları tüzel kişilik olarak gösteremez. KYOFF şampiyonalarda tüzel kişilikler için yarışçı lisanslarını ve 
çeşitlerini açıklamıştır. Organizatörler, marka ve takım lisansına haiz yarışçıların listesini KYOFF’tan temin 
etmekle yükümlüdür. 

 
29. Teknik Kontrol  

29.1 KYOFF yarışlarına katılacak bütün araçlarda KYOFF’un kurallar kitabında yer alan ve Ulusal yarışlar 
için öngördüğü güvenlikle ilgili kuralları aranacaktır. Güvenlik ile ilgili kurallara uymayan araçların teknik 
kontrol sorumlusu tarafından rapor edilmesi durumunda, yarış komiserleri tarafından ilgili araçların start 
almasına izin verilmeyecektir. 

 
29.2 Yarışlar öncesi uygulanacak teknik kontrollerde ağırlıklı olarak araçların yarış kuralları ve emniyet 
açısından uygunlukları kontrol edilecek, trafiğe çıkacak araçların trafik kurallarına ve Polis Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan trafik muayenelerine uygunluklarından sürücüleri sorumlu olacaklardır.  

 
29.3 Aksi Ek Kurallarda belirtilmediği sürece, tüm ulusal branşlarda otomobiller/yarış araçları teknik kontrole, 
yarışçının bir temsilcisi tarafından getirilebilir. Bu temsilci, organizatör tarafından hazırlanan kayıt formunda, 
yarışçı tarafından yazılı olarak organizatöre bildirilmelidir. Organizatörler, KYOFF Teknik Kontrol 
Delegesine, KYOFF tarafından onaylanmış kayıt listesini, reklam almayan takım ve sürücülerin listesini, 
varsa teknik kontrole araç getirecek olan temsilcilerin listesini vermekle yükümlüdür. 

 
29.4 Teknik kontrole getirilen bir otomobil, kurallara uygun olarak beyan edilmiş kabul edilir.  

 
29.5 Teknik kontrol sonrasında bir otomobilin teknik ve güvenlik kurallarına uymadığı tespit edilirse, 
Komiserler Kurulu ekiplere, otomobillerini uygun duruma getirmeleri için ek süre tanıyabilir.  
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29.6 İlk teknik kontrol esnasında sürücülerin tüm kıyafetleri, kaskları ve varsa HANS’ları da KYOFF Teknik 
Kontrol görevlilerine sunulmalıdır. 

 
29.7 Teknik kontrolden geçmiş bir araç tekrar sökülür ya da aracın güvenliğini etkileyecek veya kurallara 
uygunluğunu bozduğu düşünülen modifikasyonların yapıldığı düşünülürse veya araç bahsedilen durumlara 
sebebiyet verecek bir kazaya karışırsa, teknik kontrolden tekrar onay alınması gerekir. 
 
29.8 Nitrojen ve LPG kullanımı KYOFF iznine tabidir. 

 
BÖLÜM IV İTİRAZ ve İSTİNAF  
 
30. İtiraz Hakkı 

İtiraz hakkı yalnızca yarışçılara aittir, ancak atanmış görevliler bir itiraza maruz kalmadıkları durumda bile 
her zaman resen müdahale haklarını kullanabilirler. Yarışçı ve sürücünün aynı olmadığı hallerde yarışçılar 
kendilerini temsil eden kişi veya kişileri yazılı olarak belirtmek zorundadırlar.  

 
31. İtiraz ve İstinaf Harçları  

İtiraz ve İstinaf harçları için, 2019 Yarış Ek Düzenlemeleri Madde 8’e bakınız.  
 
32. İtirazların Değerlendirilmesi  

Tüm itirazlar FIA Uluslararası Spor Yasası’nın Bölüm XII’ye göre yapılır ve değerlendirilirler. İtiraz süresi 
geçici neticelerin açıklanmasından itibaren 30 dakikadır. Kurallara uygun olarak yapılmayan itirazlar ret edilir 
ve itiraz ücreti geri ödenmez.  

 
33. İstinaf 

İtirazı Komiserler Kurulu tarafından reddedilen yarışçı KYOFF Yönetim Kuruluna itiraz hakkını kullanacağını, 
kararı öğrendikten sonra 30 (otuz) dakika içinde Komiserler Kuruluna veya Direktöre yazılı olarak bildirmek 
zorundadır.  

 
Ulusal yarışlarda istinaf harcı yarışın yapıldığı günün ardından gelen ilk iş günü saat 12:00’a kadar KYOFF’a 
nakit veya banka transferi şeklinde yapılabilir. Bu saate kadar harç bedeli yatırılmadığı veya para transferi 
yapılmadığı takdirde yapılan istinaf başvurusu geçersiz sayılacaktır.  

 
İstinaf için KYOFF Yönetim Kurulu başvuruları, ilgili yarışın Komiserler Kurulu tarafından KYOFF’a iletilir.  

 
İstinaf sahibinin kötü niyetli olduğu anlaşılırsa, istinaf sahibi ASN tarafından ayrıca cezalandırılır.  

 
34. İstinaf Kurulu 

Ulusal yarışlarla ilgili sportif konularda son itiraz merci ve uygulamadan doğan anlaşmazlıklarda son karar 
noktası KYOFF İstinaf Kuruludur. İstinaf Kurulu, KYOFF Yönetim Kurulu tarafından ilgili dava için ehil 
kişilerden belirlenip ilan edilir. 

 
BÖLÜM V LİSANSLAR  
 
35. Yarışçı ve Sürücü Lisansları  
 

35.1 Yarışçı ve sürücü lisansları, KYOFF’a yapılacak müracaatların incelenmesi ve lisans talebinde bulunan 
kişi veya kuruluşların yeterli görülmesi halinde KYOFF tarafından verilecektir.  

 
Tüm lisanslar KYOFF’a başvurarak, her yıl açıklanan lisans bedelinin ödenmesi ve KYOFF Sporcu Lisans 
Talimatındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla alınır.  

 
KYOFF başvuru sahibinin ilgili lisans için gereken kriterlere uygun olmaması halinde, lisans başvurusunu 
reddetme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, lisansın reddedilme gerekçeleri açıklanacaktır.  

 
35.2 Tüm branşlarda Sürücü İhtisas Lisansına ilaveten,  Yarışçı İhtisas Lisansı alınması mecburidir.  

 
35.3 KYOFF Şampiyonasına dâhil tüm yarışlarda ulusal lisanslar geçerlidir.  
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35.4 18 (On Sekiz) yaşından küçük sporcuların lisans alabilmeleri ilgili ulusal ek kurallarda açıklandığı 
şekliyle mümkündür. Bu durumda, Yarışçı Lisansı sürücünün velisi adına verilir. Ayrıca sürücü velisinin noter 
tasdikli  onayı veya bizzat başvurusu gerekmektedir. Lisans ile ilgili yaş sınırlamaları, ilgili ulusal kurallarda 
belirtilmiştir.  

 
35.5 Yarışçı ve sürücünün aynı olmadığı hallerde yani tüzel kişilik yarışçı lisanslarında, yarışçının temsilcisi 
olarak görev yapacak olan kişiye, her sezonun başında yazılı yetki belgesi verilmesi mecburidir. Aksi 
takdirde yapılan itiraz ve yorumlar dikkate alınmayacaklardır.  

 
35.6 Lisans alan tüm sporcular o yıla ait KYOFF resmi web sitesinde (www.kyoff.org) yayınlanan Kurallar 
Kitabı ve ilgili Ulusal Kuralları bilmekle yükümlüdür. Benzer şekilde KYOFF tarafından ilan edilen idari 
talimatlara uymak ile yükümlüdür. Sezon içinde çıkarılan ve ilan edilen tüm resmi Bülten ve Duyuruları takip 
etmek sporcuların sorumluluğundadır. 

 
Tüm sporcular yarışlarda lisanslarını beraberlerinde bulundurmak ve gerektiğinde göstermek zorundadırlar.  

 
36 Akredite Medya Mensuplarına Tanınacak Haklar  

36.1 Ulusal takvime dâhil yarışlarda, organizatörler, akredite olmuş medya mensuplarına tanınan ve Medya 
Kurallarında belirtilen özel hakları sağlamakla yükümlüdürler.  

 
36.2 KYOFF sezonluk akredite olan medya mensuplarına yarış öncesi basın bültenini, yarış içi basın 
bültenleri ve yarış sonrası basın bülteni ve sonuçları yollamak mecburiyetindedir.  

 
36.3 Sezonluk akredite olan basın mensupları, özel etap, pist veya yarış parkuru kenarında, tehlikeli yerlerde 
bulunmamaları şartıyla, serbest olarak görev yapma hakkına sahiptirler. Ancak, bu basın mensupları, 
kendilerinin ve yarışın güvenliğini tehdit edebilecek noktalarda bulunmaları halinde, görevliler tarafından 
yapılacak uyarılara riayet etmek durumundadır. Günlük akredite olan basın mensupları, sadece (varsa) 
seyirci alanlarından yarışları takip edebilirler.  

 
36.4 Start ve finiş alanlarında sezonluk akredite medya mensuplarına özel yer hazırlanacak ve günlük 
akredite medya mensuplarına eğer yer var ise ayrı bir alan oluşturulacaktır. Diğer medya mensupları, bu 
alanlara kesinlikle giremezler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kyoff.org/
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YAPILACAK İŞLER ASGARİ SÜRELER 

Organizasyon Komitesi için önerilen isimler, 

nitelikleri, Komitenin adresi ile Yarış Ek Kurallar 

Taslağı, Parkur Taslağı ve Yarış Aidatı 

Dekontunun yollanması 

Starttan 21 gün önce 

Onaylanmış Yarış Ek Kurallarının KYOFF 

Gözlemcisi ve Komiserler Kurulu Başkanına 

yollanması 

Starttan 15 gün önce 

Onaylanmış Yarış Ek Kurallarının yayınlanması 

ve yasal izin başvuruları 

Starttan 7 gün önce 

Atanmış görevlilere davet ve bilgi gönderilmesi Starttan 7 gün önce 

Kayıtların kapanması ve KYOFF Yönetim 

Kuruluna onay için yollanması 
Starttan önceki Çarşamba, saat 18:30 

Start sırasına göre Yarışçı Listesi ilanı Starttan önceki Perşembe, saat 18:00 

Yol notları ve antrenman dokümanların dağıtımı Starttan önceki Çarşamba, saat 18:00 

Sigorta poliçesi ve izin yazılarının KYOFF'a 

yollanması 
Starttan önceki Perşembe, saat 16:00 

Neticelerin KYOFF'a ulaştırılması (e-posta) 
Neticelerin kesinleşmesinden sonraki gün 12:00'a 

kadar 

Komiserler Tutanaklarının KYOFF'a yollanması 
Neticelerin kesinleşmesinden sonraki gün 12:00'a 

kadar 

Yarış Dosyasının KYOFF'a yollanması Ödül töreninden sonra 3 gün içinde 

KYOFF Gözlemci Raporunun KYOFF'a 

yollanması 
Ödül töreninden sonra 5 gün içinde 
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İşbu Yarış Ek Düzenlemeleri, KYOFF Yarış Genel Kuralları, Ulusal Yarış Kuralları ve diğer ek kurallara uygun 
olarak, 01 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerlidir. 
 
İşbu ek düzenlemeler, güvenlik şartları dışında değiştirilemez. Değişiklik hakkı KYOFF’a aittir.  
 
1. KAYIT ÜCRETLERİ  

a) KYOFF 2018 sezonu, yarışmalar kayıt ücretleri üst limitleri Türk Lirasi (TL) cinsinden EK2’de belirtilmiştir. 
Organizatörler, bu limitleri aşmamak kaydıyla istedikleri ücretleri uygulayabileceklerdir.  

 
b) Kayıt ücretleri aşağıdaki hallerde tam olarak iade edilir;  

 Kaydı kabul edilmeyen yarışçı adaylarına,  

 Yarışın yapılamaması halinde,  
 

c) Yarışa kayıt yaptırıp, kayıtların kapanma tarihinden önce kaydını geri çeken yarışçılara, kayıt ücretinin 
yarısı iade edilir.  

 
d) İlk teknik kontrole girip geçemeyen veya teknik kontrolde ya da sonrasında çekilme kararı alan yarışçılara 
kayıt ücreti iadesi yapılamaz.  

 
2. SİGORTA  

a) Organizatörler, düzenleyecekleri yarışlara katılacak tüm yarışçılar için, bireysel sigortalarına ilaveten 
üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası yaptırmakla yükümlüdürler. Sigortanın asgari limiti, Zorunlu 
Mali Mesuliyet Trafik Sigortası’nda belirtilen limitten daha az olamaz. 
 
b) Yarışçı başına ödenecek sigorta primleri, toplam sigorta prim ödemesinin, yarışçı sayısına bölünmesi ile 
bulunur ve kayıt ücretlerine ilave olarak, organizatör  tarafından tahsil edilir. 

 
3. GÜVENLİK  

a) Yarışların ilk teknik kontrollerinde, yarışçıların beyanları, araçların yarış kurallarına ve güvenlik açısından 
uygunlukları kontrol edilecektir. Trafikte seyredecek araçların K.K.T.C. Trafik Kanununa uygunluklarından 
sürücüleri sorumludur.  

 
b) Trafiğe kapalı parkurlarda teknik kontrolden geçen araçların, sportif sürüş sonucu oluşan ve sürücünün 
istemi dışında gelişen hareketlerinden sürücüler sorumlu değildir. Yurt dışından getirilen otomobillerin giriş 
belgeleri (Trafik izin belgesi) araçta bulundurulması zorunludur.  

 
c) KYOFF Şampiyonalarına katılacak bütün araçlarda; FIA ve KYOFF’un öngördüğü güvenlikle ilgili kurallar 
aranacaktır. Güvenlikle ilgili kurallara uymayan araçlar, yarışlara katılamazlar.  

 
d) Güvenlik önlemleriyle ilgili detaylar Ulusal Yarışma Ek Kurallarında belirtilmiştir.  

 
4. YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER  

a) FIA J Eki madde 253 – 7.3‘e (manuel yangın söndürücüler) uygun yangın söndürücülerin kullanılması 
mecburidir. Merkezi yangın sistemi mecburidir. Araç içinde otomatik yangın söndürme sistemi tavsiye edilir. 
Bagaja tüp tavsiye edilir. 

 
b) Kullanılacak söndürücü madde: AFFF, FX G TEC, Viro3, toz veya FIA’nın homologe ettiği herhangi bir 
madde. Tüm AFFF tipi söndürücüler manometreli ve kolay açılabilir tip metal kelepçeler ile bağlanmış 
olacaktır.  

 
c) Tüp üzerinde aşağıdaki bilgiler yer alacaktır:  
• Kapasite  
• Söndürücü madde tipi  
• Söndürücü maddenin ağırlığı veya hacmi  

2019 KYOFF EK DÜZENLEMELER 
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d) Son dolum veya kontrol tarihi; Kontrol tarihi, son kullanma veya son kontrol tarihinden itibaren en çok iki 
yıl olmalıdır.  

 
e) Bütün yangın söndürücü tüpleri yeterli şekilde korunmalıdırlar. Bunların bağlantı yerleri 25 g’ lık bir hız 
azalmasına (ivme) dayanabilmelidir. Ayrıca, sadece çabuk açılabilen metal çemberler kabul edilecektir.  

 
f) Sürücü ve yardımcı sürücünün, yangın söndürücülere kolaylıkla erişebilmeleri gereklidir.  

 
g) Yukarıdaki şartlara uymayan otomobillere start verilmeyecektir.  

 
5. YARIŞÇI KIYAFETLERİ VE GÜVENLİK EKİPMANLARI  
 

Eski Homologe: Herhangi bir tarihte homologe olmuş ve Teknik Kontrolde onaylanan donanım. 
 
Tavsiye: 

 HANS kullanımı tavsiye edilir. 

 FIA veya SFI homologe yanmaz içlik ve çorap kullanımı tavsiye edilir. 
 
Yarış kıyafetlerinin eksik olması durumunda, konu Komiserler Kurulu’na rapor edilir.  

 
6. TRAFİK VE HABERLEŞME 
 

a) Sürücüler normal trafiğe açık yollarda, K.K.T.C. Trafik Kanunu ve Kurallarına uymak 
mecburiyetindedirler.Araçlarında yaptıkları optik veya teknik değişikliklerden dolayı sürücü ve yarışçılar, 
Trafik Kanununun ilgili maddelerine uymaktan kendileri sorumludurlar ve hiç bir şekilde KYOFF Yarış 
Kurallarını sebep gösteremezler.  

 
b) Kapalı parkurlarda yarışacak araçların trafik kurallarına uygun olmamaları durumunda, parkura taşınarak 
getirilmeleri mecburidir.  

 
c) Yarışlara katılan otomobiller ile servisleri arasında telsiz haberleşmesi, ulusal talimatta aksi belirtilmediği 
sürece ve ilgili kanun hükümlerine uyulması şartı ile serbesttir. Ancak organizasyon ve resmi yetkililerin 
frekansları kullanılamaz.  

 
7. PUANTAJ TABLOLARI  
 

1) Birinci 20 2) Birinci 9 4) Birinci 25 5) Birinci 15 

İkinci 17 İkinci 6 İkinci 20 İkinci 12 

Üçüncü 15 Üçüncü 4 Üçüncü 16 Üçüncü 10 

Dördüncü 13 Dördüncü 3 Dördüncü 13 Dördüncü 8 

Beşinci 11 Beşinci 2 Beşinci 11 Beşinci 6 

Altıncı 10 Altıncı 1 Altıncı 10 Altıncı 5 

Yedinci 9  Yedinci 9 Yedinci 4 

Sekizinci 8 3) Birinci 10 Sekizinci 8 Sekizinci 3 

Dokuzuncu 7 İkinci 8 Dokuzuncu 7 Dokuzuncu 2 

Onuncu 6 Üçüncü 6 Onuncu 6 Onuncu 1 

On Birinci 5 Dördüncü 5 On Birinci 5  

On İkinci 4 Beşinci 4 On İkinci 4 

On Üçüncü 3 Altıncı 3 On Üçüncü 3 

On Dördüncü 2 Yedinci 2 On Dördüncü 2 

On Beşinci 1 Sekizinci 1 On Beşinci 1 

 
KYOFF Şampiyonalarına puan alabilmek için grup, sınıf ve kategorilerde asgari katılım sayısı 2 (iki) dir. 
Katılımcı sıfatının kazanılabilmesi için yarışçının;  

 Kaydını yaptırmış olması  

 Kayıt ücretini ödemiş veya yatırmış olması  

 İdari ve Teknik Kontrol’den geçmiş olması gerekir. 
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8. İTİRAZ VE İSTİNAF ÜCRETLERİ:  
 

 Tüm yarışlarda İtiraz ücreti,  kayıt ücretinin iki katı kadardır. 

 Tüm yarışlarda istinaf ücreti, kayıt ücretinin dört katı kadardır. 
 
9. ÖDÜLLER  
 

a) Para ödülleri ihtiyaridir, ancak birincilere verilecek para ödülleri yarışmaların standart kayıt ücretlerinden 
az olamaz. Para ödülleri, ödül töreninde nakden ödenecektir.  

 
b) Genel Klasman ödülleri, Pilot ve varsa Co-pilot için kupa şeklinde olacaktır. Grup ve sınıf ödülleri ise ilk 
üçte yer alan Pilot ve Co-pilot için birer adet olmak üzere kupa verilmesi önemle tavsiye edilir.  

 
c) Sezon sonunda herhangi bir dalda KYOFF  Şampiyonu, Grup Birincisi ve Sınıf Birincisi olan sürücüler ve 
varsa Co-pilotlari üzerlerinde isimleri yazılı kupa ile ödüllendirilirler.  

 
d) Sürücülerin, her yarış ve sezon sonundaki  ödül törenlerine katılma zorunluluğu vardır. Ödül törenine 
katılmayan sürücülerin ödülleri bir başkasına verilmez. 

 
e) Direktör raporunda belirtilmesi halinde, yarışların ödül törenine katılmayan sürücüye KYOFF tarafından 
ceza verilebilir.  

 
f) Yarışların ödül törenlerinde, sürücülerin tulum ya da takım kıyafetini giymeleri mecburidir. Bu kurala 
uyulmaması durumunda, KYOFF tarafından ceza verilebilir. Ödül töreni esnasında ilgili ödüllerin sahipleri ve 
ödülü verecek kişilerin haricinde kimsenin podyumda bulunması veya davet edilmesi yasaktır. Organizatör 
bu konu ile ilgili sorumludur. Uygulamaya aksi hareket eden kişi kurum ve kuruluşlar hakkında yarış direktörü 
veya gözlemcinin, KYOFF’A yazılı rapor vermesi halinde gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.  

 
f) Sonuçlarla ilgili olarak bir itiraz sonrası istinaf  hakkının kullanıldığı durumlarda sadece klasmanın ilgili 
kupaları verilmez ve bu kupalar KYOFF’a iletilir.  

 
10. ÇEVRENİN KORUNMASI  
 

a) Egzoz Gürültü Seviyesi: Yapılacak ilk teknik kontrolde Yarış Ek Düzenlemeleri veya Ulusal Kurallarda 
belirtilen limit dışı olan araçlara start verilmeyecektir.  

 
Organizatörler yarışların teknik kontrollerinde veya herhangi bir aşamasında egzoz gürültü seviyesini 
ölçebilir ve ihraca kadar varabilecek cezalar uygulayabilirler.  

 
b) Ulusal offroad yarışlarında geçerli olmak üzere gürültü sınırı 103 dB dir.  

 
Ölçüm metodu: Motorun devri 3500 d/d seviyesinde iken yerden yükseklik olarak egzoz seviyesinde, 45 
derece açıyla 1 metre uzaklıkta ölçüm yapılacaktır.  

 
c) Trafiğe kapalı veya açık parkurlarda, yarışlar esnasında çevre kirliliğine sebebiyet veren yarışçı veya 
sürücüler, organizatörler veya Komiserler Kurulu tarafından kurallarda belirtilen para cezaları ile 
cezalandırılırlar.  

 
11. MEDYADA TANITIM  
 

a) Herhangi bir şampiyonaya iştirak eden sponsor, yarışmacı veya sürücüler, sezon sonu klasmanında elde 
ettikleri başarıları hazırlayacakları reklam kampanyaları ile sosyal medya da dahil çesitli medya araçlarında, 
ilgili şampiyona için bu kitapta belirtilmiş olan ünvanlarla ve ancak ilgili şampiyonaya ait son yarış yapılıp, 
KYOFF tarafından şampiyona puanları açıklandıktan sonra ilan edebilirler. Bu tarihten önce ilan verilmesi 
veya tanıtım yapılması, ancak KYOFF’un yazılı izni alınmasıyla mümkündür. Ancak bu ünvan sadece bir 
sezon boyunca kullanılabilir. Aynı ünvan bir sonraki sene, sadece yıl belirtilerek kullanılabilir.  
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b) Medya reklamlarında ilgili şampiyonanın tam  adının kullanılması ve varsa özel logosunun ve  KYOFF 
logosunun kullanılması mecburidir. Bu kuralın ihlali halinde ilgili yarışmacıya 3.000,00 (Üç Bin) TL para 
cezası verilir.  

 
c) Şampiyonalarda elde edilen “Birincilik’’ ünvanları, “Şampiyonluk’’ ünvanı olarak kullanılamaz. Şampiyonluk 
ve birincilik ibaresi kullanılırken de mutlaka yılı belirtilmelidir. 

 
Sporcular;  

 Her türlü medya kuruluşuna verdikleri beyanat ve röportajlarda,  

 Yayınladıkları basın bülteni ve basın açıklamalarında,  

 Sosyal medya da dâhil olmak üzere internet ortamında verdikleri her türlü beyanat ve yazdıkları tüm 
yazılarda,  

 Her türlü reklam, ilan, medya tanıtımı vb. ticari içerikli çalışmada,  
 

kullanılan yanıltıcı ibare ve beyanlardan sorumludur.  
 

Aksi hallerde beher medya ilanı (reklam) başına 7.500,00 (Yedi Bin Beş Yüz) TL para cezası uygulanır. 
İhlalin devamı halinde lisans iptaline kadar cezalar verilebilir.  

 
Bir medya kuruluşu tarafından bir sporcu, yarışçı veya sponsor hakkında yayınlanan bir haberde ünvanlar 
yanlış kullanılmış ise bu konudan sürücü ve yarışçı birlikte ve şahsen sorumlu tutulabilir. KYOFF tarafından 
konuyla ilgili olarak yapacağı incelemenin ardından, bu yanlışlığa sporcunun veya yarışçının yanıltıcı 
beyanının sebep olduğu tespit edilirse, basında çıkan her yanıltıcı haber başına 2.500 (İki Bin Beş Yüz) TL 
ceza uygulanır.  

 
d) Marka veya Takım lisansına sahip olmayan kurum ve kuruluşların finanse ettiği sürücülerin medya 
tanıtımında, yarışmacı kimliği olarak bu firmaların tanıtılması yasaktır. (Örnek olarak: Ferdi lisansla yarışan 
X sürücüye Z markası pilotu denemez. Z sponsorluğunda yarışan X sürücü denebilir) Bu kuralın ihlalinde 
ceza, sürücüye verilir. Bu durumlar için tüzel kişilik yarışçı lisansı alınması tavsiye edilir.  

 
12. LİSANSLAR  
 

KYOFF Sporcu Lisans talimatında bağlı olarak 2019 yılında resmi web sitesinde ilan edildiği şekli ile 
uygulamaya konulan Lisans Ücretleri ilan edilmiştir. 2019 sezonu için üyelik ve lisans toplamı 50 TL olarak 
belirlendi. 
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2019 GÜVENLİK EKİPMANLARI TABLOLSU 

YARIŞ KOLTUK KEMER TULUM KASK HANS 

ULUSLARARASI Homologe Homologe Homologe Homologe Homologe 

ULUSAL OFFROAD 
Eski 
Homologe 

Eski 
Homologe 

Eski 
Homologe 

Eski 
Homologe 

Tavsiye 

ULUSAL RAID Tavsiye Tavsiye Tavsiye Tavsiye Tavsiye 

      

      2019 YILI ORGANİZASYON KAYIT ÜCRETLERİ 

KAYIT TÜRÜ ULUSLARARASI OFFROAD RAID 

REKLAMLI 2250 1750 1500 

REKLAMSIZ 2750 2250 2000 
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1. GENEL PRENSİPLER 
 

1.1 KYOFF Offroad Ralli Raid Şampiyonası 
2019 sezonunda Kyrenia Offroad Derneği tarafından organize edilecek, 3 yarıştan oluşan şampiyonadır. 
 

1. 2019 Cyprus Offroad Attack –  31 Mart 2019 
2. 24 Hr. Offroad Challenge 2019 – 22-23 Haziran 2019 
3. Afrodisia 2019 – 24-27 Ekim 2019 

 
1.1.1 KYOFF Offroad Ralli Raid Genel Klasman Şampiyonluğu 
2019 KYOFF Offroad Şampiyonası’na dâhil yarışların Ralli, Raid ve SSV genel klasmanlarından Yarış Ek 
Düzenlemeleri Madde 7’de yer alan Tablo 4’e göre aldığı puanlarla sezon sonunda en yüksek puana sahip 
pilot ve co-pilotlar; 
  

 KYOFF Offroad Ralli Otomobil Pilot ve Co-Pilot Şampiyonu  

 KYOFF Offroad Ralli SSV Pilot ve Co-Pilot Şampiyonu  

 KYOFF Offroad Raid Pilot ve Co-Pilot Şampiyonu 

 KYOFF Offroad Macera Pilot ve Co-Pilot Şampiyonu ilan edilirler.  
 

1.1.2 KYOFF Offroad Ralli Raid Sınıf Birincilikleri:  
2019 KYOFF Offroad Şampiyonası’na dâhil yarışların sınıf klasmanlarından Yarış Ek Düzenlemeleri Madde 
7’de yer alan Tablo 5’e göre aldığı puanlarla sınıflarında sezon sonunda en yüksek puana sahip Pilot ve Co-
Pilotlar;  

 KYOFF Offroad Ralli Otomobil Sınıf T1 Birincisi  

 KYOFF Offroad Ralli Otomobil Sınıf T2 Birincisi  

 KYOFF Offroad Ralli Otomobil Sınıf T3 Birincisi 

 KYOFF Offroad Ralli UTV (SSV1) Birincisi 

 KYOFF Offroad Ralli ATV (SSV2) Birincisi 

 KYOFF Offroad Raid 4x4 Otomobil Pro Sınıfı (R1) Birincisi 

 KYOFF Offroad Raid 4x4 Klasik Otomobil Sınıfı (R2) Birincisi 

 KYOFF Offroad Raid ATV & Motosiklet Sınıfı (R3) Birincisi 

 KYOFF Offroad Macera Motosiklet Sınıfı (A1) Birincisi 

 KYOFF Offroad Macera ATV Sınıfı (A2) Birincisi 

 KYOFF Offroad Macera UTV Sınıfı (A3) Birincisi 

 KYOFF Offroad Macera 4x4 Otomobil Semi Pro Sınıfı (A4) Birincisi ilan edilirler.  
 

1.1.3 KYOFF Offroad Ralli Raid Takımlar Şampiyonası:  
KYOFF Offroad Ralli Raid Şampiyonası takvimine dahil yarışların genel klasmanlarında, Ek Düzenlemeler 
Madde 7’deki Tablo 4’e göre puan alan en iyi iki takım mensubunun puan alması esası ile sezon sonunda en 
yüksek puana ve Offroad takım lisansına sahip yarışçı KYOFF Offroad Takımlar Şampiyonu ilan edilir. 
KYOFF Offroad Takımlar Şampiyonası’na puan alabilmek için takım kaydı yapmak şart olup asgari katılım 
sayısı 2 (iki) dir. (Bakınız Yarış Ek Düzenlemeleri Madde 7) 
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1.2 KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonası 
2019 sezonunda Kyrenia Offroad Derneği tarafından organize edilecek, 3 yarıştan oluşan şampiyonadır. 
 

1. Offroad Ralli Sprint 1 – 9 Mart 2019 
2. Offroad Ralli Sprint 2 – 7 Eylül 2019 
3. Offroad Ralli Sprint 3 – 23 Kasım 2019 

 
1.2.1 2019 Offroad Ralli Sprint Genel Klasman Şampiyonluğu: 
2019 KYOFF Offroad Rali Sprint Şampiyonası’na dâhil yarışların Ralli ve SSV genel klasmanlarından Yarış 
Ek Düzenlemeleri Madde 7’de yer alan Tablo 4’e göre aldığı puanlarla sezon sonunda en yüksek puana 
sahip pilot ve co-pilotlar; 
  

 KYOFF Offroad Ralli Sprint Otomobil Pilot ve Co-Pilot Şampiyonu  

 KYOFF Offroad Ralli Sprint SSV Pilot ve Co-Pilot Şampiyonu ilan edilirler.  
 

1.2.2 2019 Offroad Ralli Sprint Sınıflar Şampiyonluğu:  
2019 Offroad Ralli Sprint Şampiyonası’na dâhil yarışların sınıf klasmanlarından Ek Düzenlemeler Madde 
7’deki Tablo 5’e göre aldığı puanlarla sınıflarında sezon sonunda en yüksek puana sahip Pilot ve Co-Pilotlar;  
 

 2019 Offroad Ralli Sprint Otomobil Sınıf T1 Birincisi 

 2019 Offroad Ralli Sprint Otomobil Sınıf T2 Birincisi  

 2019 Offroad Ralli Sprint Otomobil Sınıf T3 Birincisi  

 2019 Offroad Ralli Sprint UTV Sınıf SSV1 Birincisi 

 2019 Offroad Ralli Sprint ATV Sınıf SSV2 Birincisi ilan edilirler.  
 

1.2.3 2019 Offroad Ralli Sprint Takımlar Şampiyonluğu 
KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonası takvimine dahil yarışların genel klasmanlarında, Ek Düzenlemeler 
Madde 7’deki Tablo 4’e göre puan alan en iyi iki takım mensubunun puan alması esası ile sezon sonunda en 
yüksek puana ve Offroad takım lisansına sahip yarışçı KYOFF Offroad Ralli Sprint Takımlar Şampiyonu ilan 
edilir. KYOFF Offroad Takımlar Şampiyonası’na puan alabilmek için takım kaydı yapmak şart olup asgari 
katılım sayısı 2 (iki) dir. (Bakınız Yarış Ek Düzenlemeleri Madde 7) 
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2. UYGULAMA 
 

2.1 KYOFF, KKTC’de Ulusal Offroad yarışlarının yapılması için, Otomobil Sporları Yarış Genel Kuralları 
madde 2 gereği, iş bu kitap ve kurallara ek olarak çıkarılacak bültenler ile yapılmasını sağlar. 

 
2.2 KYOFF Offroad Ralli Raid Şampiyonası takvimine dahil “Cyprus Offroad Attack 2019” yarışı 1 katsayı, 
“24hr. Offroad Challenge 2019” 1.5 katsayı ve “Afrodisia 2019” 2 katsayı olarak hesaplanacaktır. KYOFF 
Offroad Ralli Sprint Şampiyonası takvimine dahil 3 yarışın ilk ikisi 1 katsayı, son yarış ise 1.5 katsayı olarak 
hesaplanacaktır. Şampiyonalar arası puan taşıma yoktur. 

 
2.3 Bu Offroad Şampiyona kuralları, organizatörler tarafından aynen uygulanacaktır.  

 
2.4 Bu kitabın maddelerinin yorumu ile kurallar kapsamında bulunmayan konularda karar alma hak ve 
yetkisi; yarışlar sırasında Spor Komiserler Kurulu’na aittir.  

 
2.5 Yarışın akışı ile ilgili (örneğin parkur ve zamanlama gibi) değişiklikler; yarış öncesi KYOFF’un onayı ile 
yarış süresince, Komiserler Kurulu’nun onayı ile resmi ilan yerlerine asılacak bültenlerle yapılır. Bültenler; 
tarih, saat ve sayı içereceklerdir. Bültenlerin tüm sürücülere imza karşılığı dağıtılması zorunludur.  

 
2.6 Gerekli hallerde Offroad Kurallar Kitabı üzerinde değişiklik, yorum veya açıklama sadece KYOFF 
tarafından yapılır.  

 
3. SORUMLULUK 
 

3.1 KYOFF ile yarışa resmi izinleri veren makamlar, yarış düzenleyen Organizatör Kulüpler ve organizasyon 
lisansına sahip üçüncü kişiler; KYOFF otomobil sporları yarış genel kuralları, bağlı ulusal branş yarış 
kuralları ve diğer KYOFF Kurallar Kitabında yer alan kurallar çerçevesinde organize edilmesi ve güvenlik 
tedbirlerinin alınmış olması koşulu ile yarışlardan önce, yarışlar sırasında ve yarışlardan sonra meydana 
gelebilecek herhangi bir kaza halinde gerek yarışçılar, görevliler gerekse seyirciler yönünden, 
ölüm,yaralanma, zarar veya sakatlıklardan dolayı maddi ve manevi açıdan hiç bir şekilde sorumlu 
tutulamazlar.  

 
3.2 Yarışçı ve sürücüler yarışa kayıt yaptırmakla, bu kurallar ve ilgili diğer tüm kuralları okumuş, anlamış ve 
uygulayacaklarını kabul etmiş sayılırlar.  

 
4. ORGANİZASYON  
 

4.1 Organizatör, asgari müddetlere uymak ve ulusal şampiyona için parkurlarını onaylatmak şartıyla, 
düzenleyecekleri yarışların yarış ek kurallarını, KYOFF tarafından öngörülen örneğe uygun olarak 
yayınlarlar. 

 
4.2 Organizatör, KYOFF onayı için başvurusu esnasında; parkuru, zaman çizelgesini ve güvenlik semaşını 
da yollayacaktır.  

 
4.3 Organizatör tarafından yayınlanacak yarış ek kuralları sadece yarış ile ilgili önemli bilgileri kapsayacaktır. 
Yarışçılar yarış kuralları için sırasıyla; Yarış Ek Kurallarına, Yarış Genel Kurallarına, Yarış Ek 
Düzenlemelerine, Ulusal KYOFF Offroad Kurallar kitabına ve FIA Uluslararası Spor Yasası ilgili maddelerine 
başvuracaklardır.  
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5. KATILABİLİR ARAÇLAR VE YARIŞÇILAR 
 
5.1 Katılabilir Araçlar  
 

Ralli Otomobil Sınıf T1: Motor hacimleri; 1999cc.’ye kadar (1999cc dahil) 4x4 Arazi otomobilleri. 
Ralli Otomobil Sınıf T2: Motor hacimleri; 2000cc.-3999cc arası (3999cc. dahil) 4x4 Arazi Otomobilleri. 
Ralli Otomobil Sınıf T3: Motor hacimleri; 4000cc.üzeri (4000cc. dahil) 4x4 Arazi Otomobilleri. 
 
Ralli SSV1: UTV araçlar 
Ralli SSV2: ATV Araçlar 

 
Raid (R1): 4x4 Otomobiller 
Raid (R2): Klasik kayıtlı 4x4 Otomobiller 
Raid (R3): ATV ve Motosiklet  
 
Macera (A1): Motosiklet 
Macera (A2): ATV 
Macera (A3): UTV 
Macera (A4): 4x4 Arazi Araçları 

 

 Süper şarjlı ve turbolu motorların atmosferik eş değerlerini saptamakta kullanılacak katsayı 1,5’dir. İş 
makinaları ve traktörler, offroad yarışlarına kabul edilmezler. 

 
Katılabilir Araçlarla İlgili Tüm Gruplar Için Geçerli Teknik Özellikler:  

 
a) Araçlarda sürüş emniyetini bozmamak şartı ile her türlü modifikasyon serbesttir. Ancak araçlarda 
K.K.T.C. Trafik Kanunu’na uygun  olarak normal etaplarda kullanılabilmelerini  sağlayacak farlar, stoplar, 
sinyaller vb. parçaların bulunması zorunludur. Araçların dış görünüşlerine itina gösterilmesi tavsiye edilir.  

 
b) Teknik Kontrol Sorumlusu tarafından emniyetli veya uygun bulunmayan araçlar teknik kontrolden 
geçemeyecek ve Komiserler Kurulu’na rapor edilecektir.  

 
5.2 Katılabilir Yarışçı ve Sürücüler  
 

İlgili sezon için geçerli KYOFF 4x4 Yarışçı ve Offroad Sürücü Lisansına sahip gerçek ve tüzel kişiler 
katılabilirler.  

 
Yarışlara kayıt yaptırmak için 15 yaşından gün almış olmak gerekmektedir. Yarışçıların 1.sürücü olarak 
kayıt yaptırması için ehliyet saihibi olması gerekir. 18 yaşını doldurmamış olan yarışçıların velilerinden 
noter tasdikli yarışabilir belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



damal�bayrak.net

damal�bayrak.net

damal�bayrak.net

damal�bayrak.net

damali .netbayrakdamalibayrak.net

 

 

2019 KYOFF OFFROAD KURALLARI  

 

23 

 

6. KAYIT PROSEDÜRÜ 
 
6.1 Kayıt İşlemleri 
 
6.1.1 Yarışlara katılmak isteyen, ilgili sezon için  geçerli KYOFF lisansına sahip yarışçılar, kayıt formunu tam 

olarak doldurarak en geç yarış ek kurallarında belirtilen son kayıt tarihine kadar  yarış sekreterliğine 
ulaştırmalıdırlar. Bu tarihten sonra yapılacak kayıt başvuruları organizatör tarafından kabul edilemez. 

6.1.2 Organizatör, gerekçelerini belirtmek şartıyla  KYOFF onayı alarak herhangi bir kaydı reddetme hakkına 
sahiptir.  

6.1.3 Organizatör, kayıt listesini asgari müddetlere uygun olarak ilan etmek ve bir kopyasını, KYOFF’a e-posta ile 
göndermek zorundadır.  

6.1.4 Co-Pilot ile ilgili detaylar teknik kontrolün sonuna kadar bildirilebilir. (Teknik kontrol sonrasında Co-Pilot 
hiçbir şekilde değiştirilemez, yarışçı başka Co-Pilot ile yarışamaz.)  

6.1.5 Yarışçının tüzel kişiliğe sahip olması (takım  lisansı) halinde; tüm yarış boyunca bütün  sorumluluk kayıt 
formunda birinci Pilot olarak  belirtilen sürücüye ait olacaktır.  

6.1.6 Ulusal KYOFF Offroad kurallarının öngördüğü hususlar haricinde kayıt formunda hiçbir değişikliğe müsaade 
edilmeyecektir. Ancak yarışçı teknik kontrole kadar müracaat ettiği aracı, aynı sınıfta olmak şartı ile başka bir 
araç ile değiştirebilir. Ait olduğu sınıf dışında başka bir sınıfa geçiş yapamaz. Eğer sınıfinda start alacak araç 
sayısı (teknik kontrolü geçmiş) 2 (iki)den az ise yarışçı kendi isteği ile kesin start listesi ilan saatinden önce 
Komiserler Kuruluna bir üst sınıfa geçmek için başvurabilir.  

6.1.7 Yarışçılar, idari kontrolde otomobillerinin kategorilerinin yanı sıra hangi sınıfta olduklarını beyan etmek 
zorundadır. 

6.1.8 Yarışlarda ekiplerin yedek aracı olamaz. 
 
 
6.2 Kayıt Ücreti 
 
6.2.1 Kayıt Bedelleri 
 

6.2.1 Kayıt bedelleri KYOFF tarafından açıklanmış olan limitleri aşamaz. Yarışçı veya sürücülere dağıtılacak 
doküman tutarları kayıt bedelinin içindedir.  

 
6.2.2 Kayıt bedeli nakden veya banka havalesi yolu ile ödenebilir. Banka havalesi yapıldığı takdirde havale 
dekontu kayıt formu ile birlikte ibraz edilecektir.  

 
6.2.3 Kayıt bedelini ödemeyen yarışçılara  Organizatörün kararına bağlı olarak start verilmez.  

 
6.2.4 Kayıt bedellerinin iadesi için 2019 Yarış Ek Düzenlemeleri Madde 1b’ye bakınız.  

 
7. SİGORTA 
 

7.1 Organizatör tarafından yaptırılacak sigorta sadece yarışçıların üçüncü şahıslara veya üçüncü şahıslara 
ait mallara verecekleri hasarları için olup, sigorta bedelleri KYOFF’un her yıl belirlediği limitlerin altında 
olamaz.  

 
7.2 Sigorta bedeli kayıt bedeline ilaveten ödenir.  

 
7.3 Organizatör tarafından yaptırılacak sigortanın  geçerliliği yarışın startında başlar, yarışın sonunda veya 
ekibin yarışı terk etmesi veya ihraç edilmesi durumunda sona erer.  

 
7.4 Servis araçları ve ekipleri organizatör tarafından verilen plakaları veya kartları taşısalar dahi sigorta 
kapsamı dışındadırlar.  

 
7.5 Organizatör, en az 2 adet görevli aracı sigorta poliçesine ilave ettirmek zorundadır.  
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8.YARIŞ NUMARALARI ve START SIRALAMASI 
 

8.1 Sürücülerin yarış numaraları start sıralamasına göre aşağıdaki kriterlere göre verilir.  
Şampiyonanın ilk yarışı için;  
- Bir önceki senenin puan durumu,  
- İlgili yarışın bir önceki sene elde edilen puan durumu,  
- Tecrübeli yarışçılara 
- Kayıt sırasına göre sıralandırılarak komiserler kurulu tarafından verilir.  
 
Şampiyonanın ikinci yarışından itibaren  
- İlgili sezonun puan durumuna göre,  
- İlgili yarışın bir önceki sene elde edilen puan durumu,  
- Tecrübeli yarışçılara 
- Kayıt sırasına göre sıralandırılarak komiserler kurulu tarafından verilir. 
 
Sınıflara göre dağılım aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 
 

 Ralli Otomobil (T1,T2,T3) : 101-199 

 Ralli SSV (SSV1,SSV2) : 201-299 

 Raid (R1,R2,R3) :  301-399 

 Macera (A1,A2,A3,A4) : 401-499 
 

8.2 Her sınıfin ilk numarası (101, 201, 301, 401), ilgili  sınıfta bir önceki sezon birinci olmuş sürücüye  
verilecektir. Söz konusu sürücü içinde bulunulan  sezonda yarışmasa bile, bu numaralar başka  sürücüye 
verilemez.  

 
8.3 Start numaraları verilirken aşağıdaki kriterler de göz önüne alınacaktır: 
 

 Bir önceki sezon ilgili şampiyona genel klasman puanları,  

 İlgili yarışın bir önceki sene elde edilen puan durumu,  

 Otomobil sporları şampiyonalarında başarılı olmuş sürücüler,  

 Tecrübesiz sürücüler,  
 
2019 sezonunda, ilk yarışın kapı numaralarının dağılımı yukarıdaki kriterlere bağlı olarak KYOFF onayıyla 
belirlenecektir. 
 
8.4 Daha sonraki yarışlarda, yarışçıların şampiyona genel klasman puan durumları göz önünde 
bulundurularak bir start listesi oluşturulacaktır.  

 
8.5 Kesin start listesinden sonra herhangi bir  sınıfta iki araçtan az katılım olursa bahis konusu  sınıfta yer 
alan yarışçı bulunduğu sınıf klasmanından puan alamaz, bir üst sınıf için ve genel klasman için yarışır.  

 
8.6 Organizatör ek kurallarda öngörüldüğü gibi her yarışçıya 2 adet yarış numarası minimum 32x40 cm 
(kapılar için) sağlayacaktır. Ayrıca 15x15 cm. genişliğinde ön ve arka camın sağ üst köşesine yapıştırmak 
için iki adet yarışçı numarası vermek zorundadır.  

 
8.7 Organizatör tarafından sağlanan yarış numaraları yarış boyunca her iki ön kapı üzerinde ve ön-arka 
camın sağ üst köşesinde taşınacaktır. 

 
8.8 Ekipler, ralli tipi seyirci etaplarında 2’şer dakika,  Rally Raid/Cross Country etaplarında 3’er dakika 
aralıklarla start verilmesi önerilir. 
 
8.9 Yarışlarda start Ralli, Raid ve Macera kategorileri sırasıyla verilecektir. 
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9. REKLAMLAR  
 

KYOFF Yarış Genel Kuralları Madde28’e bakınız.  
 

Araç üzerinde daha önceki organizasyonlarda  yapıştırılmış stickerler ve kapı numaraları sökülmek 
zorundadır.  

 
10. ORGANİZASYONLA İLGİLİ GENEL KURALLAR VE EMNİYET TEDBİRLERİ  
 

10.1 Offroad Şampiyona yarışlarında esas, trafiğe açık olmayan yollardaki engel ve zorlukların aşılması, 
trafiğe açık yollarda ise yön bulma becerisine dayalıdır. Yarışların derecelendirilmesinde kullanılan tek kıstas 
zaman faktörü değildir. 
 
10.2 Yarışnın programı teknik kontrolden ödül töreni sonuna kadar en erken Perşembe sabahı başlayıp, en 
geç Pazar akşamı bitecek şekilde yapılmalıdır. 

 
10.3 Yarış parkuru, start anında koordinat veya Yol Notu (Road Book) olarak yarışçılara verilir. Yarış ek 
kurallarında; 

 Yarışnın etap sayısı,  

 Start aralıkları,  

 Etap tipleri,  

 Etapların özellikleri,  

 Zaman çizelgesi (itinerary)  
İçermelidir. 

 
10.4 Aynı gün kullanılan etapların ikisi aynı anda koşulurken her iki etaba kolayca ulaşılabilecek bir noktada 
minimum 1 adet tam teşekküllü ambulans olmalıdır, servis alanında 1 adet tam teşekküllü ambulans olması 
tavsiye edilir.  

 
10.5 Her etapta, içinde tıbbi teçhizat bulunan 1 adet 4 x 4 tıbbi ilk müdahale aracı (MIC) olmalıdır. Starttaki 
ambulans 4x4 araç ise MIC olması zorunlu değildir.  

 
10.6 Her etapta, arazi şartlarına uygun 4x4 1 adet itfaiye veya yangın aracı, (içinde toplam minimum 70 
kg’lık toz yangın söndürücü) bulunması zorunludur.  

 
10.7 Parkur içerisinde ve gözetmen noktalarında yeterli miktarda manuel yangın söndürücü olmalıdır.  

 
10.8 Organizasyonlar etap akışını sağlamak için etap başına en az 1 adet çekici amaçlı 4x4 araç 
bulundurmak zorundadır. Bu araçlarda kurtarıcı etiketi bulunması mecburidir.  

 
10.9 Parkurun etrafında seyircinin yoğun olmasının beklendiği noktalara, fazladan güvenlik görevlisi 
konulacaktır. Seyirci noktalarının etrafı bariyer, jüt vb. materyaller ile belirlenmelidir.  

 
10.10 Parkurun süratli bölümlerinin sonlarına, yani araçların savrulabileceği düzlük sonlarına, kesinlikle 
seyirci alınmayacaktır. Bu alanlara seyirci giremez levhası konulacaktır.  

 
10.11 Etabın sınırlarını belirleyen bantların içine seyirci veya seyirci aracı kesinlikle alınmayacaktır. Görevli 
araçlarının seyirci araçlarından farklı olduğu araç üstü etiket ile belirlenecektir. Görevlilerin ve araçların 
brifingde sporculara tanıtılması gerekmektedir.  

 
10.12 Tüm emniyet tedbirlerinin kusursuz sağlanabilmesi için yeterli miktarda telsiz cihazı yarış 
görevlilerinde bulundurulacak ve her aracın finişe geldiği teyit edilecektir. 

 
10.13 Gerekli ikaz ve bildirilerin sürücülere, görevlilere ve seyircilere aktarılabilmesi için güçlü bir ses düzeni 
bulunması tavsiye edilir.  
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11. ETAP TİPLERİ VE KURALLARI 
 

KYOFF Offroad şampiyona yarışlarında “Açık Etap” ve “Kapalı Etap/Seyirci Etabı” olarak iki farklı etap 
kullanılır. Açık Parkurlarda esas, yön bulma ve KKTC trafik kurallarına uyarak zamana karşı yarışdır. Kapalı 
parkurlarda esas zamana karşı mücadele etmekdir. Ralli Sprint veya Cross-Country tarzı yarışlarda normal 
etap olarak trafiğe açık yollar kullanılabilir fakat hiç bir şekilde normal etaplarda hız belirleyici faktör olamaz. 

 
a) Cross-Country Tipi Ralli; Ekiplerin kapalı etaplarda hız sınırı olmadan ve açık etaplarda hız sınırı olarak, 
yön bulma ve zamana karşı yarıştıkları yarış tipidir. 
b) Cross-Country Tipi Raid; Ekiplerin açık etaplarda yön bulma becerisine dayalı yarıştıkları yarış tipidir.  
c) Offroad Ralli Sprint; Ekiplerin kapalı etaplarda zamana karşı yarıştıkları yarış tipidir. 

 
11.1 Genel Etap Kuralları 

 
11.1.1 Belirlenen güzergahın organizasyon tarafından verilecek yol notları veya koordinatlar ile geçilmesi 
şeklinde yapılır. 
 
11.1.2 Etap içerisinde kalan yarışçılar sadece güvenlik amaçlı olarak görevlilerce parkur dışına en yakın yere 
çekilebilir. Araç kendi imkânları ile devam etmek zorundadır. Dışarıdan herhangi bir ekipman ve ekip yardımı 
alamazlar. Aksi ihraç sebebidir.  

 
11.1.3 Güvenliği sağlamak ve yolu açmak amaçlı görevli araç ile çekilen ve düzeltilen araçlar yarışın ilgili 
etabından ihraç edilir. Eğer organizasyon tehlike arz eden bir durum görüyorsa; yarışçının fikrini sormadan 
görevli araç ile müdahale edip yolu açabilir. Yarışçı yarışın ilgili etabından ihraç olmuş sayılır.  

 
11.1.4 Aralıklı çıkış şeklinde yapılacak etaplarda, etap içinde bilinçli şekilde yarış akışını engelleyecek ve 
yavaşlatacak şekilde durmak ihraç sebebidir. Etap içinde aksi yönde gidilmez, fakat yolda spin  atan ve yan 
dönen araç pozisyonunu düzeltmek  amacı ile manevra yapmak için geri gidebilir. 

 
11.1.5 Etaplarda start almayan, etabı yanlış geçen ve/veya tamamlayamayan ekiplerin alacağı cezalar 
belirlenen katsayı veya yüzdelik şeklinde organizasyonun ek yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. 

 
11.2 Açık Etap 
 

11.2.1 Trafiğe açık ve maksimum hız limiti bulunan etaplardır. 
 

11.2.2 Yol notları ile yarışılacak etaplarda; Etap uzunluğu, yönleri ve limitleri açıkça belirlenmiş, uzunluğu 15 
kilometreden az, 80 kilometreden çok olamaz. Koordinat ile yarışılacak etaplarda ise etap uzunluğu, yönleri 
ve limitlerini yarışçıların seçeceği yola göre belirlenir. İdeal güzergaha göre etap uzunlukları 15 kilometreden 
az, 80 kilometreden çok olamaz. 

 
11.2.3 Açık etaplarda belirleyici faktör ralli kategorisi için etap geçiş süresi, raid kategorisi için yön bulma 
becerisidir.  

 
11.3 Seyirci Etabı / Kapalı Etap 

 
11.3.1 Tur uzunluğu, yönleri ve limitleri açıkça belirlenmiş, çeşitli engelleri içeren ve bir turun uzunluğu 3 
kilometreden az, 20 kilometreden çok olamaz. Start ve Finiş noktası farklı yerlerde olacak şekilde de seyirci 
etabı hazırlanabilir. 
 
11.3.2 Trafiğe kapalı ve güvenlik önlemleri alınmış etaplardır. 

 
11.3.3 Belirleyici faktör ralli kategorisi için etap geçiş süresidir. Raid kategorisinde kapalı etap ile açık etabın 
farkı yoktur. 

 
11.3.4 Start aralıkları minimum 1 dakika ara ile verilecektir. İdeali 2 veya 3 dakika olarak önerilir. 
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11.3.5 Etaplarda geçilmesi zor olabilecek, etabın veya yarışın tıkanmasına sebep olabilecek durumlarda 
gözetmen veya görevli tarafından gösterilecek alternatif geçis (by-pass) uygulaması yapılmalıdır.  

 
11.3.6 Seyirci etaplarında veya kapalı etaplarda yapay engeller yapılırken (kalas, tomruk vb. geçisleri) bu 
engellerden geçecek araçların dingil genişlikleri ve emniyet tedbirleri göz önüne alınmalıdır.  

 
11.3.7 Yol keşfi organizatöre bağlı olarak yarış ek kurallarında “yürüyerek” veya “araçla” şeklinde  
belirtilecektir.  

 
11.3.8 Start/Stop yapacak yarışçıların, yarış akışını bozmadan yapabilmeleri için organizatörün jüt ile bu yolu 
hazırlaması tavsiye edilir.  

 
11.3.9 Bantlar etabın sınırlarını belirtmek amacı ile kullanılr. Kestirme yapılamaz. İstem dışı yoldan çıkarak 
bant sınırını aşmak dışında, dört teker bant dışına çıkması halinde komiserler kurulu tarafından zaman 
cezaları hatta ihraca kadar cezalar verilebilir. 

 
12. YARIŞ GENEL KURALLARI ve KONTROL NOKTALARI UYGULAMALARI 
 
12.1 Yarış Genel Kuralları 
 

12.1.1 Her araç iki kişilik bir ekipten oluşur. Eğer durum böyle değilse araca start verilmez. Ekipler birinci 
sürücü (Pilot) ve ikinci sürücü (Co-Pilot) olarak iki sürücüden oluşurlar. Yarış sırasında her iki sürücü de 
aracı kullanabilir. Her iki sürücünün de geçerli sürücü lisansı ve ekibin yarışçı lisansı olmalıdır. 15-18 yaş 
arası için istisnai durum ek bültenlerle belirtilir. 

 
12.1.2 Araçlar hareket halinde iken sürücülerin emniyet kemerlerinin ve kasklarının takılı olması şarttır.  

 
12.1.3 Araçlara durarak start verilir. Etap finişlerinde durmadan geçiş (flying finish) uygulanacaktır.  

 
12.1.4 Ekipler start öncesi yarış startı öncesinde kapalı parka kendi start zamanlarından 10 dakika önce 
girebilirler. Kapalı park zamanları yarış ek kurallar kitabında ilan edilmelidir. 
 
12.1.5 Saat ve dakikalar, her zaman 00:01 ile 23:59 olarak gösterilecek ve sadece dolan dakikalar dikkate 
alınacaktır. Yarışnın resmi saati GPS, IOS veya BRT radyo saat ayarıdır. 

 
12.1.6 Ralli Kategorisi için Kapalı ve Açık  Etaplarda ZK, Start, FF ve Stop noktası kurulur. Raid Kategorisi 
için Ayak ve/veya kısımların başları ve sonlarında Zaman Kontrol noktası bulundurulur. Organizatör 
tarafından verilen ideal etap zamanı; etabın startından etap sonrasında kurulan Servis alanı (toplama) 
girişine kadar veya bir sonraki zaman kontrol noktasına kadar olan ideal zamanı ifade eder. 
 
12.1.7 Servis alanı (toplama) girişinde zaman karnesi alınan yarışçıya bir sonraki kontrol noktası için ideal 
zamanı yazılarak, yeni zaman karnesi verilir.  

 
12.1.8 Seyirci özel etaplarında servis alanı (toplama) girişine erken giriş serbesttir. Yarışçı servis alanı 
girişine kendi ideal zamanından en fazla 15 dakika cezalı geç kalabilir.15 dakika dan fazla geç kalan ekip o 
etaptan ihraç olur. Yarışçı diğer etaplara Süper Offroad yaparak devam edebilir. 

 
12.1.9 Süper Offroad yapmak isteyen araçlar; eğer mekanik arızadan dolayı özel etapta kalmışlar ise o 
etapta yarışan tüm araçların etabı tamamlamasının ardından organizatör tarafından servis alanına 
çekileceklerdir. Etap boşaltılmadan aynı etapta tekrar start verilemez. Organizatör kulüp gerekli önlemleri 
almakla yükümlüdür. 

 
12.1.10 Yarışçının, yarışın son etabında kalması halinde; bir sonraki etap olmadığı için yarışçı Süper Offroad 
talebinde bulunamaz. Kendi imkânları ile etabın ideal süresinde Stop noktasına ulaşamaması halinde, ek 
bültende aksi belirtilmedikçe yarıştan puan alamaz. 
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12.1.11 Süper Offroad hakkını kullanmak isteyen yarışçılar, tamamlayamadıkları etap için, ilgili etabın kendi 
kategorilerindeki en iyi derecenin üzerinden belirlenen ve ek yönetmelikte belirtilen kat sayıya veya yüzdeliğe 
göre ceza alacaklardır. 
 
12.1.12 Yarışın son etabında stop noktasına kendi imkânları ile gelmiş yarışçının yarışı bitmiş sayılacaktır. 
Yarış sonunda Kapalı Park uygulaması yapılmayacaktır. Yarış sonunda son teknik kontrol yapılmayacaktır.  
 
12.1.13 Yarışın gün sonlarında servis ek kurallarda belirtildiği şekilde olacaktır.  
 
12.1.14 Süper Offroad yapan ekipler kapalı park çıkışında start öncesi Teknik Kontrol onayından sonra 
yarışa devam edebilecektir.  
 
12.1.15 Süper Offroad yapan ekipler, bu hakkı kullandıkları etaptan aldıkları dereceye göre, yarışın genel 
klasmanı ile sınıf klasmanlarında yer alır ve bu klasmanlardaki yerlerine göre de KYOFF Offroad 
Şampiyonası için puan alır. Ekipler arasında start aralığı korunacaktır.  
 
12.1.16 Yarışçılar, bütün kontrol noktalarından zaman karnelerinde belirtilen sıraya uygun olarak geçecek ve 
karnelerini işlettirecektir. 
 
12.1.17 Engelli etaplarda Özel etap finiş zamanının kayıt işlemi stop tabelalı masada otomatik zaman kayıt 
cihazları veya el ile yazılmak sureti ile yapılacaktır.  

 
12.1.18 Finiş zamanları yarışçıların zaman karnelerine saat-dakika-saniye-salise cinsinden işlenecektir.  

 
12.2 Kontrol Noktalarıyla İlgili Uygulamalar  
 

12.2.1 Bütün zaman kontrolleri, geçiş kontrolleri, özel etap start ve toplama kontrolleri KYOFF standartlarına 
uygun ralli tabelalari ile açıkça  belirtilmiş olacaktır.  

 
12.2.2 Tüm kontrol sahalarında (sarı ve bej tabela arası) kapalı park kuralları geçerlidir. Bu kuralı ihlal eden 
yarışçı etap ihracı olur.  

 
12.2.3 Kontrol noktalarının başlangıcında bir sarı tabela bulunacaktır. Buradan takriben 25 metre sonra 
kontrol masasının yerini belirleyen ilkinin eşi kırmızı bir tabela bulunacaktır. Kırmızı FF tabelası ile Stop 
tabelası arası en az 100 metre olmalıdır. 

 
12.2.4 Ekipler, ideal kayıt zamanlarından 1 dakika önce ceza almaksızın (Sarı ve Kırmızı ZK arasında) girip 
bekleyebilirler.  

 
12.2.5 Ekipler, ideal kayıt zamanları dolmadan karnelerini işletmek durumundadır. Örnek: İdeal kayıt zamanı 
17:58 olan bir yarışçı kaydını 17:58:00 ile 17:58:59 arasında yaptırırsa zamanında kayıt yaptırmış sayılır.  

 
12.2.6 İdeal kayıt zamanı ile gerçek kayıt zamanı arasındaki fark için aşağıdaki cezalar uygulanır: 

 Geç gelişlerde: Geç gelinen her dakika veya dakika parçası için 10 saniye ceza verilir. Bu süre en 
fazla 15 dakikadır. Süreyi aşan yarışçıya start verilmez. Yarışçı etap ihracı olur. 

 

 Erken gelişlerde: Erken gelinen her dakika veya dakika parçası için 60 saniye ceza verilir.  
 
13. KAPALI PARK KURALLARI  
 

13.1 Bütün araçlar start öncesi kapalı park uygulamasina tabi olacaklardır 
 

13.2 Ekipler araçlarını kapalı park sahasına bıraktıktan hemen sonra sahayı terk edecekler ve bir daha 
ekipten hiç kimse içeri tekrar giremeyecektir. Görevliler dışında hiç kimse kapalı park alanında bulunamaz.  
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13.3 Zorunlu hallerde, kapalı park içindeki bir araç  sadece aracın Pilotu ve Co-Pilot tarafından itilebilir.  
 

13.4 Araçlar kapalı park uygulamasına tabi iken benzin ikmali yapılamaz. Aksi davranışta yarıştan ihraç 
cezası uygulanır.  

 
13.5 Teknik kontrol görevlileri gözetimi altında aracın tamiratı yalnız Pilot ve Co-Pilot tarafından;  

 Patlak veya hasarlı bir lastiği sadece kendi imkânları ile değiştirebilirler. (Kapalı park içerisinde, 
yarışçılar kendi aracında bulunan malzemeler dışında, etraftan tedarik edebileceği hiçbir malzeme ile 
müdahale de bulunamaz, aracına alarak yardımcı malzeme yapamaz.) 

 Kırık bir ön cam, gerekiyorsa dışarıdan yardım alınarak değiştirebilir.  
 

13.6 Yukarıdaki (13.5) maddesinde belirtilen işlemler  ekibin start zamanına kadar tamamlanırsa, ekibe 
herhangi bir ceza verilmez. Aksi takdirde tamirat için geçecek zaman normal etapta alınmış gecikme cezası 
olarak kabul edilecek ve bu ceza ekibin tamirattan sonra gireceği ilk özel etabın zamanına ilave edilecektir. 
Yarışçı start ZK’sına 15 dakikadan fazla geç kalamaz. Aksi takdirde start verilmez bir sonraki etaba Süper 
Offroad ile başlar. 
  
13.7 Yarışın start kapalı parkından herhangi bir  sebeple çıkış yapamamış veya start alamamış yarışçı ilk 
etaptan ihraç olur ve sonraki etaba Süper Offroad hakkını kullanarak devam eder. Start Kapalı parkından 
herhangi bir sebeple çıkış yapamayan araç çekilerek organizatör tarafından servis alanına götürülecektir.  
 
13.8 Kapalı park alanı içerisinde araçlar kaput açamaz, sıvı ikmali (su, yağ, yakıt vb.) yapamaz. Bu kuralı 
ihlal eden yarışçı yarış ihracı olur.  
 
13.9 Teknik kontrol görevlileri, kapalı park sahası içinde gerekli gördükleri kontrolleri yapabilirler.  
 
13.10 Tüm kontrol sahalarında (sarı ve bej tabela arası) kapalı park kuralları geçerlidir. Bu kuralı ihlal eden 
yarışçı etap ihracı olur. Bir sonraki etaba Süper Offroad yaparak devam edebilir.  

 
14. ETAPTA KALMIŞ ARAÇLAR İÇİN GENEL KURALLAR 
 

14.1 Kaza halinde ve/veya kendi başına hareket etme olanağı bulunmayan aracın her iki sürücüsü de 
araçtan inebilir. Motoru stop etmiş araçtan inen yarışçılar kasklarını çıkarabilirler, eğer ekip yarışa devam 
edecekse tekrar kask takma mecburiyetindedir.  

 
14.2 Kendi başına hareket etme olanağı bulunan araçta motor çalışır durumda iken araçtan sadece bir 
sürücü inebilir. Aksi durumda etap ihracı olur. 

 
14.3 Kaza durumunda ve/veya diğer ekiplere yardım amacı ile terk edilen araçlar emniyetli bir şekilde 
sabitlenmiş, motoru stop ettirilmiş, araç vitese takılmış, el freni çekilmiş ve eğer arazi şartları gerektiriyor ise 
emniyet halatı ile bağlanmış olmalıdır.  

 
14.4 Yolun arıza yapan veya engele takılan araç ile bloke olması kaçınılmaz ise sürücülerden biri araçtan 
inerek emniyet kuralları uyarınca diğer araçlara gerekli işaretlemeyi yapacaktır.  

 
14.5 Ekipler için vinç kullanımı ve montajı serbesttir. Ancak vinç kancasının kendi halatı ile ağaçlara takılarak 
kullanılması kesinlikle yasaktır.Vinçlemenin ağaçlara zarar vermeyecek bir şekilde yapılması gerekmektedir. 
 
14.6 Özel etapların herhangi birinde yarış aracının görevli araç ile itilmesi-çekilmesi durumunda yarışçı ilgili 
etaptan ihraç edilir. Bir sonraki etaba Süper Offroad yaparak başlar. 

 
14.7 Yarışçı aracın seyirci araçları tarafından yardım alması, itilmesi, çekilmesi yasaktır. Bu durumda yarışçı 
o etaptan ihraç ile cezalandırılır.  
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15. ARAÇLARLA İLGİLİ EMNİYET TEDBİRLERİ: 
 
15.1 Katılabilir Araçlar için Geçerli Teknik Özellikler 
 

15.1.1 Araçlarda sürüş emniyetini bozmamak şartı ile her türlü modifikasyon serbesttir. Ancak araçlarda 
KKTC Traifk Kanunu’na uygun olarak normal etaplarda kullanılabilmelerini sağlayacak farlar, stoplar, 
sinyaller vb. parçaların bulunması zorunludur. 

 
15.1.2 Araçların dış görünüşlerine itina gösterilmesi tavsiye edilir.  

 
15.1.3 Teknik Kontrolde, araçların ön camlarında çatlak ve kırık tespit edildiği takdirde, start zamanına kadar 
yarışçıya süre verilir, verilen zamanda eksikliklerini tamamlayamayan yarışçıya start verilmez.  

 
15.1.4 Teknik Kontrol Sorumlusu tarafından emniyetli veya uygun bulunmayan araçlar teknik kontrolden 
geçemeyecek ve Spor Komiserleri Kurulu’na rapor edilecektir.  

 
15.2 Sürücü Kıyafetleri 
 

15.2.1 Sürücü kıyafetleri için 2019 Yarış Ek  Düzenlemeleri Madde 5’e bakınız.  
 

15.2.2 Ralli kategorisinde yarışan sürücüler, yarış boyunca yarış kıyafetlerini (Kask ve Tulum) giymek 
mecburiyetindedirler. 

 
15.2.3 CIK, FIA onaylı tulumların giyilmesi ve homologe kaskların kullanılması önerilir. 

 
15.2.4 Offroad yarışlarında, ayakkabı serbesttir. 

 
15.3 Akü  

 
Akü emniyetli şekilde bağlanmış olup, artı kutup başı izole edilmiş olacaktır. Akü ile benzin deposu aynı 
bölümde olan araçlarda akü, sızdırmaz kutu ile muhafaza altına alınacaktır. Jel veya AGM tipi akü 
kullanılması zorunludur. 

 
15.4 Yangın Söndürücüler  

 
Ulusal yarışlarda geçerli olmak üzere kullanılabilecek FIA J Eki Madde 253.7.3’e uygun manuel yangın 
söndürücüler, KYOFF 2019 Ek Düzenlemeler Madde 4’te belirtilmiştir.  

 
15.5 Benzin Depoları  

 
FT 3 tipi benzin deposu tüm ulusal yarışlar ve gruplar için isteğe bağlı olarak kullanılabilir. Araçların depo 
kapakları vidalı tip ve sızdırmaz  olacak, bunun haricindeki depo kapakları kabul  edilmeyecektir. 
Havalandırma borularına çek valf takılacaktır. Çek valfsiz havalandırma boruları kabul edilmeyecektir. Yakıt 
depoları ile sürücüler arasında koruyucu saç vb. Malzeme ile ayrılmış olması zorunludur. 

 
15.6 Ön Camlar  

 
Yarışlara katılacak tüm otomobillerde, buggy’ler ve SSV’ler hariç lamine ön cam mecburidir.  

 
15.7 Koltuklar  

 
Koltuklar değiştirildiği takdirde koltuk bağlantıları 3 mm. çelik veya 5 mm. hafif alaşımlı metalden olmalıdır. 
Koltuklar en az dört noktadan, asgari 8 mm. civatalarla sabitlenmiş olacaklardır. Bu bağlantılar tabana 
sabitlendiğinde alttan en az 40 cm2 lik saçlarla takviye edilmelidirler. Somunlar emniyete alınmalıdır. Bu 
kurala uymayan veya emniyetsiz bulunan koltuklara sahip otomobillere start verilmez. 
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15.8 Emniyet Kemerleri 
 

Emniyet kemerleri Amerikan SFI 16-1  normlarına uygun olabilir. Eski Homologe veya homologeli olması 
zorunludur. Genişlik minimum 3 inç olmalıdır ve en az 4 noktadan sabitlenmiş olacaktır. Emniyet kemerleri; 
şekline uygun, hiçbir değişiklik  yapılmadan veya parçası sökülmeden ve üreticisinin kurallarına uygun 
şekilde kullanılması gerekmektedir. Emniyet kemerlerinin kolay kesilmesini sağlayan aparat üzerlerinde 
bulundurulması zorunludur. 

 
15.9 Rollcage  
 

15.9.1 Otomobillerdeki rollcage’ler orijinal FIA onaylı veya KYOFF Teknik Kontrol Sorumlusu tarafından 
onaylanmış olacaktır. FIA J ekine uygun rollbarı ve onayı olmayan otomobillere start verilmez.  

 
15.9.2 FIA tarafından homologe edilmiş olanlar haricinde ana rollbar için 45 mm., diğer bağlantılar için asgari 
38 mm. çap olacaktır. Borular soğuk çelik çekme olacaktır.  

 
15.9.3 Ön, ana ve yan rollbar ayakları 120 cm² satıhta, arka rollbar ayakları 60 cm² olacaklardır. Bu saçlar en 
az 3 mm kalınlıkta olacak ve önde asgari 3, arkada asgari ikişer civata ile tutturulacaklardır. Civata kalitesi 
8.8, asgari çap 8 mm olacaktır. Somunlar kilitli tip olmalıdırlar.  

 
15.9.4 Ön tabloyu bozmamak maksadıyla kavis verilmiş rollbarlar kabul edilemez. Tek büküm noktasına 30 
derecelik açıyla izin verilmiştir.  
 
15.9.5 Pilot ve co-pilot tarafında (alın, sol yan, kafa arkası) FIA onaylı rollbar pad takılması zorunludur. 
İzolasyon malzemesi, sünger, kauçuk vb. yangına dayanıksız malzeme kullanılmasına izin verilmeyecektir.  

 
 
15.10 Kaput Mandalları  
 

Ön ve arka kaput için mecburidir. Orijinal kilit sistemleri sökülmüş olmalıdır.  
 
15.11 İç Mekan  
 

Pilot ve Co-Pilot için tehlike arz edebilecek sivri ve keskin malzemelerden arındırılmış olmalıdır.  
 
15.12 Elektrik Ana Salteri  

 
Araçlarda tüm elektrik tesisatını kesen ve motoru stop ettiren, içeriden ve dışarıdan kumandalı devre kesici 
şalter bulunmalı, dışarıdan kumanda düğmesi veya kolu ise ön kaputun sağında veya solunda ön camın 
hemen önünde bulunmalı ve bariz bir şekilde “beyaz zemin üzerinde mavi çerçeveli bir üçgen içinde kırmızı 
renkli şimsek figürü” ile işaretlenmelidir. Araç içerisindeki devre kesici şalter Pilot veya Co-Pilotun kemerleri 
bağlı iken uzanabilecekleri bir yerde olmalıdır.  

 
15.13 Çekme Kancası  
 

Aracın ön ve arka tamponunda, görülebilir ve rahat ulaşılabilir şekilde şaseye bağlı bir şekilde monte edilmiş, 
kırmızı veya turuncu renge boyanmış, iç çapı 50 mm.’den az olmayan en az birer adet çekme kancası 
bulunmalıdır. Kapalı tip kancalar kabul edilemez. En az bir adet ağızı açık tip çekme kancası kullanılacaktır. 
Ayrıca, aracın toplam ağırlığının 3 katı kadar yük çekebilecek kapasitede en az bir adet asgari 4 metre 
boyunda çekme halatı bulunmalı ve emniyetli bir şekilde araca sabitlenmiş olmalıdır. Çekme halatları, metal 
malzeme hariç diğer malzemelerden imal edilmiş olmalıdır.  
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15.14 Yan Camlar ve Ağlar  
 

Yan camları fabrika/orjinal olan yarış araçlarında camlarda film zorunludur. Yan camları bulunmayan yarış 
araçlarında ağ veya solid polikarbon malzeme kullanılması mecburidir. Eğer ağ kullanılıyorsa bant genişliği 
minimum 25 mm., açıklıkları 25 x 25 mm ile 60 x 60 mm arası olmalıdır. Ağlar içeriden kolaylıkla açılabilecek 
şekilde montajı yapılmalıdır. Yan camı bulunmayan ve ağ kullanılmayan yarış araçlarının yan camlarının 3 
mm. solid polikarbon olması zorunludur. Pleksiglas, pleksi levhalar ve şeffaf mika kullanılması kesinlikle 
yasaktır. İlgili araçlar teknik kontrol şartlarını taşımadıklarından start alamazlar. 

 
15.15 Lastik  
 

Yarışan tüm araçların lastik diş derinlikleri, etap  özelliklerine uygun olmak zorundadır. Yarış araçlarında 
çamurluk olmak zorundadır. Tüm tekerleklerin arkasında yere temas edecek yükseklikte tozluk/paçalık 
olmak zorundadır. 

 
15.16 Tavan  
 

Tavanı açık araç sürücülerinin üzerine denk gelen bölümü ön camdan sürücü koltuğunun en arka kısmının 
hizasına kadar (rollcage üstünde olan kısım), metal (saç ise 1,5 mm., hafif metal ise 3 mm. et kalınlığında) 
veya eşdeğer mukavemette kompozit malzeme ile kapatılarak sürücülerin baş kısımları ve üzerleri 
korunacaktır.  

 
15.17 İlk Yardım Çantası 
 

Yarış aracı içerisinde sabitlenmiş şekilde, TUVTURK tarafından yayınlanmış gereksinimlere sahip ilk yardım 
çantası bulundurmak zorunludur. 

 
15.18 Kasklar 
 

FIA onaylı homologe kask kullanılması tavsiye edilir. Eski homologe kabul edilir. Buggy’lerde ve ön camı 
olmayan araçlarda vizörlü ve çeneli kask kullanılması zorunludur. Yarışın ilk teknik kontrolünde yarış 
aracının ön camı sağlam olarak takılı olmalıdır. Yarış sırasında ön camı kırılan veya çatlayan araçların pilot 
ve co-pilotları yarışa devam etmek için kayak veya enduro tipi gözlük takmaları gerekmektedir. Deniz 
gözlüğü, kaynak gözlüğü vb. kabul edilmeyecektir. Yarışın kalan kısım ve ayaklarına bu şartları sağlayan 
yarışçılar devam edebilir. Kullanılabilecek kasklar için; KYOFF 2019 Yarış Ek Düzenlemeleri Madde 5’e 
bakınız. FIA onaylı hans veya boyunluk kullanılması tavsiye edilir. Kaskı kullanan pilotun tam adı ve soyadı, 
kan grubu bilgileri kaskın tam ense hizasında tek satırda, 2 cm satır yüksekliğinde, beyaz zemin üzerine 
siyah renkli ve Arial karakterlerle yazılı olarak bulundurulması zorunludur. 

 
15.19 Dış Mekan 
 

Pilot ve Co-pilotun isimleri ve kan grupları sağ ve sol ön çamurlukların üst kısmında veya arka yan 
camlarında olması zorunludur.  
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16. ZAMAN KARNELERİ 
 

16.1 Yarış startında her ekibe iki zaman kontrol noktası arasındaki mesafeyi kat etmek için verilen süreyi 
belirten bir zaman karnesi verilecektir.  

 
16.2 Her servis alanına geliş; bir kısım olarak kabul edilecek ve her kısım için ayrı bir zaman karnesi 
verilecektir. Servis çıkış zamanı her iki karneye birden işlenerek, bir önceki kısmın karnesi toplanacak ve 
yeni bir karne verilecektir.  

 
16.3 Ekipler kendilerine verilen zaman karnelerini yarış süresince yanlarında bulundurarak, her etabın start 
ve finişinde gözetmene işlettirmek ve görevlilerin talebi halinde ibraz etmekle yükümlüdürler.  
 
16.4 Süper Offroad yapacak ekipler katılacakları etap öncesindeki toplama alanı (servis alanı) giriş 
noktasına gelerek devam edecekleri etabın karnesini almalıdır.  

 
16.5 Zaman karnesi yarış süresince talep edilmesi halinde kontrole hazır bulundurulacak ve özellikle kontrol 
noktalarında ekip mensuplarından biri tarafından işlem yapılmak için görevlilere verilecektir.  

 
16.6 Zaman karnelerine elle veya özel bir cihazla (chronoprinter) zaman kayıtlarını işlemek sadece o 
noktadaki gözetmenin yetkisindedir.  

 
16.7 Zaman Karnesinin zaman kontrol noktalarında ibraz edilememesi (kaybedilmesi, yırtılması) durumunda 
yarışçı o etaptan ihraç edilir. Bir sonraki etaba Süper Offroad ile devam edebilir.  

 
17. BRİFİNG  
 
17.1 Görevliler ile Brifing 
 

Yarış direktörü veya vekili tarafından yapılır. Komiserler Kurulu davet edilir. Gözetmenler, güvenlik 
sorumlusu, teknik kontrol görevlileri, yarış doktoru, yarışçılarla ilişkiler sorumlusu, kapalı park, servis 
sorumlusu ve güvenlik ekibinin katılması gerekir. Yarış hakkında kısa bir bilgi, ilk yardım ve acil yardım 
konularında gerekli teknik bilgiler verilmelidir.  

 
17.2 Yarışçılar İle Brifing 
 

Yarışçılar brifingi,  yarış ek kurallarında belirtilen, yer, tarih ve saatte yapılacaktır. Ekip üyelerinin brifinge 
katılmaması durumunda ekip, parkura itiraz hakkını kaybeder, ayrıca yarış ek kurallar kitabında belirtildiği 
şekilde para cezası alır. Brifing yarışçıların oturabildiği bir ortamda yapılacaktır. Ayrıca açık alanda yapılması 
halinde ses düzeni kullanılması mecburidir. 

  
18. TRAFİK KURALLARI ZORUNLULUĞU 

18.1 Yarışlar öncesi uygulanacak teknik kontrollerde ağırlıklı olarak araçların yarış kuralları açısından 
uygunlukları kontrol edilecek, trafiğe çıkacak araçların trafik kurallarına uygunluklarından sürücüleri sorumlu 
olacaklardır.  

 
18.2 Ekipler organizasyon süresince trafiğe açık yollarda K.K.T.C. Trafik Kanun ve Kurallarına uymak 
zorundadır. Bu trafik kurallarına uymayan ekiplere, trafik ekiplerinin kesebileceği cezalara ilaveten, aşağıdaki 
cezalar uygulanır:  

 Birinci ihlal: 250,00 TL para cezası,  

 İkinci ihlal: 5 dakika zaman cezası,  

 Üçüncü ihlal: Yarıştan İhraç.  
 

18.3 Yarışa katılan bir ekibin trafik kanun veya kurallarını ihlal ettiği hallerde trafik polisi ve yetkililer, 
sürücüye her vatandaşa uygulanan işlemi yapacaklardır. 
18.4 Sürücülerin traifk kurallarına tabi yollarda kask takmaları tavsiye edilir. 
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19. SERVİS ALMA KURALLARI 
 

19.1 Etap içinde, araç üzerinde herhangi bir müdahale (tamirat), Pilot ve Co-Pilot tarafından ve sadece 
aracın içinde taşınan malzemelerle (yedek parça, alet, katı-sıvı malzeme, donanım) yapılabilir, dışarıdan 
herhangi bir yardım veya malzeme alınamaz. Ancak bu kurallara uymayan ekipler yarıştan ihraç edilir.  

 
19.2 Tamirat, arkadan gelen yarışçı araçlarına engel olmadan yapılmalıdır. Araç, parkurda arkadan gelen 
araçları engelleyecek şekilde tamirat için durmuş ise görevliler veya gözetmen tarafından ikaz edilir. Bu 
kurallara uymayan, yarışçılar yarıştan ihraç edilir.  

 
19.3 Servis araçları özel etapların içine giremez.  

 
19.4 Servis plakaları sekretaryadan temin edilebilir. Servis plakası taşımayan araçların, yarış öncesi ve 
esnasında servis aracı olarak kullanıldığı tespit edilirse her araç için kayıt bedelinin iki katı kadar ceza alınır.  

 
19.5 Servis plakası ile tanımlanmış bir servis aracının park etmesi veya herhangi bir malzeme, yedek parça 
veya ekipmanın ekibe verilmesi ancak servis alanında olabilir.  

 
19.6 Servis personelinin yaka kartı takması mecburidir. Servis yaka kartına sahip personeller yalnızca Servis 
Alanı içerisinde araca müdahale edebilecektir. Kapalı etap içerisinde araca müdahale edemezler.  

 
19.7 Görevlilerinden birinin servis yasağı ile ilgili  herhangi bir ihlali tespit etmesi halinde, ekip yarış ihracı 
cezası alır.  

 
19.8 Yarışçı ekibin her kısım sonunda en az 30  dakika servis alacağı kadar servis süresi programlanmalı, 
zaman çizelgesinde bu husus  sağlanmalıdır.  

 
20. İDARİ VE TEKNİK KONTROL:  
 

20.1 Yarışa kayıt formunu gönderen yarışçı programda belirtilen saatler içerisinde Pilot veya Co-Pilot 
tarafından idari kontrole gelmek zorundadır. İdari kontrolü tamamlayamayan yarışçı start alamaz.  

 
20.2 İdari kontrolde yarışçı, sürücü lisanslarının ve ehliyetlerinin fotokopileri teslim edilmesi  zorunludur. 

 
20.3 İdari kontrolde yarış aracının çekme belgesi veya ruhsat fotokopisi teslim etmek  zorundadır.  

 
20.4 İdari kontrolde her yarışçıya 1 adet Servis plakası ve 2 adet Servis personel yaka kartı teslim 
edilecektir.  

 
20.5 Yarışa katılan araçlar programda belirtilen saatler içerisinde teknik kontrole getirilmelidir. Programda 
belirtilen saatler içinde teknik kontrole gelmeyen yarışçılara, Komiserler Kurulu tarafından kabul edilen bir 
fors majör sebepleri yok ise, start verilmez.  
 
20.6 Fors majör talebi onaylanan yarışçı aracını en geç Start Kapalı Park açılış saatinden 1 saat önce 
Teknik kontrole getirmelidir. Bu  nedenden dolayı Start Kapalı parkına geç kalınma cezası ödemez.  

 
20.7 Fors majör hakkını kullanan yarışçı 200  TL cezayı, idari kontrol süresince ödemek zorundadır. 
Komiserler Kuruluna buna dair ödeme olmaması durumunda yarışçı start alamaz. 

 
20.8 Bir yarışçının aracı teknik kontrol şartlarına uymuyor ise eksikliklerini tamamlayabilmesi için kendisine 
belirli bir süre Komiserler Kurulu’nca zaman verilebilir. Buna rağmen araç teknik kontrol şartlarına uymuyor 
ise bu araca start verilmez.  

 
20.9 Offroad yarışlarına katılacak araçlarda hiçbir grupta homologasyon şartı aranmaz.  
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20.10 Teknik kontrol sorumlusu yapılan değişiklikler veya aşırı korozyon sonucu emniyetli görmedikleri 
araçların start almasına izin vermeyebilirler.  

 
20.11 Yarışçı ve sürücüler araçlarında yaptıkları değişikliklerin trafik yasası uyumundan doğabilecek 
ihtilaflardan kendileri sorumludurlar.  

 
20.12 İlk idari ve teknik kontrol genel olup araçların ruhsat ve evraklarının kontrolü, yarışçıların lisanslarının 
ibrazı, araçların müracaat formlarında beyan edilen gruplara uygunlukları, emniyet tedbirlerinin tam olup 
olmadığına bakılır.  

 
20.13 Teknik kontrolde, Ulusal Offroad Kuralları maddelerinde yazılı olan sınırlamalara uymayan hiç bir 
araca start verilmez.  

 
20.14 Teknik kontrolden geçen ve yarış sırasında ilgili madde ve eklerinde yazılı olan kurallara uygun 
olmadığı saptanan araçlar ihraç edilir.  

 
20.15 Teknik kontrol sırasında bir aracın beyan ettiği gruba uymadığı teknik kontrol sorumlusu tarafından 
tespit edilir ise yarışçı ait olduğu sınıfta yarışır kesin start listesinde belirtilir.  

 
20.16 Organizasyon yarış süresince ekiplerin  değişip değişmediğinin tespiti ve araçların kurallara 
uygunluğunun kontrol edilebilmesı amacı ile önceden bildirilmeyen teknik kontroller de yaptirabilir. Yarışçı ve 
ekipler, yarış süresince aracın teknik uygunluğunun devamlı olarak sağlanmasından sorumludur.  

 
20.17 Araçların teknik kontrolde mühürlenmesi halinde yarışçılar bu mühürlerin bütün yarış süresince aracın 
üzerinde bulunmasını sağlayacaklardır. Mühürlerden herhangi birinin yarış esnasında eksikliğinin tespiti 
yarıştan ihracı gerektirir.  

 
21. YOL KESFİ  
 

Yol keşfi; Yarış ek kurallarında belirtilen zaman aralıklarında ve izin verilen şekilde (araçla veya yürüyerek) 
yapılacaktır. Bu zaman aralığı haricinde yol keşfi yaptığı tespit edilen yarışçılara kayıt ücretinin iki katı para 
cezası verilir.  

 
22. START ve FİNİŞ PROSEDÜRÜ 
 
22.1 Start 
 

22.1.1 Start öncesi kapalı park uygulaması yapılacaktır. Start öncesi kapalı park girişine en fazla 15 dakika 
geç kalınabilir. Geç kalınan her dakika için 10 TL para cezası verilir. 15 dakikadan fazla geç kalan ekip 
yarıştan ihraç olur. 
 
22.1.2 Araçlar, start kapalı park sahasına, varsa  yarışçının herhangi bir vekili tarafından  getirilebilir.  

 
22.1.3 Özel seyirci etabı startından 10 dakika önce (0)  no’lu araç ile en az bir kere organizatör tarafından 
geçilmesi mecburidir. Öncü (0) araç ile geçilemeyen etap Komiserler Kurulu kararıyla iptal edilebilir. Öncü 
araç, tüm etabı tamamlamadan start verilemez.  

 
22.1.4 Öncü (0) aracın roll-cage zorunluluğu yoktur. İçerisindeki Pilot ve Co-Pilotun kask takması mecburidir.  

 
22.1.5 Organizatör öncü (0) aracın bir yedeğini bulundurmak zorundadır. 

 
22.2 Finiş 
 
22.2.1 Genel klasmanda ve/veya sınıflarında dereceye giren ve Komiserler Kurulu tarafından uygun görülen 
araçlar, komiserlerden en az birinin eşliğinde detaylı son teknik kontrole tabi tutulabilirler.  
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23. SÜPER OFFROAD UYGULAMASINI IÇEREN DURUMLAR  
 

23.1 Özel etapların herhangi bir alanında yarış aracının görevli araç ile itilmesi-çekilmesi durumunda yarışçı 
ilgili etaptan ihraç edilir. Bir sonrakı etaba Süper Offroad yaparak devam edebilir. 

 
23.2 Güvenliği sağlamak ve yolu açmak amaçlı görevli araç ile çekilen ve düzeltilen araçlar yarışın ilgili 
etabından ihraç edilir. Eğer organizasyon tehlike arz eden bir durum görüyorsa; yarışçının fikrini sormadan 
görevli araç ile müdahale edip yolu açabilir. Yarışçı yarışın ilgili etabından ihraç olmuş sayılır. Bir sonraki 
etaba Süper Offroad yaparak devam edebilir.  

 
23.3 Mekanik arızadan dolayı özel etapta kalmış ekip o etapta yarışan tüm araçların etabı tamamlamasının 
ardından organizatör tarafından servis alanına çekileceklerdir. Bu durumda yarışçı o etaptan ihraç edilir. Bir 
sonraki etaba Süper Offroad yaparak devam edebilir.  

 
23.4 Ekipler Start ZK’sına en fazla 15 dakika geç gelebilir. (Geç gelinen her dakika veya dakika parçası için 
10 saniye ceza verilir.) Daha geç gelen yarışçıya start verilmez. Bu durumda yarışçı o etaptan ihraç edilir. Bir 
sonraki etaba Süper Offroad yaparak devam edebilir.  

 
23.5 Yarışçı servis alanı girişine kendi ideal zamanından en fazla 15 dakika geç kalabilir (Geç  gelinen her 
dakika veya dakika parçası için 10  saniye ceza verilir.) 15 dakika dan fazla geç kalan ekip o etaptan ihraç 
olur. Bir sonrakı etaba Süper Offroad yaparak devam edebilir.  
 
23.6 Yarışın start kapalı parkından herhangi bir sebeple çıkış yapamamış veya start alamamış  yarışçı ilk 
etaptan ihraç olur ve sonraki etaba Süper Offroad yaparak devam edebilir. 

  
23.7 Tüm kontrol sahalarında (sarı ve bej tabela arası) kapalı park kuralları geçerlidir. Bu kuralı ihlal eden 
yarışçı etap ihracı olur. Bir sonraki etaba Süper Offroad yaparak devam edebilir.  

 
23.8 Zaman Karnesinin zaman kontrol noktalarında ibraz edilememesi (kaybedilmesi, yırtılması) durumunda 
yarışçı o etaptan ihraç edilir. Bir sonraki etaba Süper Offroad yaparak devam edebilir. 
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24. PUANTAJ VE KLASMAN  
 

24.1 KYOFF 2019 Offroad Şampiyonası 
 
 24.1.1 KYOFF 2019 Offroad Ralli Raid Şampiyonası yarış katsayıları aşağıdaki gibi olacaktır; 

 Cyprus Offroad Attack 1 Katsayı  

 24hr. Offroad Challenge 1.5 Katsayı 

 Afrodisia 2018  2 Katsayı 
 

24.1.2 Genel Klasman: Organizatör tarafindan tespit edilen puanlama esaslarına göre genel 
klasmanda ilk 15’e giren yarışçılar KYOFF Offroad Şampiyonası için KYOFF Yarış Ek Düzenlemeleri 
madde 7’deki 4 no’lu puan tablosuna göre puan alırlar. Buna göre KYOFF 2019 Offroad Ralli Raid 
takvimine dahil girdikleri yarışların genel klasmanlarından en fazla puanı toplayan Ralli Otomobil, Ralli 
SSV, Raid ve Macera Pilot ve Co-Pilotlar KYOFF 2019 Offroad Ralli Raid Şampiyonu olur. 

 
24.1.3 Sınıflar: Organizatör tarafindan tespit edilen puanlama esaslarına göre sınıflarda ilk 10’a giren 
yarışçılar KYOFF Offroad Şampiyonası için KYOFF Yarış Ek Düzenlemeleri madde 7’deki 5 no’lu 
puan tablosuna göre puan alırlar. Buna göre KYOFF 2019 takvimine dahil girdikleri yarışların 
sınıflarından topladıkları en fazla puanlar ile Pilot ve Co-Pilotlar, Madde 1.2’ye göre sınıf şampiyonu 
olurlar. 

 
24.1.4 Takımlar: Organizatör tarafindan tespit edilen puanlama esaslarına göre sınıflarda ilk 15’e 
giren takım yarışçılarından ikisi KYOFF Offroad Şampiyonası için KYOFF Yarış Ek Düzenlemeleri 
madde 7’deki 4 no’lu puan tablosuna göre puan alırlar. Buna göre KYOFF 2019 Offroad takvimine 
dahil girdikleri yarışların genel klasmanlarından en fazla puanı toplayan Ralli ve Raid Takımlar 
KYOFF 2019 Offroad Ralli Raid Takımlar Şampiyonu olur. 

 
24.2 KYOFF 2019 Offroad Ralli Sprint Şampiyonası 
 

24.2.1 KYOFF 2019 Offroad Ralli Sprint Şampiyonasıyarış katsayıları aşağıdaki gibi olacaktır; 

 Offroad Ralli Sprint 1 1 Katsayı  

 Offroad Ralli Sprint 2 1 Katsayı  

 Offroad Ralli Sprint 3 1.5 Katsayı  
 

24.2.2 Genel Klasman: Organizatör tarafindan tespit edilen puanlama esaslarına göre genel 
klasmanda ilk 15’e giren yarışçılar KYOFF-KKORD Offroad Rally-Sprint Şampiyonası için KYOFF 
Yarış Ek Düzenlemeleri madde 7’deki 4 no’lu puan tablosuna göre puan alırlar. Buna göre, KYOFF 
2019 Offroad Ralli Sprint takvimine dahil girdikleri yarışların genel klasmanlarından en fazla puanı 
toplayan Ralli Otomobil ve Ralli SSV Pilot ve Co-Pilotlar KYOFF 2019 Offroad Ralli Sprint Şampiyonu 
olur. 

 
24.2.3 Sınıflar: Organizatör tarafindan tespit edilen puanlama esaslarına göre sınıflarda ilk 10’a giren 
yarışçılar KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonası için KYOFF Yarış Ek Düzenlemeleri madde 7’deki 
5 no’lu puan tablosuna göre puan alırlar. Buna göre KYOFF 2019 takvimine dahil girdikleri yarışların 
sınıflarından topladıkları en fazla puanlar ile Pilot ve Co-Pilotlar, Madde 1.2’ye göre Sınıf Şampiyonu 
olurlar. 

 
24.2.4 Takımlar: Organizatör tarafindan tespit edilen puanlama esaslarına göre sınıflarda ilk 15’e 
giren takım yarışçılarından ikisi KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonası için KYOFF Yarış Ek 
Düzenlemeleri madde 7’deki 4 no’lu puan tablosuna göre puan alırlar. Buna göre KYOFF 2019 
Offroad Ralli Sprint takvimine dahil girdikleri yarışların genel klasmanlarından en fazla puanı toplayan 
Takımlar KYOFF 2019 Offroad Ralli Sprint Takımlar Şampiyonu olur. 
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25. İTİRAZLAR VE İSTİNAF  
 
KYOFF Yarış Genel Kuralları bölüm IV ve  KYOFF 2019 Yarış Ek Düzenlemeleri madde 8  uygulanır.  
 
26. ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ 
 
26.1 Ödüller 
 

26.1.1 Genel klasman ve sınıf ödülleri ilk üçe girenlere Pilot ve Co Pilot için birer kupa şeklinde olacaktır. 
 
26.1.2 Takımlarda ilk üçe girenlere birer kupa verilecektir. 

 
26.1.3 Para ödülleri ihtiyaridir, ancak birincilere verilecek para ödülleri yarışların standart kayıt bedellerinden 
az olamaz. Para ödülleri, ödül töreninde takdim edilecektir.  

 
26.2 Ödül Töreni 
 

26.2.1 Ödül törenine mazereti nedeniyle katılmayan sürücülerin ödülleri yarışçı tarafından tayin edilen birine 
podyum dışında teslim edilir. Aksi halde, organizatör kulüp tarafından yarışçıların ödülleri kayıt formunda 
belirtilen adrese teslim edilir. 

 
26.2.2 Yarışların ödül törenine mazeretsiz olarak katılmayan sürücüye, direktör raporunda belirtilmesi 
halinde Sportif Direktörlüğün uygun göreceği ceza uygulanır.  

 
26.2.3 Sonuçlarla ilgili olarak bir itiraz sonrası İstinaf  hakkının kullanıldığı durumlarda sadece klasmanın ilgili 
kupaları verilmez, KYOFF’a iletilir.  

 
26.2.4 Yarışçı ve sürücülerin ödül töreni esnasında yarış dışı beyanat vermeleri yasaktır. 
 
26.2.5 Yarışların ödül törenlerinde, sürücülerin tulum ya da takım kıyafetini giymeleri mecburidir. Bu kurala 
uyulmaması durumunda, KYOFF tarafından ceza verilir. Ödül töreni esnasında ilgili ödüllerin sahipleri ve 
ödülü verecek kişilerin haricinde kimsenin podyumda bulunması veya davet edilmesi yasaktır. Organizatör 
bu konu ile ilgili sorumludur. Uygulamaya aksi hareket eden kişi kurum ve kuruluşlar hakkında gerekli cezai 
işlemler uygulanacaktır.  
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(2013 FIA CSI’nın tercümesidir.)  
(Tercüme hatalarında İngilizce metin esas alınacaktır)  
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BÖLÜM I - GENEL İLKELER  
 
1. Uluslararası Motor Sporu Yönetmeliği  

Bundan böyle FIA (Federation Internationale De  L’Automobile) diye anılacak Uluslararası Otomobil  
Federasyonu,  temel güvenlik ve sportif tarafsızlık  prensiplerini göz önünde bulundurarak, otomobil  
yarışma ve rekorlarını teşvik etme ve düzenleme  amaçlı yönetmelikleri hazırlamak ve uygulatmak, FIA  
olarak Uluslararası Şampiyonalarını düzenlemek için  oluşturulmuş yetkili tek Uluslararası Spor Kurumudur.  
Aynı zamanda, uygulamadan doğan anlaşmazlıklarda  son karar noktasıdır: Uygulamalar sırasında ortaya  
çıkan anlaşmazlıklara karar vermekle yükümlü uluslararası temyiz mahkemesi hüviyetine de sahiptir.  
Uluslararası Motosiklet Federasyonu bir, iki ya da üç  tekerlekli araçlar konusunda aynı yetkilere sahiptir.   

 
FIA Karting için, bir yılı geçmeyecek bir süre boyunca,  kendi yetkilerini; uluslararası spor yarışmaları 
düzenlemek için, işbu Yasa’ya ve FIA yönetmeliklerine  uyulması kaydıyla Karting sporu ile ilgili başka bir 
kuruluşa devredebilir.   

 
2. Uluslararası Spor Yasası : 

Yukarıda belirten yetkilerin adil ve eşit bir şekilde kullanılabilmesi için, FIA işbu “Uluslararası Spor Yasası” 
nı (Yasa) hazırlamıştır.  İşbu yasanın ve eklerinin kullanım amacı, uluslar arası motor sporlarını yaymak ve 
geliştirmektir. FIA tarafından  güvenlik, eşitlik ya da motor sporlarının düzgün bir  şekilde yönetilebilmesi için 
özel olarak aksine karar alınmadıkça; bu yasa, bir yarışmanın yapılmasını ya da bir  yarışmacının 
yarışmaya katılmasını önlemek için kullanılamaz.   

 
3. Motor Sporlarının Ulusal Yönetimi: 

FIA’ya üye olan her Ulusal Kulüp veya Federasyon bu  yasanın kapsamında sayılır ve bu yasaya uymakla 
yükümlüdür.   Bundan böyle A.S.N. (Ulusal Sportif Otorite) olarak adlandırılacak olan her ülkeden tek bir 
Federasyon veya  Kulüp, FIA üyeliğinin sonucu olarak, kendi yükümlülüklerinin çerçevesinde; FIA 
tarafından, kendi ülkesinde, ülkesine bağımlı yerlerde, Uluslararası Spor Yasasını uygulatacak ve motor 
sporlarını yönetecek tek yetkili güç  olarak tanınır.  

 
4. Bağımlı Bölgelerde Sportif Gücün Kullanılması 

Bir ülkenin özerk olmayan bölümlerinde Sportif Otorite’nin kullanılması yetkisi, FIA’da o ülkeyi temsil eden  
ASN’ye aittir.   

 
5. Sportif Yetkiyi Devredebilme   

Her ASN, bu yasayla kendisine verilen sportif yetkileri,  FIA’nın onayını almak koşuluyla, kısmen veya 
tamamen, ülkesindeki bir veya birden fazla Kulübe devretme  hakkına sahiptir.  

 
6. Delegasyondan Çekilme 

Bir ASN, FIA’ya yazılı olarak bildirmek suretiyle sportif  yetkilerinden vazgeçebilir.  
 
7. Ulusal Yarışma Kuralları 

Her ASN kendi ulusal spor kurallarını düzenlemek hakkına sahiptir. Ancak, bu kuralları FIA’ya göndermek 
zorundadır.  
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BÖLÜM II - TERİMLER VE TANIMLAR  
 
8.Aşağıda belirtilen terim, tanım ve kısaltmalar, bu  yasada ve eklerinde, Ulusal yönetmelikler ve eklerinde, diğer  

tüm özel yönetmeliklerde genel olarak kullanılacaktır.  
 
9.FIA: (Fédération Internationale de l’Automobile)Uluslararası Otomobil Federasyonu  
 
10.ASN:  (Autorité Sportive Nationale) FIA tarafından ülkesinde tek sportif yetki sahibi olarak kabul edilen Ulusal 

Federasyon, Ulusal Otomobil Kulübü veya diğer bir kuruluş.  
 
11.CS: (Commission Sportive) Bir ASN’ye bağlı Spor Komitesi  
    
12.İptal edilmiştir.  
 
13.Kara Taşıtı, Otomobil,Özel Taşıt, Yer Etkili Taşıt   

 
Kara Taşıtı : Kara taşıtı terimi;  kendi olanaklarıyla ilerleyen, hareketini yer (veya buz) ile sürekli temasını 
doğrudan veya taşıyıcı mekanik bir düzenle sağlayan, ya da dolaylı olarak  yer etkisi sistemini kullanan, 
yönlendirilmesi sürekli  olarak ve tümüyle araç içindeki bir sürücü tarafından  kontrol edilen bir taşıt aracını 
tanımlar.  

 
Otomobil: Bir otomobil, en az ikisinin yönlendirme ve en az ikisinin de itme işlevini yerine getirdiği. art arda 
sıralı olmayan, yerle sürekli temas halindeki en az dört tekerlek üzerinde hareket eden bir kara taşıtıdır.  

 
Özel taşıt: En az dört tekerlekli olan ancak itme gücü tekerleklerle sağlanmayan araçtır.  

 
Yer Etkili Taşıt: Zemin etkili bir taşıt, hareket etmek için, kendi ürettiği  basınçla bir hava yastığı aracılığıyla 
yerden destek  alan bir araçtır.  

 
14. Silindir Hacmi: Bir pistonun veya pistonların iniş veya çıkış hareketleriyle motor silindirlerinde yarattığı 

hacim. Bu hacim  santimetre küp ile ifade edilir ve motor silindir güçlerini  içeren tüm hesaplar için ele 
alınan Pi (µ) sayısı karşılığı 3,1416 olacaktır.  

 
15. Sınıflandırma: Araçların, motor silindir hacmine veya başka bir ayırım kriterine göre gruplandırılmasıdır. 

(bknz.  D ve J  ekleri.)  
 
16. Yarışma (şampiyona), Organizasyon , Karşılaşma (tekil yarış)  

a) Otomobillerin katıldığı, bir rekabet ortamını içeren  veya sonuçlarının duyurulması ve yayınlanmasıyla bir  
müsabaka niteliği kazanan organizasyonlara yarışma  adı verilir. Yarışmalar “uluslararası” veya “ulusal” 
olabilirler. Aynı zamanda “sınırlı” veya “kapalı” olabilirler. Ulusal veya uluslararası bir  şampiyona, bir 
yarışma  olarak kabul edilir.  

 
b) Organizasyon, kendi sonuçları çerçevesinde bütünlüğü olan, tek bir yarışmadır. Bir ya da birkaç ayaktan  
veya bir finalden oluşabilir. Serbest antrenman turları ve  sıralama turları kapsayabilir veya benzeri biçimde  
bölümlendirilmiş olabilir. Ama etkinliklerin bitiminde  yarışma son bulmalıdır. Yarışın başlama zamanı 
olarak, daha önce saati belirlenen idari ve/veya teknik kontrolün başlaması kabul  edilir. Yarışma,  
antrenmanlar ve yarışmanın kendisini  de kapsar.  

 
Bitiş zamanı olarak ; daha sonra biten sürecin geçerli  olması kuralıyla :  

 Yarışma neticelerinin duyurulması ve itiraz süresinin  sona ermesi ;  

 Yarışma sonu idari ve teknik kontrollerin işbu yönetmeliğe de uygun olarak bitimi.   
 

Uluslararası  Yarışma, Uluslararası  Kupa, Uluslararası Trofe veya benzeri yarışmaların bir parçası olan 
veya  olduğunu iddia eden, her  organizasyon,  FIA yarışma  ve teknik kurallarına ve iş bu yönetmeliğe ve 
tamamlayıcı açıklama ve bültenlere uygun olmalıdır. Organizasyon, FIA tarafından tanınmadıkça, 
Uluslararası Spor  Takvimine alınamaz.  
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FIA’nın gruplarına, kategorilerine veya formüllerine açık  olan her Ulusal veya Uluslararası Tekil 
organizasyonda,  katılan tüm otomobiller FIA teknik yönetmelikleri ile FIA  tarafından yayınlanan bu 
yönetmeliklerin ekleri, açıklamaları ve tercümelerine uygun olmalıdır. FIA Teknik Yönetmelikleri; FIA’dan 
özel yazılı bir izin alınmadıkça ASN  tarafından değiştirilemez. 

 
c) 1. Pist yarışması: Aynı parkurda, aynı anda yarışan, iki ya da daha çok  sayıda otomobil ile yapılan, hız 
ya da koşulan mesafenin belirleyici kıstas olarak alındığı ve tümüyle kapalı bir   pistte gerçekleşen 
yarışmalara, Pist yarışması adı verilir.  

      
2. İvmelenme yarışmaları (dragsters) İki araç arasında, durarak verilen startla, uzunluğu tam  (kesin 
olarak) ölçülmüş düz bir parkurda yapılan, bitiş çizgisini (ceza almadan) ilk geçen aracın en iyi dereceyi  
yaptığı yarışmalara, ivmeleme yarışmaları denir.  

      
3. Tırmanma Yarışması: Her aracın start çizgisinden, teker teker başlayarak aynı parkurda Starttan daha 
yüksekte olan bitiş çizgisini  geçmesiyle bitirilen yarışmadır. Starttan bitiş çizgisine  kadar koşulan 
mesafede en iyi zamanlamayı tamamlayan yarışmacıların klasmanlarına göre derecelendirilir.  

 
17. Uluslararası Yarışma: FIA tarafından işbu Kod’da ve eklerinde belirtilen prensiplere göre standart seviyede 

bir uluslar arası güvenliğin sağlandığı yarışmadır. Uluslar arası statüsünün alınabilmesi için, en azından 
aşağıdaki  şartların sağlanması gerekir:  

 

 Uluslararası pist yarışmaları için, yarışın yapıldığı pist  geçerli FIA homologasyonuna sahip olmalı ve 
yarışan  otomobiller için uygun pist sınıfı içinde yer almalıdır;  

 

 Uluslararası ralliler için Madde 21’in tüm gerekleri yerine getirilmelidir;  
 

 Yarışmaya katılan yarışmacı ve sürücülerin Madde  109’a göre, uygun FIA uluslar arası lisansa sahip 
olması gerekir  

 

 Yarışma Uluslar arası Sportif Takvim’de yer almalıdır.  Uluslararası Takvime dahil olabilme FIA’ nın 
takdirinde  olan bir husustur. Başvuru yarışmanın düzenlendiği ülkenin ASN’si tarafından yapılmalıdır. 
FIA, bu tür bir başvuruyu reddederse,  gerekçelerini açıklayacaktır  

 

 Madde 24’e göre sade FIA tarafından onaylana Uluslararası Seri veya Uluslararası Şampiyona 
(Uluslar arası Kupa, Mücadele ve Trofe’de dahil olmak üzere) takviminde sadece uluslar arası 
yarışmalar yer alabilir.  

 

 FIA’nın adını taşıyan Uluslararası  Şampiyona,  Kupa, Trofe, Mücadele veya Seri’ye dahil olan  bir 
uluslar arası yarışma, FIA’nın sportif gözetimi altında düzenlenir. Bu yarışmada görev alan FIA 
delegeleri,  ASN’nin sportif gücünü zayıflatmaz.  

 

 Diğer tüm uluslar arası yarışmalar için, bu Kod’un ve  uluslar arası yönetmeliklerin uygulanmasından, 
yarışmanın yapıldığı ülkenin ASN’si sorumludur.  

 
Hiçbir sürücü, yarışmacı ya da lisans sahibi, FIA  takvimlerinde yer almayan ya da FIA veya üyeleri  
tarafından yönetilmeyen bir uluslararası yarışma  ya da şampiyonaya katılamaz.   

 
18. Ulusal Yarışma: Madde 17’de belirtilen yukarıdaki şartlardan biri veya  daha fazlasını taşımayan herhangi 

bir yarışmaya, ulusal yarışma adı verilir.   
 

Ulusal bir yarışma, mevcut Kod’un uygulanmasıyla ilgili genel şartlar da göz önüne alan ve yönetmelikler  
ile organizasyonla hususlarında mutlak güce sahip  olan ASN’nin sportif gözetimi altında yapılır (bakınız  
Madde 3 ve 53)   

 
Ulusal bir yarışma sadece yarışmanın düzenlediği ülkenin ASN’si tarafından verilmiş lisansa sahip 
yarışmacı ve sürücülere açıktır.   
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Ulusal bir yarışma, uluslar arası bir  şampiyona veya  seriye puan veremeyeceği gibi, birkaç uluslar arası 
yarışmadan sonra ortaya çıkan genel klasmanın oluşturulması esnasında da hesaba katılamaz.   

 
Ulusal bir yarışmaya, o ülkenin ASN’sinin vereceği karara bağlı olarak, başka ASN’lerin lisans sahipleri de  
katılabilir.  Karting disiplininde, başka bir ülkede  düzenlenen ve o ülkenin ASN’si dışındaki diğer  
ASN’lerden alınmış lisansların kabul edildiği ulusal yarışmalara katılmak isteyen yarışmacılar ile  sürücüler, 
birer FIA uluslar arası lisansına sahip  olmalıdır.  

 
İstisna olarak, FIA’nın onayı ile birlikte ASN’nin kendi yetki sahibi olduğu bölge içerisindeki pistlerde ulusal 
karting organizasyonu yapmaya yetersiz kalması durumunda kendi lisans sahiplerine bu organizasyonlarda 
(ortak bir sınır şartı koyarak) görev alma yetkisi verebilir. Öte yandan, bu ülkelerle deniz sınırı olması 
durumunda FIA bu iki ülkenin coğrafik açıdan uygunluğuna bakar.   

 
Bir organizatörün, uluslararası FIA lisansına sahip olmayan yabancı bir yarışmacı veya  sürücünün kaydını 
kabul ettiğinin tespit edilmesi,  bir ihlal olarak değerlendirilecek ve konu ulusal  yarışmanın düzenlenmesine 
izin veren ilgili  ASN’ye rapor edilecektir. Söz konusu ASN, organizatörü, uygun göreceği bir miktar para 
cezası ile  cezalandıracaktır.    

 
Eğer yarışma ulusal bir  şampiyona ya da serinin bir  parçasıysa, yabancı lisans sahibi olan yarışmacılar,  
ilgili  şampiyona ya da seri için puan alamazlar.  İlgili  şampiyona veya serinin puanlaması, yabancı lisansla 
yarışanlar hesaba katılmadan yapılmalıdır.  

 
Ulusal yarışma, düzenlendiği ülkenin ulusal spor takviminde yer almalıdır.   

 
Yurt dışındaki bir ülkede düzenlenen bir ulusal yarışmaya katılmak isteyen yarışmacı ve sürücüler,  ancak 
kendi ASN’lerinden izin almak şartıyla katılım sağlayabilirler.    

 
Bu izin, kayıt formunun imzalanıp mühürlenmesi,  yarışmacı ve/veya sürücüye söz konusu yarışmaya  özgü 
bir izin verilmesi veya (belli bir süre veya lisansın geçerli olduğu süre boyunca birden fazla ülkeyi 
kapsayacak  şekilde) daha genel bir izin verilmesi gibi, ASN’nin uygun bulduğu bir formatta verilebilir. 

 
Bir organizatör, lisanslarını veren ASN’den izin almamış olan yabancı bir yarışmacı ve/veya sürücünün 
kaydını kabul ederse, bir ihlal yapmış olarak sayılacak ve FIA tarafından uygun görülen miktarda bir  para 
cezasına çarptırılacaktır.    

 
ASN’ler, lisans sahiplerine, sadece bir ASN’in açıkladığı ulusal takvim içinde yer alan yarışmalar için  bu tür 
izinleri verebilir.   

 
Yukarıda belirtilen beşinci paragrafa rağmen,  AB (Avrupa Birliği) ülkelerinde ve FIA tarafından eşdeğer 
sayılan ülkelerde yapılan ulusal yarışmalara, diğer AB. ülkelerinden veya FIA tarafından eşdeğer sayılan 
ülkelerden alınmış lisans sahibi yarışmacılar ve/veya sürücüler, o ülkelerin ulusal lisans sahipleriyle aynı 
şartlarda, katılabilir.  

 
Bu bağlamda, profesyonel bir yarışmacı veya sürücü motorsporlarına katılımlarından dolayı para kazanan 
veya sponsorluk alan, bu durumu finansal otoritelere beyan eden ya da  finansal otoritelere beyan etmek 
yerine  bu durumunu lisansını aldığı ASN’ye bildirip kabul ettiren veya profesyonel statüsü FIA tarafından 
kabul edilen kişilerdir.   

 
Ayrıca yarışmayı düzenleyen ASN, diğer ülkelerin  ASN’lerinden lisans almış sporcuları yarışmaya kabul  
ederken, FIA’ya, tüm yarışmacılara ve sürücülere karşı en azından aşağıdaki  şartları sağlamak ve bu  
şartları tüm resmi dokümanlarda (özellikle de kayıt formunda)  belirtmekle yükümlüdür: 

 Pistin FIA tarafından sağlanan geçerli uluslar arası bir  homologasyona ya da ilgili ASN tarafından 
sağlanan  ulusal homologasyona sahip olduğuna ve pistin yarışan otomobiller için uygun pist sınıfı 
içinde yer aldığına dair net bir açıklama;  

 

 Pistin holomogasyonuna göre yarışmaya katılmasına  izin verilen otomobil kategorilerine dair bilgi;  
 

 Yarışmaya katılabilecek sürücü lisans sınıflarıyla ilgili  bilgi;  
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19.Sınırlı Yarışmalar: Ulusal veya uluslararası olmayan bir yarışma, yukarıdaki 17 ve 18. maddelerde 
belirtilmeyen özel koşullara  uyan ve sürücülerin mesela, özel davet ile katılmaları halinde “Sınırlı Yarışma” 
olarak kabul edilir.    

 
Bazı istisnai durumlarda, FIA, ASN’ye bazı özelliklerden  dolayı Uluslararası Spor Yasası’nın “O” ekine 
aykırı bir şekilde düzenlenen Uluslararası  Sınırlı Yarışmaları, Uluslararası Spor Takvimine kaydetme 
yetkisini verebilir.  

 
20.Kapalı Yarışmalar: Yalnızca, ilgili ülkenin ASN’ si tarafından verilmiş lisans  sahibi ve bir kulüp üyesi sürücü 

ve yarışmacıların katıldığı yarışmadır, böyle bir yarışma ASN’ in izni ile yapılır. Bu izin istisnai olarak 
yarışmanın organizasyonunda ortak olarak hareket eden birkaç kulübe birden de verilebilir.   

 
21.Ralliler ve Cross Country Ralliler   

a)Birinci Kategori Ralli (Spor Yarışması):   
Önceden belirlenen ortalama bir hızda, kısmen veya  tamamen normal trafiğe açık yol üzerinde yapılan 
yarışmadır. Bir ralli, ya tüm otomobillerin izleyeceği tek  bir güzergahtan ya da ortak bir güzergah 
izlenmeden,  önceden saptanan ve sonrasında ortak bir güzergah  bulunan bir toplanma noktasında 
buluşulan, birden  fazla güzergahtan oluşabilir.  

 
Güzergah ve güzergahlar, bir veya bir çok özel etabı,  yani normal trafiğe kapalı ve bütünüyle rallinin genel  
klasmanını oluşturmak için önemli bir işleve sahip olan kapalı yollar üzerinde yapılan tekil yarışları kapsar. 
Özel etapların dışındaki güzergah ve güzergahlara “Normal Etap” adı verilir. Bu normal etaplardaki sürat, 
hiç bir  şekilde yarışmanın klasmanının belirlenmesinde bir faktör oluşturmamalıdır.  

 
Birinci kategoriden ralliler, Uluslararası Spor Takvimi’nin Düzenli Yarışmalar bölümüne kaydedilmelidir.    

 
Normal trafiğe açık yolu kısmen kullanan fakat rallinin  toplam uzunluğunun %20’sinden fazlası sürekli veya  
yarı sürekli pistlerdeki özel etaplardan oluşan yarışmalar, Uluslararası Spor Takvimi’nin Düzenli Yarışmalar 
bölümüne kaydedilemezler ve prosedür açısından Sürat Yarışmaları olarak kabul edilirler.   

 
Uluslararası 1. Kategori Rallilerde Yarışabilir Otomobiller:   

 
Bütün uluslararası rallilerde tüm otomobillerin gücü  minimum güç / ağırlık aranı olarak 3.4 kg/bg (4.6 
kg/kw)  ile sınırlandırılmıştır. FIA her zaman ve her şartta bu güç sınırlamasına uyulmasını sağlamak için  
bütün gerekli önlemleri almak durumundadır.   

 
Uluslararası yarışmalara yalnızca şu otomobiller katılabilirler:   

 
Homologasyon belgelerinde bazı geliştirmelerin kısıtlanmasına dair, aksine bir belirleme olmayan Turing  
Otomobiller (Grup A).   

 
Seri Üretim Otomobiller (Grup N, R ve RGT).   

 
Aşağıdaki koşullara uyulması kaydıyla; homologasyon  belgelerinde bazı geliştirmelerin kısıtlanmasına dair,  
aksine bir belirleme olmayan A ve N grubu otomobiller  homologasyon sürelerinin bitiminden sonra dört yıl  
boyunca Dünya Ralli Şampiyonası dışındaki uluslararası yarışmalara katılabilirler. Bu otomobiller  
homologasyonu olan araçlarla birlikte eşit koşullarda  start alabilirler ve derecelendirmeye girebilirler.   

 
Yukarıda sözü edilen homologasyonu olmayan otomobiller ancak; süreleri geçmiş olsa dahi  homologasyon 
kağıtları uygun olarak doldurulmuş,  idari ve teknik kontrole sunulmuş ve teknik kontrol görevlileri tarafından 
orijinal teknik koşullara tam olarak  uygun olarak kabul edilirlerse yarışa kabul edilirler.   

 
Bu araçların turbo bileziklerinin çapı ve minimum ağırlıkları, o an geçerli olan kurallara uygun olmalıdır.  
 
b)Ralli (2. kategori, Turing Buluşması (Etkinlikleri)) 
Katılanları önceden saptanmış bir noktada buluşturmaya yönelik bir amaçla düzenlenmiş yarışmaya denir.  
Diğer yarışmalardan ayrılması için, 2’nci kategori ralliler  mutlaka “Turing Buluşması” (Etkinlikleri) adı 
altında yapılmalıdır.  
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2’nci kategori rallilerin güzergahı/güzergahları mecburi  olabilir; ancak basit geçiş kontrolleri yapılabilir ve 
yarışmacılardan yarışma boyunca, belli bir ortalama hız  yapmaları istenemez.  

 
Yarışmanın bitiş yerinde yapılmak ve bir hız yarışması olmamak kaydıyla, 2’nci kategori bir rallinin 
programına  bir veya birden fazla Yarış (test) eklenebilir.  

 
2’nci kategori rallilerde nakit para ödülü verilemez. 2’nci kategori bir ralli, katılan yarışmacılar farklı 
ülkelerden olsa dahi, Uluslararası Spor Takvimine kayıt edilemez.  Ancak yönetmeliği de düzenlendiği 
ülkenin ASN tarafından onaylanmalıdır. Yönetmelikler bir yarışma anlayışı içinde düzenlenmelidir.(Bak. 
Bölüm IV)   

 
Eğer 2’nci kategori bir rallinin güzergahı(ları) tek bir  ASN’nin ülkesinde bulunuyorsa, yarışmacıların lisans  
sahibi olması aranmaz. Aksi durumda, ralli madde  81’deki (Uluslararası Parkurlar) şart ve hükümlere göre  
yapılmalı ve yarışmacılar gerekli lisansa sahip olmalıdır.  (Bak Madde 108’ten 117’ye kadar)  

 
c)Cross-Country Ralliler ve Cross-Country Baja  Ralliler  
Cross-country rallisi, toplam uzunluğu 1200 ile 3000  km arasında olan bir yarışmadır. Bu tür rallilerde  özel 
(seçme) güzergahların uzunluğu 500 km.den  fazla olmamalıdır.   

 
Cross-country rallisinin, güzergahı, ilgili ASN’nin izni ve  FIA’da temsil edilmeyen ülkeler için FIA’da izin 
alınması şartıyla birden fazla ASN ülkesinden geçebilir.    

 
Bu rallilere FIA teknik yönetmeliklerinde belirtilmiş özel  cross country  araçlarının (Grup T) dışında başka 
araç  katılamaz.  

 
Cross-Country Baja yarışması bir gün (maksimum gü- zergah uzunluğu 600  km.) veya iki gün sürebilir 
(maksimum güzergah uzunluğu  1000 km.);  yarışmanın iki  ayağı arasında minimum sekiz maksimum 20 
saatlik  bir duraklama olmalıdır.  

 
d)Cross-country Maratonu 
Cross-country maratonu, toplam uzunluğu en az  5000 km olan bir yarışmadır. Bu tür rallilerde özel  
(seçme) güzergahların uzunluğu 3000 km.den az  olmamalıdır.   

 
Cross-country maratonları Uluslararası Spor Takvimine  yazılmak zorundadır. FIA dan istisnai özel bir izin 
alınmadıkça bir yıl içinde bir kıtada ancak bir adet CrossCountry Maratonu yapılabilir.   

 
Cross country maratonunun güzergahı, ilgili ASN’nin  izni  ve FIA’da temsil edilmeyen ülkeler için  FIA’dan 
izin alınması şartıyla birden fazla ASN ülkesinden geçebilir.    

 
Yarışma (teknik kontrol ve özel seyirci etabı da  dahil olmak üzere) 21 günden daha uzun olamaz.    

 
Bu rallilere FIA teknik yönetmeliklerinde belirtilmiş özel cross country araçlarının (Grup T) dışında başka  
araç katılamaz. 

 
22.   

a)Toplanma: Bir veya birden fazla yarışma ve/veya rekor denemesi  için yarışmacılar ile görevlilerin bir 
araya gelmeleridir.  

 
b)Geçiş: Bir geçiş, yüksek hızlara ulaşmayan bir grup aracın  yaptığı bir (gösteri) tanıtımdır. Aşağıdaki  
şartlara  uyulmalıdır:  

 Resmi (görevli) bir araç geçişi yönlendirir ve diğer bir  resmi araç (artçı) geçişi i kapatır;  

 Bu iki resmi (görevli) araç yarışma direktörünün  kontrolü altında deneyimli sürücüler tarafından 
kullanılmalıdır;  

 Araçların birbirlerini geçmeleri kesinlikle yasaktır;  

 Zaman tutulması yasaktır;  
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 Eğer tarihi açıdan böyle bir numarayla özdeşleşmemişseler araçlar kesinlikle yarışma numarası 
taşıyamazlar. Organizatörler tarafından diğer tanıtım öğeleri  kullanılabilir (yan camlar üzerine 
yapıştırılmış numara  veya harfler). Ancak bunlar araç geçişi mahallini terk  ettiği anda sökülmelidir;  

 Toplanma çerçevesinde yapılacak olan herhangi bir  geçiş ek yönetmelikte belirtilmeli ve geçişe 
katılacak  otomobiller programda açıklanmalıdır.  

 
c)Gösteri: Gösteri bir veya birden fazla aracın performansının  sergilenmesidir. Aşağıdaki şartlara 
uyulmalıdır:  

 Gösteriler, her zaman bir yarışma direktörü tarafından kontrol edilir.  

 5 araçtan fazla katılımı olan gösterilerde deneyimli  bir sürücü tarafından kullanılan bir güvenlik aracı 
yarışma direktörünün denetiminde kafilenin önünde güvenliği her an kontrol eder.  

 Tüm gözetmenler (toplanmanın çerçevesine göre)  görev yerlerinde olmalıdırlar. Ayrıca kurtarma ve 
işaret verme (bayrak vs.) hizmetlerine de ihtiyaç vardır.  

 Seyircilerin güvenliğini sağlayacak önlemler, mutlaka  alınmalıdır.  

 Sürücüler uygun güvenli giysileri giymelidirler (FIA  onaylı tulum ve kask önemle tavsiye olunur). 
Organizatörler minimum giysi standardı belirleyebilirler;  

 Araçlar teknik kontroldeki güvenlik  şartlarını sağlayabilmelidir;  

 Teknik kontrolden sonra ayrıntılı bir kayıt listesi yayınlanmalıdır;  

 Otomobillerin sürücü ile aynı güvenlik şartları altında  yolcuları da taşıyacak şekilde tasarlanmış ve 
üretilmiş olması şartı ve yolcuların da uygun güvenlik kıyafetlerini giymiş olmaları hali dışında yolcu 
alınması yasaktır (FIA tarafından onaylanmış olan kıyafetler ile kaskların kullanılması önemle tavsiye 
edilir). Organizatör,  giyilecek kıyafetlerle ilgili minimum standardı belirtebilir;   

 Yarışma gözetmenleri mavi bayrak göstererek bunu talep etmedikleri sürece araçların birbirini geçmesi 
kesinlikle yasaktır;  

 Zaman tutulması yasaktır;  

 Tüm gösteriler ek yönetmelikte belirtilmelidir; katılacak  araçlar yarışmanın resmi programında yer 
almalıdır; 

 Eğer tarihi açıdan böyle bir numarayla özdeşleşmemişseler araçlar kesinlikle yarışma numarası 
taşıyamazlar.   

 Organizatörler tarafından diğer tanıtım öğeleri kullanılabilir (yan camlar üzerine yapıştırılmış numara 
veya harfler). Ancak bunlar araç gösteri mahallini terk ettiği anda sökülmelidir.  

 Toplanma çerçevesinde yapılacak olan herhangi bir  geçiş, ek yönetmelikte belirtilmeli ve geçişe 
katılacak  otomobiller programda açıklanmalıdır.   

 
Geçişler ve gösteriler, organizasyonu düzenleyen ülkenin ASN’sinin onayı olmadan düzenlenemez.   

   
23.Deneme: Her yarışmacının, yönetmelikler doğrultusunda saptanan sabit bir süre içerisinde yarışma anını 

seçebilme  hakkı bulunan yarışma.  
 
24.Şampiyona, Kupa, Trofe, Mücadele ve Seri: Uluslararası Şampiyona, uluslararası kupalar, uluslararası 

trofeler ve uluslararası mücadeleler düzenleme hakkı FIA’nındır.   
 

a)Şampiyona :   
Bir  şampiyona bir dizi yarışma ya da tek yarışmadan  oluşabilir. Şampiyonalar ulusal veya uluslararası 
olabilir.  Sadece Madde 17’de belirtilen uluslar arası yarışmalar, uluslarararası bir şampiyonanın parçası 
olabilir. Uluslararası şampiyonalar için yalnızca FIA ve ulusal  şampiyonalar için yalnızca ASN’ ler 
düzenleme yetkisi verebilirler.   

 
Ulusal şampiyonalar Ulusal Spor Otoritesi ASN tarafından ya da onun yazılı yetki vereceği diğer bir kurum 
tarafından düzenlenebilir.   

 
Ulusal bir şampiyonanın en fazla bir yarışması şu şartlar  dahilinde ülke dışında düzenlenebilir:  

 

 Yurt dışı yarışma düzenlenecek ülkenin ulusal yarışma  düzenleyen ülkeyle ortak sınırı olması şarttır 
(bu sınırın  deniz üzerinde olması halinde, FIA uygun coğrafik bağlantılara sahip başka bir ülkenin 
varlığını isteyebilir).  
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 Ulusal şampiyonanın teknik ve sportif yönetmeliği FIA  tarafından onaylanmış olmalıdır.  
 

 Yurt dışı ülkede kullanılacak parkurun FIA tarafından  onaylanması, emniyet ve sağlık önlemlerinin 
alınmış olması gerekir.  

 
Herhangi bir ASN’nin temsil ettiği Ulusal karting şampiyonasında, ASN’nin ulusal karting organizasyonu 
yapmaya yetersiz kalması gibi istisna-i durumlarda FIA’nın da onayı alınarak  ulusal organizasyonlar (aynı 
sınıra sahip) bir veya birden fazla ülkenin  veya bu ülkelerin birbirleri ile deniz sınırı olması durumunda FIA 
bu iki ülkenin coğrafik açıdan uygunluğuna sadece ASN’nin de bu ulusal organizasyonu yapmaya yetki 
vermesi halinde onay verir.  

 
Uluslararası şampiyonalar yalnızca FIA tarafından ya da  onun yazılı yetki vereceği bir kuruluş tarafından 
düzenlenebilir. Bu durumda organizatör kuruluş FIA organizasyonlarının tüm hak ve görevlerine sahip olur.  

 
b)Kupa, Trofe, Mücadele ve Seriler: Bir kupa, bir trofe, bir mücadele ve bir seri yarışma yö- netmeliğine 
tabi bir dizi yarışmadan ya da tek bir yarış- tan oluşabilir.   

 
Hiçbir uluslararası seri, bu seriyi yapmayı teklif eden  ASN’ nin önceden yaptığı başvurunun FIA tarafından  
resmi olarak onayından geçmeden organize edilemez;  bu onay aşağıdaki noktaları kapsamalıdır:  

 Serinin teknik ve sportif  yönetmeliklerinin özellikle  güvenlik açısından onaylanması;  

 Serinin takviminin onaylanması ,  

 Söz konusu seri ile ilgili yarışma düzenleyecek bütün ASN’ lerin önceden onay alması   

 kullanılacak pist/pistlerin yarışacak otomobiller açısından FIA kriterlerine uygun bulunması ve FIA’nın  
güvenlik ile tıbbi şartnamelerine uyulması. 

 Serinin adının, yapıldığı coğrafik bölge ile kendi teknik ve sportif kriterlerine uygun olması.   
 

Buna ek olarak, FIA, bu maddelere göre, birden fazla  ayağı, ilgili kulübün ASN’sinin sınırları içinde, ancak  
kulübün dışında yapılan kapalı yarışmalara da onay  verebilir.  

 
c)Şampiyonalar, Kupalar, Trofeler, Mücadeleler ve  Seriler yalnızca FIA tarafından ya da onun yazılı yetki  
vereceği bir kuruluş tarafından düzenlenebilir. Bu organizasyonlar ‘Dünya’ sözcüğünü (veya onunla aynı 
anlamı taşıyan ya da başka bir dilde ‘Dünya’ anlamına  gelen sözcükleri) ancak, ek yönetmelikler aşağıdaki 
d)  maddesine uygunsa ve sezon boyunca ortalama olarak en az dört farklı otomobil markasının katılımı 
sağlanabilecekse kullanabilirler.   

 
d)Diğer Kupalar, Trofeler, Mücadeleler ve Seriler, adlarında ‘Dünya’ sözcüğünü (veya onunla aynı anlamı 
taşıyan ya da başka bir dilde ‘Dünya’ anlamına gelen sözcükleri) FIA’nın onayını almadan kullanamazlar.  
Genel bir kural olarak FIA, aşağıdaki gereklilikler yerine getirilirse ve bu şekilde bir kararın sporun faydasına 
olduğuna karar verilirse, bu onayı verir. FIA, bu gerekliliklerin sağlanamaması durumunda, verdiği onayı 
geri alabilir.  

 
i)Kupa, Trofe, Mücadele veya Serilerin takvimi, en az  üç kıtada birden yapılan yarışmaları kapsamalıdır;  

 
ii)Kupa, Trofe, Mücadele veya Seri sadece tek bir yarışmadan oluşuyorsa; yarışmacıların bu tek yarışmaya 
katılma hakkını kazandıkları eleme, yarış veya seriler en az üç kıtada birden yapılmalı ve bu 
organizasyonlar Uluslar arası Takvim’de yer almalıdır.  

 
iii)Organizatörler, Bu yasa ve diğer yönetmeliklerde  yazılı olan haklarının yanı sıra, FIA’nın, ‘Dünya’ 
unvanını kullanan veya kullanmak üzere başvuran herhangi bir Kupa, Trofe, Mücadele veya Seri’de, bu 
Yasa’ya  ve ilgili yönetmeliklere tam olarak uyulduğunu denetlemek için, herhangi  şekilde bir teftiş yapma 
hakkını saklı tutar.   

 
iv)Kupa, Trofe, Mücadele veya Seri’nin Organizatörleri, her organizasyon için FIA tarafından yayınlanan ve 
sürekli güncellenen liste içinden bir Yarışma Komiseri’ni, Komiserler Kurulu Başkanı olarak atamalıdır. Bu 
Komiserler Başkanı, Yasa veya diğer yönetmeliklerle ilgili ciddi bir ihlal varsa, bu durumu FIA’ya, 
organizasyonu öneren ASN’ye ve organizasyonun yapıldığı bölgenin ASN’sine rapor edecektir.  
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FIA, ‘Dünya’ kelimesini uzun süreli kullanan seriler  için, istisnai izinler verebilir.  
25.Organizasyon Komitesi: Sportif yetki sahibi ASN tarafından onaylanmış ve en  az 3 kişiden oluşan (Bak 

Madde 3,4 ve 5), Yarışma  Yönetmeliğin (Bak Madde 27) uygulanmasını ve yarışmanın maddi yönden 
organizasyonu için tüm yatırımlarını organizatörden (girişimci) sağlayan grup (Bak  Madde 55)  

 
26.Organizatör Lisansı (izni): Sportif yetki sahibi ASN tarafından verilen ve yarışma  organizasyonu yetkisi 

sağlayan belge (Bakınız Madde  3,4 ve 5)  
 
27.Ek Yönetmelik (Yarışma Yönetmeliği): Yarışmayı düzenleyen organizatör (ler) tarafından yayınlanması 

zorunlu olan ve bir yarışmanın ayrıntılarını belirleyen resmi belge.(Bak Madde 55)  
 
28.Program: Bir yarışmanın organizasyon komitesi olarak hazırlanması zorunlu olan (Bak Madde 25) ve bir 

yarışmanın ayrıntıları üzerinde kamuoyunu aydınlatma amacını taşıyan tüm bilgileri kapsayan resmi belge.  
 
29.Parkur: Bir yarışmada, yarışmacılar tarafından izlenecek olan  güzergah.  
 
30.Pist: Kendisine bağlı tesisleri de içeren, başlangıç ve bitiş noktası aynı olan, otomobil yarışları için özel 

olarak inşa veya adapte edilmiş olan kapalı parkurdur. Bir pist, yarışmalar için kullanılabilirliği ve tesis 
karakteristiği açısından geçici pist, yarı sabit pist ve sabit pist olabilir.  

 
30bis.Sınırlandırılmış Alanlar: Bir yarışmanın yapıldığı alanlara girmek için, bir kişinin  mutlaka özel bir izin ya 

da yaka kartına sahip olması gerekir. Bu sınırlandırılmış alanlar, aşağıda bahsedilen kısımları içermekle 
birlikte, sadece bu kısımlarla sınırlı değildir: 

 Pist (parkur) ve pistin bulunduğu tesis 

 Padok  

 Kapalı park  

 Servis alanları 

 Toplama alanları 

 Pitler (yarışma pistte yapılıyorsa)  

 Seyircilerin giremediği alanlar  

 Kontrol alanları 

 Sadece medyaya ayrılmış olan alanlar  

 Benzin ikmal alanları 
 
31.Oval Pist: Tamamı aynı yöne doğru dönen en fazla dört virajdan  oluşan sabit pisttir.  
 
32.Mil ve Kilometre: İngiliz ölçü sisteminden metrik ölçü sistemine yapılacak  her türlü çevirmeler veya aksi 

için, 1 mil 1.609344 kilometre ve 1 kilometre de 0.62137 mil olarak hesaplanacaktır.   
 
33.Rekor: Yönetmeliklerce belirlenmiş özel koşullarda elde edilen  en iyi sonuç. (Bak. D eki, rekorlar 

yönetmeliği)  
 
34.Yerel Rekor: Yarışmacının tâbiiyeti ne olursa olsun, ASN tarafından  onaylanmış olan, sürekli veya geçici bir 

pist üzerinde kırılan rekora denir.   
 
35.Ulusal Rekor: Bir ASN tarafından hazırlanan kurallara uygun  şekilde, kendi ülkesinde veya önceden bir 

anlaşma sağlanması koşuluyla, başka bir ASN’ in ülkesinde elde edilen veya kırılan rekora denir.  Bir ulusal 
rekora, eğer rekorlarda otomobillerin ait oldukları sınıflar için bir ayırım varsa ve elde edilen derece bahis 
konusu sınıfın en iyi performansı ise, “Sınıf Rekoru”  veya sınıflar göz önünde tutulmadan en iyi 
performansı yakalıyorsa “Kesin Rekor” denir.  

 
36.Dünya Rekoru: Dünya rekorundan, bir sınıfta veya bir grupta gerçekleştirilen en iyi performans 

anlaşılmaktadır.  (Bak Madde 15)  Otomobiller, özel taşıtlar ve yer etkili araçlar için Uluslararası Rekorlar 
mevcuttur. (Bak Madde 13)  

 
37.Kesin Dünya Rekoru: Kategori, sınıf, grup, veya başka bir tür klasman göz  önünde bulundurmaksızın, FIA 

tarafından bir otomobilin elde ettiği en iyi performans olarak kabul edilen rekora denir.  
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37bis.Dünya Kara Hız Rekoru: İlgili otomobilin grup, sınıf veya kategorisi dikkate  alınmadan, hareketli start 

alan bir aracın   
 
38.Rekor Sahibi: Bireysel deneme sırasında bir rekorun kırılması söz  konusu olursa, rekor sahibi, deneme 

izninde belirtilmiş olan ve yetki talebini imzalayan kişidir.  Bir yarışma sırasında rekor kırılması halinde rekor  
sahibi, rekor kırılan otomobilin adına kayıt yaptırılmış olan yarışmacısıdır. (Bak Madde 44)  

 
39.Start: Tek bir yarışmacıya veya birlikte yarışan birçok yarışmacıya yarışmaya başlama komutunun verildiği  

andır. (Bak Madde 89’dan 96’ya kadar)  
 
40.Kontrol Çizgisi: Bir aracın zamanının ölçüldüğü geçiş çizgisidir.  
 
41.Start Çizgisi: Zaman ölçümü yapılan veya yapılmayan ilk kontrol  çizgisidir. (Bak. Madde 90)  
 
42. a) Finiş Çizgisi:  Zaman ölçümü yapılan veya yapılmayan son kontrol çizgisidir.  
 

b) Kapalı Park: Yarışma yönetmeliğinde öngörüldüğü  üzere, yarışmacıların otomobilini (lerini) getirmek 
zorunda olduğu yerdir.   

 
Kapalı park sahası içinde, yalnızca gözetim görevlilerin girmesine izin verilir. Yukarıda adı geçen 
görevlilerin izni haricinde, kapalı parka sahasında her türlü işlem, kontrol, ayarlama ve onarım yasaktır. 
Teknik kontrollerin öngörüldüğü bütün yarışmalarda kapalı park mecburidir.   

 
Kapalı park yeri (leri) yarışma yönetmeliklerinde belirtilecektir. Kapalı park finiş çizgisine veya varsa, start 
çizgisine  yakın yere kurulmalıdır. Geçilen bir özel etap sonunda, finiş çizgisi ile kapalı park girişi arasında 
kalan bölge kapalı park kapsamına  girmektedir. Kapalı park alanı uygun ebatlarda olmalı ve otomobiller 
varken yetkisiz kişileri engellemek amacıyla iyi korunmalıdır. Denetleme işlemi, organizatörler tarafından 
görevlendirilen görevliler tarafından gerçekleştirilecektir. Bu görevliler kapalı parkın işleyişinden 
sorumlulardır ve  yarışmacılara talimat vermeye de yetkililerdir. Rallilerin kontrol alanları kapalı park 
kapsamındadır.  Kontrol alanlarında hiçbir tamirat ve bakım yapılamaz.  

 
43.Handikap: Bir yarışmanın yönetmeliğinde belirtilen ve yarışmacıların şanslarını mümkün olduğu kadar 

eşitlemek amacıyla  yapılan uygulamadır.  
 
44.Yarışmacı: Herhangi bir yarışmaya kabul edilen ve ülkesindeki ASN  tarafından verilmiş lisansa sahip olan 

her gerçek veya  tüzel şahıs. (Bak Madde 108 ve 110)  
 
44bis.Uluslar arası Yarışmalarda Katılımcı: Herhangi bir uluslararası yarışmada, sınırlandırılmış alanlara giriş 

yetkisi olan herkes.  
 
45.Sürücü: Herhangi bir yarışmada otomobil kullanan ve ülkesindeki ASN tarafından verilmiş FIA Sürücü 

Lisansı sahibi  olan şahıs. (Bak Madde 108 ve 110).  
 
46.Yolcu: Sürücü dışında otomobilde taşınan ve şahsi teçhizatıyla  birlikte en az 60 kg gelen şahıs.  
 
47.Lisans   

a)Yarışmak, yarışmalara veya rekor denemelerine herhangi bir şekilde (sürücü, katılımcı, imalatçı, takım, 
yarışma görevlisi, organizatör vs. olarak) katılmak isteyen  veya katılan tüm gerçek ve tüzel kişilere verilen 
kayıt  belgesidir. Lisans sahibinin Uluslararası Spor Yasası’nın  en son  şeklini bildiği kabul edilir ve 
Yasa’nın  şartlarına  uyması gerekir. Tüm lisans başvuruları değerlendirilirken; lisansa başvuran kişiye bu 
Kod, uygulanan sportif  ve teknik yönetmelikler ve Temiz Sicil Yasası doğrultusunda bu tür bir lisansın 
verilmesi, temel prensip olarak  alınacaktır.    

 
Ulusal ASN yada (kendi ASN’sinin izni alınması şartıyla)  başka bir ASN  tarafından verilmiş FIA lisansına 
sahip  olmayan hiç kimse bir yarışmaya giremez, rekor denemesinde bulunamaz. (Bak Madde 110)   
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Ulusal ASN tanımı, lisans sahibinin vatandaşı olduğu ülkenin ASN’si anlamına karşılık gelmektedir. Bu 
Kod’un 18. maddesinde anlatıldığı gibi profesyonel bir yarışmacı yada sürücü için ulusal ASN, lisans 
sahibinin sürekli  olarak ikamet etmekte olduğu Avrupa Birliği ülkesinin  ASN’si de olabilir.     

 
ASN tarafından verilmiş bir FIA lisansı; lisansın derecesine göre, Uluslararası Spor Takviminde kayıtlı 
olmak  koşuluyla bir Uluslararası yarışmada geçerlidir.     

 
FIA lisansı, her yılın 1 Ocak tarihinden itibaren yenilenmelidir.    

 
Her ulusal otomobil kulübü, vatandaşlarına FIA kurallarına uygun şekilde lisans verecektir.  Lisans bir 
takma isime de (psödonim) verilebilir; ancak hiç kimse iki takma ad kullanamaz.   

 
Lisans verilmesi veya yenilenmesi belli bir ücret tahsilatını gerektirebilir.    

 
Bir Ulusal Otomobil Kulübü, FIA’ nın önceden onayı ile, henüz FIA’ da temsil edilmeyen ülkeye ait bir 
yabancı yarışmacıya lisans verebilir. Bu şartlarda verilen  lisansların listesi FIA sekreterliğinde güncel bir 
biçimde tutulur.    

 
Her kulüp veya birlik, FIA’ ya kaydı sırasında yukarıdaki biçimde verilen lisanları tanıma ve kayıtları tutma  
yükümlülüğü üstlenir.    

 
Uluslararası Süper Lisans FIA tarafından daha önceden L Eki’ne göre verilmiş ulusal lisansı bulunan ve  bu 
lisans için başvuruda bulunan adaylara verilir. Bu lisans FIA’ nın Uluslararası Şampiyonalarında, her 
yönetmeliğin öngördüğü şartlar uyarınca mecburidir.   

 
Bu nedenle FIA Süper Lisans adayları, bu amaç için  özel olarak hazırlanan formları imzalayarak taleplerini  
takdim etmek zorundadırlar. Bu lisanslar her yıl yenilenmelidir. FIA nedenlerini açıklamak şartıyla, özellikle  
FIA Temiz Sicil Yasası’nında belitilen kriterlere uymayan adaylara Süper Lisansın verilmesini reddetme  
hakkına sahiptir. Süper Lisans belgeleri, her adaya  verilmek üzere FIA’ da kalmaktadır. Bir lisansın bir  
cezadan dolayı askıya alınması veya geri alınması, lisans sahibini, FIA Şampiyonalarından geçici veya 
süresiz olarak ihraç eder.   

 
Bir ülkenin resmi polis otoritesi tarafından tespit edilen  bir karayolu trafik ihlalinin yapılması halinde, eğer 
bu  ihlal ciddiyse, diğer kişileri tehlikeye attıysa,  motorsporlarının imajına veya FIA’nın savunduğu 
değerlere zarar veriyorsa, mevcut Yasa’ya karşı gelinmiş sayılır.   Bu tür bir trafik ihlali yapmış olan Süper 
Lisans sahibi  kişiye;  

 FIA tarafından bir uyarı yapılabilir,  

 Kamu yararına bir işte çalışma zorunluluğu getirilebilir veya Süper Lisansı geçici veya sürekli olarak 
geri  alınabilir.  

 
b) Karting yarışmacı ve sürücülerinin uluslar arası FIA lisansı alma zorunluluğunun dikkate alınması 
şartıyla (bakınız Madde 18), FIA kararıyla,   herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinden yada FIA tarafından 
eşdeğer olarak kabul edilen bir ülkeden, bu Kod’un 18. maddesinde anlatıldığı gibi profesyonel bir  
yarışması veya sürücüye verilen lisans; lisans sahibine herhangi bir özel izin almaksızın Avrupa Birliği (ve  
FIA tarafından eşdeğer olarak kabul edilen ülkelerin)  ulusal yarışmalarına girme hakkını verir. Bu lisanslar  
AB bayrağını taşır.   

 
Her AB ASN’si veya FIA tarafından eşdeğer olarak kabul edilen ülkenin ASN’sinin sigorta koşulları, bu 
kurallara göre olmalıdır.    

 
Profesyonel yarışmacı ya da sürücü yarıştığı ülkenin ve  kendi ülkesinin ASN kurallarına bağlıdır. Böyle bir 
lisansın askıya alınması FIA Resmi Motor Sporları Bülteni’nde ve/veya FIA web siesi www.fia.com da  
yayınlanır.  
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47bis.FIA Dünya Şampiyonaları’na giren yarışmacıların  ekiplerin sertifika kaydı: FIA Dünya  
Şampiyonalarında, Yarışmacı’nın aşağıda  listelenen üyelerinin FIA’ya kayıt yaptırması zorunludur.  
Bir FIA Dünya Şampiyonası’na katılan Yarışmacı adına  aşağıda verilen rolleri üstlenen kişiler, FIA 
tarafından  kayıt altına alınmalıdır:  

 Takım Patronu: Yarışmacı adına en önemli kararları alan görevli,  

 Sportif Direktör: Yarışmacı’nın Dünya  Şampiyonası sportif yönetmeliklerine uygun  olarak hareket 
etmesini  sağlayan sorumlu kişi,  

 Teknik Direktör: Yarışmacı’nın Dünya  Şampiyonası teknik yönetmeliklerine uygun olarak hareket 
etmesini  sağlayan sorumlu kişi,  

 Takım Menajeri: Yarışmacı’nın yarışmalarda  operasyonel sorumluluğunu taşıyan kişi,  

 Yarış mühendisi veya muadili: Yarışmacı’nın otomobillerinden birisinden sorumlu olan kişi  
 

FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda, Yarışmacı başına kayıt yaptırması gereken minimum kişi sayısı altı 
(6)’dır. Diğer FIA Dünya  Şampiyonalarında kayıt yapması gereken personel sayısı, her şampiyonanın 
gereksinimlerine göre ilgili FIA Sportif Komisyonları tarafından  belirlenecektir.  

 
Yarışmacı’nın ekibinde kayıtlı olan üyeler, bu yasanın Madde 44bis’ine göre uluslar arası yarışmalarda 
Katılımcı olarak kabul edilecektir.  

 
Bir  FIA Dünya Şampiyonası’na girmek üzere kayıt yaptırmak isteyen Yarışmacı, FIA ile temasa geçerek 
Yarışmacı’nın Ekibi adı altında kayıt altına alınacak olan üyelerini bildirmeli ve sadece bu iş için hazırlanmış 
olan  formu doldurmalıdır.   

 
Yarışmacı’nın ekibinde yer alan her üye için, Yarışmacı aracılığı ile FIA tarafından bir kayıt sertifikası 
verilecektir. FIA tarafından hazırlanan bu sertifika, FIA’nın malıdır.   

 
Bu kayıtlar, her senenin 1 Ocak tarihinde, yıllık olarak yenilenmelidir.   

 
FIA Bu Yasa’nın B Eki’nde yer alan FIA Temiz Sicil Yasası’nda belirtilen temiz sicil ile ilgili kuralları 
karşılamayan kişilerin kaydını iptal etmek veya askıya alma hakkını saklı tutar. Böyle bir karar alınırsa, 
nedenler açıklanmalıdır.   

 
FIA, kayıtlı bir kişinin, bir FIA Dünya  Şampiyonası’nın  parçası olan yarışmalardaki ‘Sınırlandırılmış 
Alanlara’ giriş hakkını geçici veya sürekli olarak iptal etme hakkını saklı tutar.    

 
Yarışmacı’nın organizasyonu içinde yapılan bir değişiklik nedeniyle FIA’da kayıtlı bulunan personelin 
değişmesi gerekirse; Yarışmacı bu değişikliğin gerçekleşmesinden sonra yedi gün içinde FIA’yı bu 
durumdan haberdar etmeli ve aynı süre içinde güncellenmiş noktayı FIA’ya bildirmelidir. Ayrıca artık söz 
konusu görevleri yürütmeyen kişilerin sertifikaları da FIA’ya iade edilmelidir.  

 
48.Lisans Sahiplerinin kayıt listesi: Bir ASN tarafından tutulan ve bu ASN’ in yarışmacı veya sürücü lisansı 

verdiği şahısların listesi.  
 
49.Lisans Numarası: Bir ASN tarafından, yarışmacılara veya listesinde kayıtlı sürücülere yıllık olarak verilen 

numaralar.  
 
50.Yarışmadan İhraç: İlgili yarışmacının, belli bir yarışmaya veya bu yarışmanın belli sportif bölümlerine 

katılmasını yasaklama hükmüdür.  
 
51.Askıya Alma: Bir yarışmacının, bu kararı veren ASN’ nin ülkesinde  veya FIA otoritesini tanıyan bütün 

ülkelerde düzenlenen tüm yarışmalara katılma hakkının geçiçi olarak kaldırılması demektir.(Bak Madde 170 
ve 182)  

 
52.Diskalifikasyon: Diskalifikasyonu konu alan kişinin, 170 ve 182. Maddelerde öngörülen durumlar haricinde, 

her tür yarışmaya katılma hakkının kesinlikle yasaklanması demektir.  
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BÖLÜM III YARIŞMALAR- GENEL KURALLAR  
 
53.Yasanın Genel Uygulaması: FIA’ da temsil edilen ülkelerde düzenlenen bütün yarışmalar ve ulusal, 

uluslararası veya dünya rekor denemeleri, işbu yasa tarafından yönetilir.   Bununla beraber, kapalı 
yarışmalar ve yerel rekor girişimleri, ulusal yarışma yönetmelikleri ile düzenlenir.  Ulusal Spor 
yönetmeliğinin olmadığı ülkelerde, işbu  spor yasası uygulanır.  

 
54.FIA’ da temsil edilmeyen bir ülkede düzenlenen yarışma: FIA’ da temsil edilmeyen bir ülkede, FIA 

tarafından  özel bir izin verilmedikçe, yarışma düzenlenemez.  
 
55.Yarışmaların Organizasyonu: Her ülkede, sportif bir yarışma:  

a) Sportif Yetki sahibi Ulusal Otomobil kulübü  tarafından ASN (Bak Md. 3, 4 ve 5).  
b) Organizasyon izin belgesi sahibi olmaları koşuluyla, bir otomobil kulübü veya istisnai olarak başka bir  
sportif grup tarafından düzenlenir.(Bak Madde 61)  

 
56.Resmi Belgeler: Her yarışma, aralarında bir yarışma yönetmeliği (Bak  Madde 27) ve bir program (Bak 

Madde 28) bulunmak  zorunda olan resmi belgelerin hazırlanmasını gerektirmektedir. Bu resmi belgelerden 
birinde işbu yasaya aykırı bir koşul bulunması halinde, bu belge hükümsüz ve yok sayılacaktır.  

 
57.Bir yarışma ile ilgili belgelerde bulunması mecburi olan ifadeler: Bir yarışmayla ilgili bütün yarışma 

yönetmelikleri, programlar ve kayıt formları açık bir şekilde şu ifadeleri kapsamalıdır: ”Uluslararası Spor 
Yasasına ve (Yetki sahibi kulübün veya temsilcinin adı) Ulusal Yarışma Kuralları’na uygun olarak 
düzenlenmiştir.”  

 
Ulusal Yarışma Kuralları bulunmayan ülkelerde, bu ifade  şu  şekilde kısaltılmalıdır: ”Uluslararası Spor 
yasasına  uygun olarak düzenlenmiştir”.  

 
58.Yönetmeliklerin bilinmesi ve bunlara uyulması   Bir yarışmayı düzenleyen veya yarışmaya katılan her 
şahıs veya grup:  

1. FIA’ nın statü ve yönetmeliklerini, işbu yasayı ve ulusal kuralları bilmek zorundadır.  
 

2. Hiç bir mazeret göstermeksizin, yukarıda bahsedilen  kurallara, ASN’ nin kararlarına ve bundan 
doğabilecek  sonuçlara uyacağını taahhüt etmelidir.  

   
Bu hükümlere uyulmaması halinde, bir yarışmayı düzenleyen veya bu yarışmaya katılan şahıs veya grup 
kendisine verilen lisansı kaybeder. Bu durumdaki imalatçı firmalar ise, geçici veya süresiz olarak FIA 
Şampiyonaları’ndan ihraç edilir. FIA aldığı kararların, gerekçelerini açıklayacaktır.   

 
Eğer bir otomobil teknik şartnameye uygun değilse performans avantajı kazanmadığının ispatı hiç bir 
zaman  savunma olarak kabul edilemez.  

 
59.İzin verilmeyen yarışmalar: İşbu yasanın hükümlerine ve ilgili ASN’ in kurallarına  uyulmaksızın düzenlenen 

yarışma teklifleri, ASN tarafından yasaklanacaktır. 
 

Eğer böyle bir yarışma, izni verilen bir gösteri dahilinde  oluyorsa, bu izin geçerliliğini kaybeder. 
58.Maddenin  hükümleri, yarışmaya katılan her lisans sahibi için uygulanır.  

 
60.Ertelenen veya iptal edilen yarışmalar: Bir yarışma veya yarışmanın bölümleri, yarışma yönetmeliklerinde 

erteleme veya iptal etme hükümleri bulunmadıkça ya da mücbir sebepler (fors majör) ve güvenlik 
nedenleriyle spor komiserleri tarafından erteleme kararı alınmadıkça (Bak Madde 141), ertelenemez veya 
iptal edilemez.   

 
İptal edilme veya 24 saatten uzun süreli erteleme halinde, kayıt ücretleri geri ödenmelidir.  
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BÖLÜM IV SPORTİF YARIŞMALAR -  ORGANİZASYON AYRINTILARI (DETAYLARI)  
 
61.Gerekli organizasyon izin belgesi: FIA’ da temsil edilen ülkelerde yapılan hiç bir yarışma,  yetkili spor 

mercii, yani sportif yetki sahibi ASN (Bak  Madde 3,4 ve 5) tarafından verilmiş organizasyon izin  belgesi 
(Bak Madde 26) olmadan düzenlenemez.   

 
62.Organizasyon izin belgesi talebi: Her organizasyon izin talebi, yarışmanın planlanan tarihinden en az 1 ay 

önce yetkili spor otoritesine  (Md.61) yapılmalıdır ve talepte  şu bilgiler bulunmalıdır: 
 

1. Organizasyon komitesi oluşturmak için önerilen şahısların isim ve nitelikleri (Bak Madde 25) ve bu 
komitenin adresi.  

 
2.  Her yarışma için bir yarışma yönetmeliği taslağı (bak Madde 27 ve 65).   

 
Yetkili spor otoritesi organizasyon izninin verilebilmesi  için önceden bir ücret belirlenmişse, talep ekinde bu  
ücret ödenecek, yarışmaya izin verilmezse bu ücret geri ödenecektir.   

 
63.Organizasyon izin belgesinin verilmesi: Her ülkedeki yetkili spor otoritesi, eğer uygun görürse,  özel 

olarak hazırlanmış organizasyon izin belgeleri  verir.(Bak Madde 61); ancak yarışma yönetmeliğini  
onaylayan basit bir yazı da organizasyon izin belgesinin yerini tutabilir. (Bak Madde 27 ve 65). Bu 
başvurular değerlendirilirken, organizatör lisansı için başvuran  kişi ya da kuruluşun, bu kod ile uygulanan 
teknik ve  sportif yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uyması durumunda lisansın verilmesi, temel prensip 
olarak alınacaktır.  

 
64.Kanun ve yönetmeliklere uyulması: Bir yarışma hem yol hem de pist üzerinde veya her  ikisi üzerinde 

düzenlenebilir. Ancak Yetkili Spor otoritesi ASN, (Bak Md 61) gerekli mahalli ve idari izinleri almayan 
organizasyon komitelerine yarışma düzenleme izni vermez.(Bak Madde 25)  

 
Not 1: Trafiğe açık yollar üzerinde düzenlenen yarışmalar, yarışmaların olduğu ülkede yürürlükte olan trafik 
kurallarına uygun olarak yapılmalıdır. Bu kuralı çiğneyenler, spor komiserlerinin kararına bırakılan cezai 
şartlar ile cezalandırılacaktır.  

 
Not 2:  Bir otodrom (hız pisti) (bkn. Md.31) üzerinde  düzenlenen yarışmalar Uluslararası Spor Yasasının  
tüm kurallarına tabi tutulurlar ve ayrıca özellikle bu  amaçla hazırlanan ve yarışma otomobillerini otodrom  
üzerindeki seyirlerini düzenleyen özel kurallara da tabi  tutulurlar.   

 
Yönetmeliklerin yayınlanması: FIA Şampiyonasının çeşitli yarışmaların yönetmelikleri, yarışmaya katılma 
tarihinin sona ermesinden en az  1 ay önce, FIA’ ya ulaşmalıdır. Ralliler için bu süre 2  aydır.  

 
65.Ek (Yarışma) Yönetmeliklerde bulunması gereken Temel (başlıca) Bilgiler 

a)  Organizatör veya organizatörlerin adlarının belirlenmesi (bkz Madde 55),  
b)  Düzenlenmesi tasarlanan yarışmanın veya yarışmaların adı, türü ve tanımı (Bak Madde 17-21),  
c) Yarışmanın işbu yasaya ve mevcut ise, ulusal spor  yönetmeliğine tabi olduğunu açıkça belirten bir yazı,  
d)  Organizasyon komitesinin teşekkülü (Bak Madde  25) ve bu komitenin adresi,   
e) Yarışmanın yeri ve tarihi,  
f) Düzenlenmesi tasarlanan yarışmaların ayrıntılı tarifleri (parkurun uzunluğu ve yönü, katılan araçların 
sınıfı ve kategorisi, akaryakıt, yarışmacı sayısı  sınırlaması var ise vs.),  
g) Kayıtlar ile ilgili tarih ve tüm gerekli bilgiler kabul yeri, başlama ve sona erme saatleri, eğer varsa 
ücretlerin tutarı(Bak Madde 70 ve 71),  
h) Sigortalarla ilgili tüm bilgiler,  
i)  Yarışmaların tarihi, saati, startların türü; eğer varsa  handikaplar hakkında bilgi,  
j) İşbu yasanın özellikle, mecburi lisanslar (Bak Madde  44, 45 ve 108), işaretler (Bak Ek H), yangına karşı 
tedbir (Bak Madde 128) ile ilgili hükümlerin hatırlatılmasında yarar olan notlar,  
k) Varışların kontrol şekli ve klasman şekli,  
l) Her yarışmada verilen ödüllerin ayrıntılı listesi,  
m) İşbu yasanın itirazlara ilişkin hükümlerin hatırlatılmasına yarar olan notlar. (Bak Madde 172,173 ve 174),  
n)  Spor Komiserleri ve Yarışma Direktörünün adı-soyadları.  
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66.Yarışma Ek Yönetmeliğinde değişiklik: Yarışmaya katılan tüm yarışmacıların oybirliği ile mutabık olmaları 
ve mücbir sebepler (force majeure) veya güvenlik gibi nedenlerden dolayı Spor Komiserlerinin aldıkları 
kararlar haricinde yarışmaların başlamasından  sonra, ek yönetmelikte hiçbir değişiklik yapılamaz.(Bak 
Madde 141)  

 
67.Bir programda bulundurulacak temel bilgiler  

a) Yarışmanın işbu yasaya ve mevcut ise, Ulusal Spor  yönetmeliğine uygun olduğunu belirten bir yazı,  
b) Yarışmanın yeri ve tarihi,  
c) Düzenlenmesi tasarlanan yarışmaların kısa tanımı ve saatleri,  
d) Yarışmacı ve sürücülerin adları, arabaların üzerindeki  özel numaralar (eğer takma ad varsa, tırnak 
içinde belirtilecektir),  
e) Mevcutsa handikaplar,  
f) Her yarışmada verilen ödüllerin ayrıntılı bir listesi, 
g)  Spor Komiserlerinin ve Yarışma Direktörünün adı- soyadları.  

 
68.Kayıtlar: Her yarışma için, yarışmacı ile organizasyon komitesi  arasında bir sözleşme yapılır (Bak Madde 

25). Bu sözleşme taraflar arasında bir arada imzalanabilir veya posta yoluyla gönderilmek suretiyle de 
imzalanabilir.   

 
Sözleşme, yarışmacıyı taahhüt ettiği yarışmaya katılmaya, mücbir bir sebep haricinde zorunlu tutar. 
Organizasyon komitesini de, yarışmacının söz konusu yarışmaya  yasal olarak katılmak için her türlü 
çabayı göstermesi  kaydıyla, taahhüt ile ilgili tüm  şartları yarışmacı lehine  temin etmeye zorunlu tutar.  

 
69.Yükümlülüklerin(taahhütlerin) yerine getirilmesi: Herhangi bir yükümlülük konusunda, Yarışmacı ile 

Organizasyon Komitesi arasında olabilecek her türlü anlaşmazlık (ihtilaf), Organizasyon Komitesini 
onaylayan  (atayan) Spor Otoritesi (ASN) tarafından görüşülecektir.  (Bak Madde 25). Yabancı 
yarışmacıların temyiz hakkı saklıdır. Eğer ihtilaf, söz konusu yarışmanın başlama tarihinden önce 
çözülemezse, yarışmaya katılmayı taahhüt edip de, yarışmaya katılmayan her yarışmacı veya  yarışmada 
araç sürmeyi kabul edip de araç sürmeyen  her sürücü, miktarını her ülkede, Yetkili Spor Otoritesinin 
belirleyeceği para cezasını (kefaret) ödeyinceye kadar uluslararası düzeyde geçerli olmak kaydıyla 
yarışmalardan men edilecektir. (Lisansları geçici bir süre için geri alınacaktır) Bu cezanın ödenmesi, 
yarışmacı veya sürücüye bir  yarışma yerine başka bir yarışmaya katılma hakkı vermez. (Bk .Md 124)  

 
70.Kayıtların (taahhütlerin) kabul edilmesi: Yetkili spor otoritesinin bir yarışma için izin belgesi (lisans) 

vermesi halinde, organizasyon komitesi, kayıt  anlaşmalarını kabul edecektir. Kesin kayıt anlaşmaları, 
organizasyon komitesi tarafından sağlanan bir kayıt  formu üzerinde düzenlenecektir. Kayıtlarda 
yarışmacıların ad ve adresleri ve eğer varsa, imalatçı firmaların  ad ve adresleri, lisans numaraları ile 
birlikte belirtilmek zorundadır. Ancak, Ek (yarışma) yönetmelikler, sürücülerin kimliklerinin saptanabilmesi 
amacıyla bir süre (mühlet) talep edebilirler.   

 
Eğer ek yönetmelikte bir kayıt ücreti öngörülmüşse, (Bak Madde 65/g) tüm kayıtlara bu ücret tutarı 
eklenecek, aksi takdirde kayıt geçerlilik kazanmayacaktır.    

 
Yabancı bir ülkede düzenlenen uluslararası bir yarışmaya katılmak isteyen yarışmacı ve sürücüler ancak 
kendi ASN’lerinin onayı ve izni ile katılabilirler.   

 
ASN’in uygun görmesi halinde,  bu izin yarışmayla ilgili kayıt formunu onaylaması (vizelenmesi) veya 
yarışmacı veya sürücüye belli bir yarışma için özel bir  iznin verilmesi veya daha genel anlamda olmak 
üzere  (bir veya birçok ülke için, belli bir süre veya ilgili lisansın geçerli olduğu süre zarfında) yazılı bir iznin 
verilmesi şeklinde olur.   

 
Lisanslarını veren ASN’lerin ön izni almayan yabancı bir yarışmacı veya sürücünün kayıtlarının bir 
organizatör tarafından kabul edilmesi, FIA’ nın bunu öğrenmesi (veya şikayet) halinde bir suç olarak kabul 
edilecektir ve miktarı FIA’ nın takdirine bırakılacak bir ceza  ödemesine neden olacaktır.   

 
Yabancı ülkede düzenlenecek yarışmalara katılmak için ASN’ler tarafından verilen izinler: ASN’lerin 
kendi lisanslı sporcularına yalnızca Uluslararası FIA Takviminde yer alan yarışmalar için izin verebildiği 
bilinmelidir.  
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71.Kayıtların kapanması: Kayıtların kapanma tarih ve saatleri ek yönetmelikte  mutlaka belirtilmelidir.(Bak 
Madde 65/g).Uluslararası yarışmalar için, kayıtlar yarışmanın startı için saptanan tarihten en az 7 gün önce 
kapanır. Diğer yarışmalar için bu süre en fazla üç güne indirilebilir.  

 
72.Faksla yapılan kayıtlar: Kayıtlar, kapanış saatlerinden önce faks çekilerek veya başka bir elektronik yolla 

yollanması ve eğer gerekli ise, kayıt ücretini de ihtiva eden bir mektupla teyit  edilmesi koşulu ile, faks veya 
elektronik posta yoluyla  da yapılabilir.   

 
Elektronik ortamdan yapılan kayıtlar için (faks, elektronik posta vs.) gönderilen belge üzerinde yazılı olan  
tarih ve zaman kesin bilgi olarak kabul edilecektir.  

 
73.Sahte beyan içeren kayıtlar: Sahte beyan içeren kayıtlar kabul edilmeyecektir. Böyle  bir beyanı 

imzalayanlar, sahtekarlık suçuyla yargılanabilecek ve kayıt ücretleri geri ödenmeyebilecektir.  
 
74.Kaydın reddedilmesi: Uluslararası bir yarışma için, Organizasyon komitesi bir  kaydı reddederse, bunu ilgili  

şahsa, kaydın alınmasını izleyen 8 gün içinde bildirmeli ve yarışmanın başlamasından önce en geç 5 gün 
önce de reddedilmenin sebepleri açıklanmalıdır. Ulusal yarışmalar içinse, ulusal  yönetmelikler, bir kaydın 
reddinin açıklanması konusunda başka bir süre belirleyebilir.  

   
75.Şartlı kayıtlar: Yarışma yönetmelikleri, belirli şartların yerine getirilmesi  şartıyla yarışma kayıtların kabul 

edilmesini öngörebilir.  Mesela, belli sayıda yarışmacının katılabileceği bir yarışma için durum, ilgili şahsa, 
en geç kayıtların kapanışının ertesi günü, yazılı olarak faks, mektup veya telgrafla bildirilmelidir, ancak şartlı 
katılan yarışmacı madde124’deki hükümlere tabi değildir.  

 
76.Kayıtların ilanı:Herhangi bir yarışma için, Organizasyon Komitesi’nin  kaydını kabul etmeyeceği bir 

yarışmacının adının ilan ve beyan edilmesi yasaktır.  Kayıtlar ilan edilirken, kayıtları şartlı olarak kabul 
edilen  yarışmacılar (bakınız Madde 75) aynen belirtilmelidir.  

 
77.Yarışma katılacakların seçilmesi: Yarışmaya katılmak için başvuranların sayısı yönetmelikte öngörülen 

sayıyı geçer ve bu durumda ne yapılacağı ek (yarışma) yönetmelikte belirlenmemiş ise yarışmaya 
katılanlar, kayıtlarının kabul sırasına göre, kura yoluyla veya ulusal spor otoritesinin (ASN) spor 
komisyonunun kararlaştıracağı başka bir yol ile seçebilirler.  

 
78.Yedek yarışmacıların seçilmesi: Madde 77’de saptanan  şartlar çerçevesinde yarışmacıların elenmesi 

halinde, organizasyon komitesinin ön mutabakatının sağlanması kaydıyla, elenen bu yarışmacılar, yedek 
yarışmacı olarak kabul edilebilirler.  

 
79.Bir otomobilin yarışmaya katılması: Aynı otomobil bir yarışmaya ancak bir kez katılabilir. İstisnai 

durumlarda, ilgili ASN, aynı otomobilin, aynı yarışmaya, aynı sürücü ile yalnızca bir kez sürülmesi kaydıyla 
iki kez katılabileceğine izin vererek, kendi ülkesindeki bu kuralı esnetebilir.  

 
80.Resmi yarışmacı listesi: Organizasyon komitesi, yarışmaya katılanların resmi listesini, yarışmanın 

başlamasından en az 48 saat önce, ASN’ye göndermek ve bütün yarışmacılara iletmek zorundadır.  
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BÖLÜM V PARKURLAR-YOLLAR VE PİSTLER  
 
81.Uluslararası Parkur: Bir yarışma parkuru birden fazla ülke toprağından geçtiği zaman, bu yarışmanın 

organizatörleri, kendi ASN’leri kanalıyla, geçilen her ülkenin ASN’sinden izin almak zorundadırlar.   
 

Parkurun geçtiği, ülkelerin Yetkili Spor Kulüpleri, kendi ülkelerinden geçen parkur kısmı üzerinde, ülkelerinin 
sınırları dahilinde, sportif kontrolü ellerinde bulunduracaklar, ancak onaylı sonuçlar organizatörlerin bağlı 
bulunduğu Ulusal Spor Kulübü (ASN) tarafından açıklanacaktır.  (Bak Madde 55)  

 
82.Parkurların onayı: Bir yarışmanın parkuru, ASN tarafından onaylanmalıdır. Onay talebi güzergahı ayrıntılı 

biçimde belirten,  koşulacak mesafeleri tam olarak gösteren çizelgeyi de içermelidir.  
 
83.Mesafelerin ölçülmesi: Rekor girişimi dışındaki yarışmalar için, 5 km.’ ye kadar olan mesafeler, orta çizgiye 

göre, uzman bir kişi  tarafından ölçülecektir. 5 km.’ den uzun olan mesafeler, resmi yol işaretleri veya en az 
1/250.000 ölçekli  resmi bir haritayla saptanacaktır.  

 
84.Pist veya parkur için uluslararası lisans: Bir ASN bir rekor girişimi nedeniyle, geçici veya sürekli bir pist 

için uluslararası bir lisans almak amacıyla  FIA’ ya başvurmalıdır.  
 

FIA bir pist için, rekor veya rekorlar serisi girişimi için geçerli olabilecek lisansı verebilir.  
 

FIA, yetkili ASN’ye danıştıktan sonra, (Bak Madde 3.4  ve 5) vereceği karara göre, bir lisansı vermeyi 
reddedebilir veya lisansı geri alabilir. Ancak bu tür bir reddin ya da geri almanın nedenleri, FIA tarafından 
belirtilecektir.  

 
85.Pist için ulusal lisans: Yetkili ASN, uygun gördüğü takdirde, bir pist için ulusal bir lisansı, Madde 86’da 

belirtilen koşullar içerisinde verebilir. Ancak bu durumda, pist uluslararası veya  dünya rekoru girişimleri için 
kullanılamaz.  

 
86.Pistler için verilecek  lisanslarda bulunması gereken bilgiler: FIA tarafından verilecek lisanslarda pist 

uzunluğunun  belirtilmesi, eğer bir yarış pistiyse lisansın geçerli olduğu yarış otomobili kategorilerinin 
belirtilmesi (bkn.  O Eki, Madde 6) ve Uluslararası veya Dünya rekorları için uygunluğunun onaylanması 
gerekmektedir. ASN  tarafından verilecek lisanslarda, pist uzunluğunun belirtilmesi ve Ulusal rekorlar için 
onaylandığının açıklanması gerekmektedir. Lisansta sürücülerin bilmelerinin ve uymalarının zorunlu olduğu 
özel kurallar da  belirtilmelidir. 

 
87.Sürekli ve geçici pistler için uyulacak şartlar: Sürekli ve geçici pistler için uyulacak şartlar, FIA tarafından 

periyodik bir şekilde saptanacaktır.   
 
88.Pist lisansının teşhir edilmesi: Pist lisansları, geçerli olduğu süre boyunca, pistin kolayca görülebilecek bir 

yerine asılmalıdır.  
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BÖLÜM VI STARTLAR-SERİLER  
 
89.Startlar     

a)Start, tek bir yarışmaya veya birkaç yarışmacıya  birden yarışma başlama komutunun, verildiği andır.  
Zaman tutulması halinde kronometre start komutu ile  çalıştırılmaya başlanır. İki tür start vardır:  
 
1. Hareketli Start  
2. Durarak Start   

    
b)Bir yarışmacı, start komutunun verildiği anda, yarışmaya başlamış olarak kabul edilecek ve hiçbir surette 
bu komut tekrarlanmayacaktır.(Bak Madde 93)  

 
c)Rekor girişimleri dışındaki tüm yarışmalar için, özgün  yönetmeliklerde, startın türünü belirtmek 
zorunludur. (Bak Madde 91 ve 92)  

 
90.Start çizgisi   

a)Tüm rekor girişimleri ve hareketli start içeren yarışmalar için araçların geçtiği anda kronometrenin 
çalıştırılmaya başlandığı çizgidir.  

 
b)Durarak start verilen yarışmalarda, her aracın (veya  bazı hallerde sürücülerin) sıra ve start pozisyonların  
saptanmasında esas teşkil edecek olan çizgidir.    

 
Ek yönetmelikler (yarışma yönetmelikleri) (bkz. Md 27)  araçların start öncesi pozisyonlarını ve bu 
sıralamayı belirlemek için uygulanacak yöntemi belirtmek zorundadır.  

 
91.Hareketli Start: Kronometre çalışmaya başladığı anda, araçların hareket  halinde bulunduğu startlara 

hareketli start denir.   
 

Aksi ek yönetmelikte belirtilmediği sürece bu tür startta yarışmacılar, start komutundan önce bir öncü 
otomobildeki bir starter ile yönlendirilebilirler. Bu otomobil pisti terk ettikten sonra, yarışın başladığını 
gösteren start sinyali verilene kadar, tüm otomobiller lider otomobili takip edecektir.  

 
92.Durarak Start: Otomobiller start komutu verildiği anda hareketsiz ise,  bu starta “durarak start” denir. 
 

a)Durarak startlı bir rekor denemesinde, araç hareketsiz durumdayken aracın kronometre aygıtını 
çalıştırmaya mahsus kısmı, start çizgisinin en çok 10 cm gerisinde bulunacak şekilde yerleştirilecektir.    

 
Aracın motoru start öncesi çalışır durumda olacaktır.  

 
b)Durarak startlı diğer yarışmalarda, ek yönetmeliklerde start komutu öncesinde, araçların motorunun 
çalışır veya stop etmiş durumda bulunacağı belirtilmelidir.  

 
c)Tek başına veya beraber start:  

 Zaman tutma işlemi otomatik bir aygıtla yapılıyor ise,  otomobiller start öncesi, yukarıda durarak startlı 
rekor  denemelerinde açıklandığı şekilde yerleştirileceklerdir.  

 Zaman tutma işlemi bir saat veya kronometre ile yapılıyor otomatik bir aygıtla yapılmıyor ise, otomobil 
veya otomobiller start öncesi, ön tekerleklerin yerle temas eden kısmı start çizgisi üzerinde olarak yer 
alacaklardır.  

 
d)Grid formasyonunda verilen start:  
Start pozisyonlarının start çizgisine göre konumları ek  yönetmeliklerde nasıl belirtilirse belirtilsin 
yarışmalarda  zaman tutma işlemi start komutunun verildiği anda başlar. Bundan sonra, yarışma kapalı bir 
pistte yapılıyor ve yönetmelikte başka şekilde tarif edilmemişse, birinci tur sonundan itibaren bütün 
otomobillerin zamanları, zaman tutma çizgisini geçtikleri anda tutulur.  

 
e)Start düzeninin ilanından sonra, start alamayan her  sürücünün yeri boş  bırakılacak, diğer yarışmacılar  
start düzenindeki kendi yerlerinde olacaklardır.  
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93.Starter’ın komutları: Uluslararası her sürat yarışmasında starter, eğer bu  görevi temsil edecek bir görevli 
tayin edilmediyse yarışmanın direktörü veya  şampiyona direktörü olmak  zorundadır.  

 
94.Hatalı startlar için cezalar: İlgili işaret verilmeden önce, bir yarışmacı kendine ayrılan pozisyonu ileriye 

doğru terk ediyorsa, bu hatalı start olur.    
 

Grup halinde start durumunda, hatalı start alan her  yarışmacı, yarışı bitirdiği süreye bir dakika eklenerek 
cezalandırılır. Bu durum yarışmacının pitteki garajına hızlı bir şekilde bildirilir.    

 
Otomatik kronometre tutulmayan yarışta tek sporcunun hatalı deparı yarışma süresine bir saniye eklenerek 
cezalandırılır.    

 
Ek yönetmelikte öngörülmüşse, Spor Komiserleri yukarıda belirtilen cezaları arttırabilir veya yeni cezalar  
ekleyebilirler (pitten geçme cezası, dur kalk cezası).  Ancak bütün bunlar, yönetmelikte önceden saptanan  
limitler dahilinde olur.  

 
95.Start çizgisi gözetmenleri:Startları kontrol etmek için, yarışma organizatörleri tarafından bir veya birden çok 

gözetmen görevlendirilebilir. Start gözetmenleri, hatalı start saptadıkları zaman, derhal yarışma direktörünü 
haberdar edeceklerdir.  

 
96.Seriler: Bir yarışmada, kompozisyonu organizasyon komitesi  tarafından saptanmak ve programda yer 

alması şartı ile, seriler halinde start verilebilir. Serilerin kompozisyonu gerekirse, yalnızca spor komiserleri 
tarafından değiştirilebilir.  

 
97. Eş derece:Eş derece yapılması halinde, aynı dereceyi yapan yarışmacılar, klasmandaki yerlerine verilen 

ödülleri paylaşırlar veya diğer tüm yarışmacıların kabul etmeleri halinde, spor komiserleri, yalnızca aynı 
dereceyi yapan yarışmacılar arasında yeni bir yarışmanın düzenlenmesine izin verebilirler ve bu yeni 
yarışmanın şartlarını hazırlayabilirler. Ancak hiçbir surette, ilk yarışma  tekrarlanamaz. (Bak Madde 178).  
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BÖLÜM VII REKORLAR-GENEL KONULAR  
 
98.Yetki alanı:Her yetkili ASN, ülkesindeki kırılan rekorların onay talepleri konusunda karar verme yetkisine 

sahiptir.   
 

FIA’ da Uluslararası ve dünya rekorlarının onay talepleri konusunda karar verme yetkisine sahiptir. Söz 
konusu talepler, ilgili ASN tarafından FIA’ ya iletilecektir.  

 
99.Rekor kırabilecek araçlar: Her uluslararası rekor, yalnızca Madde 13 hükümlerine  uyan bir kara aracı 

tarafından tesis edilebilir.  (Bak Madde 199)  
 
100.Kabul edilen rekorlar: Rekor olarak yalnızca, yerel rekorlar (Bak Madde 34),  milli rekorlar (bak Madde 35) 

dünya rekorları (Bak Madde 36) , kesin dünya rekorları (Bak Madde 37) ve dünya  kara hız rekorları (Bak 
Madde 37bis) rekor olarak  kabul edilir (tanınır) .    

 
Aynı rekor, yukarıda belirtilen birden fazla kategoride de kabul edilebilir. Rekorun pist ya da yol üzerinde 
kırılması bir farklılık yaratmaz.  

 
101.Kendi sınıflarıyla sınırlı otomobil rekorları: Sınıfında rekor yapan ve kıran bir otomobil, ilgili dünya  

rekorunu da kırabilir. Ancak aynı rekoru daha üst sınıflarda kıramaz.  
 
102.Kabul edilen zaman ve mesafeler: Milli rekorlar, uluslararası rekorlar ve dünya rekorları için, yalnızca Ek-

D’ de belirtilen zaman ve mesafeler  kabul edilecektir. ASN’ ler her türlü bölge rekorlarını kabul etmekte 
serbesttirler.  

 
İşbu yönetmeliğin mesafe hakkındaki hükümlerine aykırı olan “ kilometre yarışmaları” veya “mil yarışmaları” 
adı altında zamana karşı yapılan yarışmalar düzenlemek  yasaktır.  

 
103.Bir yarışma sırasında kırılan rekorlar: Bir yarışma sırasında yapılan hiç bir rekor onaylanamaz.  
 
104.Rekor girişimleri: Rekor girişimlerinin şartları Ek-D’ de ayrıntılı olarak belirtilmiştir.  
 
105.Uluslararası ve Dünya rekorlarının tanınma koşulları: Bir dünya rekoru ya da uluslararası bir rekor, 

ancak FIA tarafından temsil yetkisine sahip bir ülkede kırılırsa tescil edilebilir. İstisna olarak 54. madde de 
belirtilen özel bir izinle, FIA da temsil edilmeyen bir ülkede kırılan rekorda tescil edilebilir.  

 
Her türlü durumda bir dünya ve uluslararası bir rekorun tescili için rekor girişiminin FIA tarafından 
onaylanmış bir parkurda yapılmış olması şartı da aranır.  

 
106.Rekor kayıtları: Her ASN ülkesinde kırılan ulusal veya mahalli rekorların kaydını tutmaya ve istendiği 

takdirde sertifikaları ücreti karşılığı sunmaya mecburdur.   
 

FIA uluslararası her sınıf rekoru veya her dünya rekorunun kayıtlarını tutar ve istek üzerine bu rekorlara ait 
sertifikaları ücreti karşılığı sunar. ASN ve FIA’ ya ödenecek sertifika ücretleri her yıl FIA tarafından 
açıklanacaktır.  

 
107.Rekorların yayınlanması: Bir rekorun FIA tarafından onaylanmasının beklenmesi  sırasında her türlü ticari 

ve reklama yönelik yayında “FIA tarafından onaylanması şartıyla” ibaresinin görülebilir büyüklükte yer 
alması zorunludur. (Bak. Madde 131)  

 
Bu  şarta uyulmadığı takdirde temyizi mümkün olmamak kaydıyla rekor onayı reddedilir ve (varsa) verilen 
cezalar ilgili ASN’ nin Spor komisyonu aracılığı ile duyurulur.  
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BÖLÜM VIII YARIŞMACILAR VE SÜRÜCÜLER  
 
108.Yarışmacıların ve sürücülerin kaydedilmesi: Madde 44 ve 45’te verilen tanımlara göre, yarışmacı veya 

sürücü sıfatlarını elde etmek isteyen her şahıs,  tâbiiyetinde bulunduğu ASN’ye resmi lisans talebinde  
bulunmalıdır. (Bak Madde 47)   

 
Sürücü otomobil de kaydettirir ise, yarışmacı sıfatına da sahip olur ve ilgili her iki lisansı da almak 
zorundadır.(Bak Madde 109)   

 
109.Lisansların verilmesi: FIA tarafından hazırlanmış modele uygun ve yetkili  ASN’nin adını taşıyan kayıt 

sertifikasına “Yarışmacı Lisansı” veya “Sürücü Lisansı” denir ve adı geçen  yetkili ASN tarafından isteğe 
bağlı olarak verilir. (Bak  Madde 113)  
FIA lisansları iki çeşittir:  

 Yarışmacı Lisansı,  

 Sürücü Lisansı,  
Madde 110’da belirtildiği gibi her ASN bu lisansları verme yetkisine sahiptir.  

 
Bir ASN, ulusal lisansları seçtiği bir modele göre verebilir. Bu amaçla ülkesinde veya özel bir yarışma 
kategorisinde geçerlilik süresini belirten bir kayıt düşmek  suretiyle FIA lisanslarından yararlanabilir.  

 
110.Lisans verme hakkı: Her ASN’ in lisans verme hakkı vardır;  

1.Kendi vatandaşlarına, 2.Aşağıdaki zorunlu  şartları sağlanması kaydıyla, FIA’ da temsil edilen diğer 
ülkelerin vatandaşlarına,  
 
a)Kendi ülkesinin ASN’si yılda ancak bir kez ve özel  şartlar altında gerçekleşen lisans verme işlemine rıza  
göstermelidir.  

 
b)Yabancı uyruklu lisans adayları, pasaportlarını aldıkları ülkenin yetkili ASN’sine başka bir ülkede ikamet 
ettiklerini  (başvuru gününde 18 yaşından küçük olanlar ise ilgili ülkede tam zamanlı olarak eğitim 
gördüklerini) kanıtlamalıdırlar.  

 
c)Kendi ülkesinin yetkili ASN’si tarafından verilmiş olan lisansı geri verilmelidir.   Kendi ülkesindeki yetkili 
ASN tarafından, başka bir ülkenin ASN’ sinden lisans alma talebinde bulunmasına izin verilen her  şahıs, 
içinde bulunan yıl süresince kendi ülkesindeki ASN’nin hiç bir lisansına sahip olmamalıdır.  

 
İstisna olarak ASN onaylı bir pilot (sürücü) okulunun yabancı uyruklu öğrencileri iyi niyet aranmak koşulu ile 
bu okul tarafından organize edilecek en çok iki yarışmaya katılabilirler, Bunun için bulundukları ülkenin ve 
vatandaşı oldukları ülkenin ASN’lerinin rıza göstermesi şartı aranarak ülke lisanslarını misafir oldukları 
ASN’ ye vererek o ASN’den yarışma lisansı alabilirler. Yarışma /yarışmaların sonunda bu lisansı geri 
vererek asıl lisans geri alınacaktır. Bununla beraber, çok özel nedenlerden dolayı, lisans sahibi, içinde 
bulunulan yılda, lisanstaki tâbiiyetini değiştirmek isterse, kendi ülkesindeki ASN’sinin rızası ile yapılabilir.  

 
Bir ASN, FIA’ da henüz temsil edilmeyen bir ülkenin vatandaşına da lisans verebilir. Ancak bu niyetini FIA’ 
ya derhal bildirmelidir. FIA, bu talebi reddetmesi için bir nedeninin bulunup bulunmadığını bildirecektir.  
Yetkili ASN’ ler kendileri tarafından verilen, bu tür her talep/ret kararlarından FIA’ yı haberdar edeceklerdir.  

 
111.Pasaportundaki tâbiiyetin lisansını alan kişiler, bu lisanslarıyla pasaportunu taşıdığı ülkede yapılacak ulusal 

yarışmalara, bu ülkenin yetkili ASN’ si tarafından belirtilen şartlar uyarınca katılabilirler. 
 
112.Yarışmacı veya sürücünün tâbiiyeti: İşbu yasanın uygulanmasına bağlı olarak, bir ASN’ den lisans alan 

her yarışmacı veya sürücü, lisansın geçerli olduğu süre boyunca, bu ASN’ nin bağlı olduğu ülkenin 
tâbiiyetini taşır. Buna karşın, FIA Dünya Şampiyonasındaki herhangi bir yarışmaya katılan bir sürücü, 
lisansındaki milliyeti ne olursa olsun, tüm resmi evraklar, toplantılar ve bilgi bültenlerinde pasaportunda 
yazılı olan tâbiiyeti koruyacaktır.   

 
113.Lisansın reddi: ASN’ ler veya FIA, başvuru sahibinin; lisans verilirken  temel olarak alınan ulusal ya da 

uluslararası kriterlere  uygun olmaması durumunda, lisans vermeyi reddedebilirler. Bu gibi bir durumda, 
reddin gerekçeleri açıklanacaktır.   
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114.Lisansların geçerlilik süresi:Lisansların geçerlilik süresi, her yılın 31 Aralık tarihinde sona erer.  
 
115.Lisans için ödenecek ücret: Bir lisansın verilebilmesi için; ASN tarafından, FIA’nın  onayıyla belirlenen bir 

lisans ücreti talep edilebilir.  
 
116.Lisansın geçerliliği: Bir ASN tarafından verilen yarışmacı veya sürücü lisansı, FIA’da temsil edilen tüm 

ülkelerde geçerlidir ve yarışmacı veya sürücüye lisansı veren ASN’nin kontrolü altında düzenlenen tüm 
yarışmalar ile ASN’nin onayını içeren  18, 70 ve 74. Maddelerin hükümleri dahilinde, Uluslararası Spor 
Takviminde yer alan tüm yarışmalarda (katılma ve sürme) yarışabilme izin verir.  Ayrıca, sınırlı yarışmalar 
için lisans sahibi ek yönetmelikte belirtilen özel şartları dikkate almak zorundadır.  

 
117.Lisansın ibrazı: Bir yarışmaya katılan bir yarışmacı veya sürücü, bu yarışmada görevli resmi yetkililerin 

istemeleri halinde, sahibi tarafından imzalanmış lisansı ibraz etmek zorundadır.  
 
118.Lisansın geri alınması: Yasaklanmış bir yarışmada, katılımcı, sürücü, resmi görevli veya herhangi başka 

bir şekilde yer alan kişilerin lisansları, ilgili ASN tarafından askıya alınır.   Bununla beraber, yasaklanan 
yarışma, lisansı veren  ASN haricindeki başka bir ASN ülkesinde yapılmış ise, her iki ASN lisansın askıya 
alınma süresi konusunda anlaşmak zorundadır. Eğer anlaşma sağlanamazsa, son kararı; gerekçelerini 
belirterek, FIA verecektir.  

 
119.Uluslararası sağlık raporu: Uluslararası yarışmalara katılan her sürücü, yetkililerin istemesi halinde, bir 

sıhhi yeterlilik sertifikasını bölüm II ve ek L ye bağlı olarak ibraz edebilmelidir.  
 
120.Takma ad:Takma ad ile lisans talebinde bulunulması, ilgili ASN’  ye özel bir başvuruyu gerektirmektedir.   

Bu durumda lisans, izin verilen takma ad altında düzenlenecektir. Takma adlı bir lisans sahibi, başka adla  
hiçbir yarışmaya katılamaz. Takma adın değiştirilmesi, lisans almak için yapılan işlemlerin tekrarını 
gerektirir. Takma adla lisans verilen şahıs, bağlı bulunduğu ASN  tarafından kendisine yeni bir lisans 
verilene kadar gerçek adını kullanamaz.  

 
121.Sürücü değişikliği: Rekor girişimi dışındaki bir yarışmada, sürücü değişikliği ancak ek yönetmelikte 

öngörülmüşse yapılabilir.  (Bak Madde 27). Programın (Ek yönetmeliğin) yayınlanmasından sonra, böyle bir 
değişiklik ancak yarışmanın Spor Komiserlerinin birinin izniyle gerçekleşebilir.(Bak Madde  141)  

 
122.Tanıtım numaraları: Bir yarışma sırasında her araç, kolayca görülebilecek  bir yerinde, ek yönetmeliğin 

hükümlerine uygun bir  veya birden çok numara veya işaret taşıyacaktır. (Bak  Madde 27)  
 
123.Yarışmacının sorumlulukları: Bir yarışmacı, (Bak Madde 68 ve 69) katılım sağlayanların, kendi adına bir 

yarışma veya  şampiyonada servis veren kişilerin, çalışanlarının, sürücülerinin, mekanikerlerinin, 
danışmanlarının, servis sağlayıcılarının, yolcularının (copilotların) ve yarışmacının Sınırlı Alanlara girmesine 
izin verdiği herkesin davranış ve eksikliklerinden doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olacaktır. Ayrıca bu 
kişilerin her biri, işbu yasa ve ilgili ASN’nin yönetmeliğine aykırı her şeyden eşit oranda sorumlu tutulacaktır. 
Yarışmacı, bir yarış veya  şampiyonada kendi adına katılım gösteren veya bağlantılı olarak servis veren  
kişilerin tüm listesini FIA’ya bildirmelidir.    

 
124.Bir yarışma yerine başka bir yarışmaya katılma yasağı: Bir yarışmaya kayıt yaptıran her yarışmacı veya 

uluslararası veya ulusal bir yarışmada araç sürmeyi kabul eden her sürücü, bu yarışmaya katılmayıp, aynı 
gün başka bir yerde düzenlenen başka bir yarışmaya katılırsa, katıldığı yarışmanın başlangıcından itibaren, 
ilgili ASN’nin saptayacağı süre boyunca cezalandırılacaktır. (Lisansı geçici olarak geri alınacaktır).Şayet iki 
yarışma birbirinden farklı ülkelerde yapılıyorsa, her iki ülkenin ASN’leri arasında verilecek ceza konusunda 
anlaşma sağlanmalıdır. ASN’ler aralarında anlaşamazlarsa, sorun FIA’nın görüşüne sunulacak ve kesin 
karar bu kurum tarafından verilecektir.   

 
125.Uluslararası yarışmalara katılım: Yalnızca FIA yıllığındaki Uluslararası Yarışmalar Takvimde yer alan 

veya FIA Bültenlerinde yayınlanan yarışmaların resmen kabul edildiği lisans sahiplerine hatırlatılır. Resmen 
kabul edilmeyen bir yarışmaya katılan her lisans sahibi, Uluslararası Spor Yasası’nda öngörülen cezalara 
çarptırılır.   
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BÖLÜM IX ARAÇLAR  
 
126.Araçların Sınıflandırılması:Rekor girişimleri dışındaki her yarışma için araçlar bir  yandan kategorilerine 

(yarış otomobilleri, spor otomobiller grand turing ve turing otomobiller), diğer yandan ise motor silindir 
kapasitelerine göre sınıflandırılırlar (Bak Ek-B, Madde 199 ve Ek-J, Madde 251).  

 
Rekor girişimler için, elektrik ateşlemeli otomobilleri, kompresyon ateşlemeli otomobiller ve türbinli 
otomobiller arasında bir ayrım yapılır. (Bak Ek B, Madde 199, rekor girişiminde bulunan otomobillerin motor 
silindir kapasitesine (hacmine) göre sınıflandırılması).  

 
127.Tehlikeli yapımlar:Yapım şeklinin bir takım tehlikeler taşıdığına hükmedilen otomobiller, yarışmanın Spor 

Komiserleri tarafından yarışmadan ihraç edilirler (Bak Madde 141 ve 145).  
 
128.Yangına karşı korunma:Bir yarışmaya katılan bütün araçlarda, yangın halinde  alevlerin yayılmasını 

engellemek için, motor ile sürücü  koltuğu arasına uygun ve yeterli bir bölme bulunmalıdır.  
 
129.Otomobillerin men veya diskalifiye edilmesi   

a)Belli bir otomobilin yarışmalardan men, ihraç veya diskalifiye  edilmesi:   

 Bir ASN veya FIA, işbu yasanın veya ulusal spor yönetmeliğinin bir otomobilin sürücüsü, yarışmacısı, 
imalatçısı veya yetkili temsilcisi tarafından ihlali halinde, söz konusu otomobili bir veya birden çok 
yarışmadan men, ihraç veya diskalifiye edebilir.   

 Bir ASN, işbu yasanın veya ulusal spor yönetmeliğinin,  bir otomobil sürücüsü, yarışmacısı, imalatçısı 
veya yetkili temsilcisi tarafından ihlal edilmesi halinde, bu otomobil yarışmalardan men, ihraç veya 
diskalifiye edilebilir.  

 
Men cezasının, uluslararası bir nitelik taşıması veya diskalifikasyon halinde, ilgili ASN, diğer bütün ülkelerin 
ASN’lerine duyurulması için, FIA’ya bildirmek zorundadır. Ceza süresince bütün diğer ASN’ler kendi yetki 
alanlarında yapılan yarışmalarda bu cezayı uygulayacaktır.  

 
Eğer bu karar, bir ASN tarafından başka bir ülkenin ASN’sine bağlı bir otomobil için alınmış ise bu karar 
FIA’ ya bildirilecek ve nihai kararı FIA verecektir.   

 
b)Bir otomobil markasının yarışmalardan men, ihraç veya diskalifiye edilmesi:    
Bir otomobil imalatçısı veya yetkili temsilcisi tarafından işbu yasa veya ulusal spor yönetmeliğinin ihlal  
edilmesi halinde ilgili ASN kendi ülkesinde bu markayı yarışmalardan men edebilir.  İlgili ASN, bu cezanın  
uluslararası nitelikte olmasını istemesi veya söz konusu markanın uluslararası düzeyde diskalifiye 
edilmesini istemesi halinde, bu talebini FIA Başkanına  iletmelidir. Başkan, men, ihraç veya diskalifikasyon  
cezası talebini karara bağlamak üzere bir hakem heyeti tayin edecektir.   

 
Hakem heyeti iki FIA üyesinden meydana gelecek, bu iki üye, ortak bir mutabakat ile üçüncü üyeyi 
seçeceklerdir. Eğer iki üye, üçüncü üyenin tayini konusunda  mutabakata varamazlarsa, bu üçüncü üye de 
doğrudan FIA başkanı tarafından atanacaktır. Hakem heyeti vereceği kararı derhal FIA’ ya bildirecektir.  

 
Hakem Heyeti, cezanın uluslararası bir nitelik kazanmasını kabul etmezse, bu cezanın uluslararası bazda 
uygulanmasını talep eden ASN, Uluslararası Temyiz Mahkemesine başvurarak hakem heyetinin kararını 
temyiz edebilir.  

 
Hakem heyeti, cezanın uluslararası nitelik kazanmasını onaylarsa, bu karar FIA tarafından bütün üye 
ülkelerin ASN’lerine derhal bildirilmelidir. ASN’ ler düzenledikleri yarışmalara ceza alan markanın 
otomobillerinin katılmasını, ceza süreleri doluncaya kadar kabul etmeyeceklerdir.  

 
Ceza alan marka, Madde 180’de ve onu izleyen maddelerde belirtilen şartlara göre, bağlı olduğu ASN 
aracılığıyla, bu kararı FIA nezdinde temyiz etme hakkına sahiptir.    

 
Cezalandırılan markanın bağlı bulunduğu ASN, cezanın uluslararası nitelikte olmasını isteyen ASN ise, bu 
ASN cezalandırılan markanın temyiz talebini FIA’ ya iletmeyi reddedemez.   
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130.Otomobiller üzerindeki reklamlar: Otomobiller üzerinde reklamların yer alması serbesttir. ASN’ler, 
kontrolleri altında düzenlenen yarışmalarda uygulanacak özel  şartları belirtmek zorundadırlar.  Bir 
yarışmanın ek yönetmeliği bu özel  şartları ve yarışmanın yapıldığı ülkede geçerli yasal ve idari düzenin 
hükümlerini belirtmek zorundadır.   

 
131.Yanıltıcı reklam: Bir yarışmada veya bir rekor girişimi sırasında reklam  yapan şirket veya yarışmacı ilan 

edilen performansın  genel ve özel şartlarını, yarışmanın veya rekorun türünü, aracın kategorisini, sınıfını, 
vs. ve elde edilen  dereceyi bildirmek zorundadır.  

 
Kamuoyunda  şüphe yaratacak her tür eksiklik veya ilave, ilgili reklamın sorumlusunun cezalandırılmasına 
neden olacaktır.   

 
Bir FIA Şampiyonası, FIA Kupası, FIA Trofe veya FIA Mücadele’sinin kazanılması ile ilgili reklamlar, söz 
konusu Şampiyona, Kupa, Trofe yada Mücadele’nin son yarışması tamamlanmadan önce; ancak reklam 
metninde ‘FIA tarafından yayınlanacak resmi sonuçlara bağlıdır’ ibaresini geçmesi şartıyla yapılabilir.  

 
Bu kural, bir FIA  Şampiyonası, FIA Kupası, FIA Trofe veya FIA Mücadele’sinin tek bir yarışmasında elde 
edilecek birincilikler için de geçerlidir.  

 
Söz konusu reklamda, ilgili FIA  Şampiyonası, Kupası, Trofe’si yada Mücadele’sinin logosunun kullanılması 
zorunludur.  

 
Bu kuralın ihlali halinde, FIA tarafından reklamın yayınlanmasında sorumluluğu bulunduğuna karar verilen 
herhangi bir yarışmacı, otomobil üreticisi, sürücü, ASN ya da şirkete ceza verilebilir.  

 
Farklı imalatçılar tarafından sağlanan parçalardan oluşan bir araca verilecek ad konusunda olabilecek 
şikayet ve itirazlar, eğer bu imalatçılar yetkili ASN’nin ülkesinde  bulunuyorsa, FIA tarafından tayin edilen 
jüriye yapılacaktır. Eğer ikinci durum söz konusu ise, jüride ilgili her  ülkenin bir üyesi bulunacaktır. Bu 
ülkelerin üyelerinin toplam sayısı kadar üye de, bu ülkelere ait bu üyelerden seçilecektir.  
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BÖLÜM X RESMİ GÖREVLİLER  
 
132.Resmi görevliler listesi: “Resmi” sözcüğü aşağıdaki görevlileri ve bu görevlilerin (varsa) yardımcılarını 

kapsar: 

 Spor Komiserleri,  

 Yarışma Direktörü,  

 Şampiyona Direktörü (tüm şampiyona için)  

 Yarışma Sekreteri,  

 Kronometre (Zaman) Gözetmenleri,  

 Teknik Kontrol Komiserleri,  

 Teknik Kontrol Asistanları,  

 Pit Gözlemcileri,  

 Pist veya Yol Gözetmenleri,  

 Bayrak Gözetmenleri,  

 Finiş çizgisi Gözetmenleri,  

 İhlal gözetmenleri,  

 Handikap Gözetmenleri,  

 Start Gözetmenleri,  
 
133.Denetim Hakkı: Madde132’de öngörülen resmi görevliler dışında, her  ASN kendi Spor Komisyonu 

üyelerine, herhangi bir ülkede düzenlenen ve işbu yönetmelikçe  yönetilen tüm yarışmalarda kendi 
vatandaşlarını denetleme ve yarışmanın organizatörleri ile yüz yüze vatandaşlarının çıkarlarını koruma 
hakkını vermektedir.  

 
134.Görevlilerin Organizasyon Şeması   
 

a)Gerekli resmi görevliler: Bir yarışmada en az üç Spor Komiseri ve bir yarışma direktörü bulunmalıdır. 
Sürenin kısmen ve tamamen belirleyici rol oynadığı yarışmalarda, bir ya da daha fazla kronometre 
gözetmeni de görev alacaktır. 

 
Spor Komiserleri, yarışma yönetmeliğinde adı ile belirtilen Başkanın idaresi altında, bir resmi yapı 
oluşturacaklardır. Spor Komiserleri Kurulunun Başkanı, özellikle toplantı programının yapılması ve 
uyulması, oturum tutanaklarının yazılması ve gündemlerinin belirlenmesinden sorumludur.  

 
Oylamalarda eşitlik halinde başkanın oyu belirleyici olacaktır.  

 
Yarışma direktörü, yarışmanın planlandığı gibi ve uyum içinde yürütülmesi için, yarışma boyunca, Spor 
komiserleri kurulu başkanı ile yakın ilişkide bulunacaktır.   

 
Dünya rekoru denemelerinde (Madde 36), ASN tarafından yetkilendirilmiş tek bir komisere ihtiyaç duyulur. 
Bu komiser, komiserler başkanının sahip olduğu yetkilerin tümüne sahiptir. Kesin bir dünya rekor denemesi 
veya dünya hız rekoru denemelerinde (Madde 37 ve 37bis) ikisi FIA tarafından olmak üzere üç kişilik 
komiserler kurulu oluşturulur. Komiserler kurul başkanı FIA’nın atadığı iki kişiden biri olmak durumundadır.  

 
b)Şampiyona Direktörü (tüm şampiyona için): Bir  Şampiyona, Kupa, Trofe yada Mücadele’nin tamamını 
yönetmek için, bir Şampiyona Direktörü atanabilir. Eğer böyle bir Şampiyona Direktörü varsa, bu direktörü 
görev ve sorumlulukları ilgi yönetmeliklerde ayrıntılı olarak belirtilmelidir.   

 
135.Resmi görevlilerin tayini: Yarışmayı düzenleyen veya yarışma iznini veren ASN  en az bir spor komiseri 

tayin edecektir. Diğer resmi  görevliler, ASN’nin onaylaması kaydıyla, organizasyon komitesi tarafından 
atanacaktır.   

 
136.Resmi görevlilerin nitelikleri: Kronometre Gözetmenleri, Teknik Kontrol görevlileri,  Yarışma Komiserleri, 

Teknik Kontrol Asistanları ve  Handikap Gözetmenleri, bu görevler için yetkin kimseler arasından seçilecek 
ve ilgili yarışma için ASN’nin yıllık listesinde ilan edilecektir. Bu görevliler, yarışma sonuçlarından doğrudan 
veya dolaylı olarak çıkarı olan bir ticari veya sanayi kuruluşuna hiçbir  şekilde bağlı olmamalıdır.   
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137.Görevlerin birleştirilmesi: Bir yarışmada, organizasyon komitesinin kararı üzerine, aynı şahıs, Madde 

136’da belirtilen görevlerden bazılarını, her görev için yeterli olması kaydıyla, birleştirebilir.  
 
138.Görevlerin kapsamı: Hiçbir resmi görevli, bir yarışmada, tayin olduğu görev  haricindeki bir görevi yerine 

getiremez. Resmi görevlilerin, görev yaptıkları bir yarışmanın herhangi bir bölümünde yarışmaya katılması 
yasaktır.   

 
139.Resmi görevlilerin ücretleri: FIA tarafından Şampiyonaları ile ilgili özel bir kararın  alınmış olması  

dışında, Spor Komiserleri onursal bir  sıfatla görev yapacaklardır. Diğer görevliler ise, hizmetlerinden dolayı, 
her ASN tarafından hazırlanan tarifeye göre ücret alabilirler.  

 
140.Spor Komiserlerinin görevleri: Genel olarak, spor komiserleri yarışmanın organizasyonundan hiçbir  

şekilde sorumlu tutulamazlar ve bir yarışmaya bağlı olarak hiçbir faaliyette bulunamazlar. Ayrıca 
görevlerinden dolayı, yönetmeliklerinin uygulandığı ASN’den başka herhangi bir makama karşı sorumlu 
tutulamazlar.  İstisnai durumlarda ve sadece, doğrudan bir ASN tarafından düzenlenen bir yarışma söz 
konusu olduğunda, bu ASN tarafından görevlendirilen spor komiserleri kendi görevlerini organizatörün  
görevleriyle birleştirebilirler.    

 
Spor Komiserleri yarışmanın sonunda, mümkün olan  en kısa sürede, yarışmanın sonuçlarını gösteren bir  
raporunu ve yapılan itirazlar veya kararlaştırılan ihraçlar konusunda bir raporu, muhtemel bir men veya  
diskalifikasyon kararı alma konusundaki düşüncelerini  de belirterek, imzalı bir şekilde ASN’ ye yollamalıdır.   
Bir çok yarışmayı içeren bir durumda, her yarışma için  farklı spor komiserleri görevlendirilebilir.  

 
141.Spor Komiserlerinin yetkileri: Spor Komiserleri işbu yasaya, ulusal ve ek yönetmeliklere, programlara 

uyulması konusunda mutlak yetkiye sahip bulunmaktadır. İşbu yasada öngörülen hukuki başvurular ve 
yarışmalar sırasında yapılan her itiraz hakkında bir değerlendirme yapabileceklerdir. (Bak bölüm XIII).  

 
Özellikle yetkileri arasında olanlar:  

 Yasa ve yönetmeliklerin ihlali halinde verilecek cezalara karar verebilirler   

 İstisnai olarak, ek yönetmeliklerde değişiklikler yapabilirler  (Bak Madde 66)  

 Start serilerinin kompozisyonunu ve sayısını değiştirebilirler  (Bak Madde 96);  

 Sonuçlarda eşitlik halinde, yeni bir starta izin verebilirler  (Bak Madde 97)  

 Sürücülerin değiştirilmesine izin verebilirler    (Bak Madde 121);  

 İhlal gözetmenlerince önerilen düzeltmeleri kabul veya ret edebilirler (Bak Madde 149g);  

 Ceza veya para cezalarına karar verebilirler.  (Bak Madde 154);  

 İhraçlara karar verebilirler (Bak Madde 158);  

 Klasmanda değişiklikler yapabilirler (Bak Madde 168);  

 Tehlikeli gördükleri veya yarışma direktörü tarafından  tehlikeli olduğu konusunda uyarıda bulunması 
halinde  bir yarışmacının veya otomobilin yarışmasını yasaklayabilirler (Bak Madde 127);  

 Yarışmaya katılmak için yeterli görmedikleri veya yarışma direktörünce veya organizasyon komitesince 
bu yolda uyarıldıkları veya tehlikeli otomobil sürdüklerini ve hileli hareketlerini saptadıkları yarışmacıları 
ve sürücüleri, yarışmaların belli bir bölümünden veya tümünden ihraç edebilirler;   

 Buna ilaveten, resmi bir görevlinin emirlerine uymayan yarışmacı veya sürücülerden parkur veya buna 
bağlı alanları terk etmesini isteyebilirler;  

 Mücbir sebep veya önemli güvenlik nedenleriyle bir yarışmayı erteleyebilirler;  

 Yarışmacıların ve halkın güvenliğinin daha iyi sağlanması amacıyla yarışma direktörü veya 
organizasyon komitesi tarafından istenmesi durumunda start ve finiş çizgilerinin pozisyonu veya başka 
herhangi bir konuda programda değişiklikler yapabilirler;  

 Bir veya birden fazla spor komiserinin olmaması halinde, gerekirse bir veya birden fazla yedek görevliyi  
özellikle üç spor komiseri mecburiyeti bulunuyorsa tayin edebilirler ;  

 Bir yarışmayı durdurma kararı alabilirler  ;  
 

Ayrıca FIA’ nın Şampiyona,Kupa, Trofe ve Mücadele  yarışmalarında,  Şampiyona Direktörü gerekli 
gördüğü  konuları yukarıdaki kararların alınması için spor komiserlerine iletebilir.  
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142.Yarışma direktörünün görevleri: Yarışma Direktörü aynı zamanda yarışmanın sekreteri  de olabilir ve 

yardımcıları bulunabilir.  Birçok yarışmayı içeren bir durumda her yarışma için  değişik direktörler olabilir. 
Yarışma direktörü, yarışmanın  resmi programa uygun olarak yapılmasından ve özellikle  şu görevlerden 
sorumludur:  

 Kamu güvenliğini sağlamak için, özel olarak görevlendirilen polis, askeri ve sivil makamlarla temasa 
seçerek parkur üzerinde düzeni sağlamak,  

 Tüm resmi görevlilerin görevleri başında olmasını sağlamak; görevlilerden birinin olmaması halinde, 
spor komiserine haber vermek,  

 Tüm resmi görevlilerin görevlerini yapmak için gerekli  bilgilere sahip olmasını sağlamak;   

 Yarışmacıları ve otomobilleri kontrol ederek, ihraç,  men ve diskalifiye edilen yarışmacıların men 
edildikleri yarışmalara katılmalarına engel olmak;  

 Uluslararası Yarışmalarda, Sınırlı Alanlara girişi  kontrol altına alarak, FIA tarafından belirlenen FIA  
Temiz Sicil Yasası’na aykırı hareket eden kişilerin bu  alanlara girişini engellemek,  

 Her otomobilin ve gerekiyorsa her yarışmacının  program uyarınca numaraları  taşımasını sağlamak;  

 Her otomobilin doğru sürücü tarafından kullanılıyor  olmasını ve otomobillerin gerekli kategorilerde 
sınıflandırılmasını sağlamak;  

 Otomobilleri start çizgisine kadar belirtilen düzene  göre getirmek ve gerekirse startlarını vermek;  

 Program değişikliği tekliflerini spor komiserlerine bildirmek veya bir yarışmacı adına hataları, 
kuralları çiğneme ve itirazlara ilişkin başvuruyu spor komiserlerine iletmek;  

 İtirazları kabul etmek ve derhal, gereğinin yapılmasına karar verecek olan spor komiserlerine 
iletmek;  

 Kronometre gözetmenlerinin, teknik komiserlerin,  teknik kontrol asistanlarının, yol gözetmenlerinin 
tutanaklarını ve klasmanı oluşturmak için gerekli tüm bilgileri toplamak;  

 Görevli olduğu yarışma veya yarışmalar konusunda,  Madde 140’da belirtilen kapanış raporunun 
elemanlarını hazırlamak veya yarışma sekreterine hazırlatmak ve bunları spor komiserlerinin 
onayına sunmak;  

 
143.Yarışma Sekreterinin görevleri: Yarışma sekreteri, yarışmanın temel organizasyonundan ve 

organizasyon ile ilgili duyurulardan sorumludur.  
 

Farklı resmi görevlilerin birbirine bağlı görevlerinden haberdar olmalarını ve gerekli bilgileri edinmelerini 
sağlayacak ve gerekirse, her yarışmada kapanış raporlarının hazırlanmasında yarışma direktörüne yardım 
edecektir. (Bak Madde 142).  

 
144.Zaman gözetmenlerinin görevleri: Belli başlı görevleri şunlardır: 

 Yarışmanın başlangıcında gerekli talimatları kendilerine verecek olan yarışma direktörünün hizmetinde 
olmak;  

 Yarışma direktörünün talimat verdiği zaman yarışmayı başlatmak;  

 Zaman ölçümlerinde, yalnızca ASN tarafından kabul  edilen araçları; rekorlar söz konusuysa, 1/1000 s 
kronometre ölçümlü ve FIA tarafından onaylanan araçları kullanmak;  

 Parkuru tamamlamak için her yarışmacı tarafından  yapılan zamanı ilan etmek;  

 Kendi sorumlulukları altında tutanaklarını hazırlamak  ve imzalamak; gerekli belgelerle birlikte bu 
tutanakları, bir yarışma söz konusu ise yarışma direktörüne, bir  rekor girişimi söz konusu ise, ASN’ye 
vermek; 

 Gözetmen föylerini, talep halinde spor komiserine  veya ASN’ye vermek;  

 Görevlilerden aksine bir talimat almadıkça, zamanları ve neticeleri spor komiserleri veya yarışma 
direktörü  dışında kimseye bildirmemek;  

 
145.Teknik kontrol komiserlerinin görevleri: Otomobillerin mekanik yapılarıyla ilgili tüm kontrollerden 

sorumludurlar. Şu görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler :   

 ASN veya organizasyon komitesinin isteği üzerine yarışmadan önce veya yarışma direktörünün isteği 
üzerine yarışma sırasında veya sonrasında kontrolleri yapmak;  

 ASN tarafından  özellikleri belirtilen veya onaylanan  kontrol aletlerini kullanmak;  

 Kontrollerin sonuçlarını ASN, organizasyon komitesi,  spor komiserleri ve yarışma direktörü dışında 
kimseye  bildirmemek;  
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 Kendi sorumlulukları altında raporlarını hazırlamak,  imzalamak ve kendilerine hazırlama talimatını 
veren yukarıdaki yetkililere bu raporları vermek.  

 
146.Teknik kontrol asistanlarının görevleri: Teknik kontrol asistanları, otomobillerinin ağırlıklarının,  

karoserlerinin boyutlarının ve aksesuarlarının, yarışmacı ve sürücülerin tüm belgelerinin (lisans, 
ehliyetname, sigorta, vs...) kontrolünden sorumludurlar. Teknik kontrol asistanlarının görevleri teknik kontrol 
komiserlerine verilebilir. Teknik kontrol asistanları görevleri şunlardır:  

 Fonksiyonlarının ASN veya organizasyon komitesinin  isteği üzerine yarışmadan önce veya yarışma 
direktörünün isteği üzerine yarışma sırasında yerine getirmek;  

 ASN tarafından kabul edilen veya onaylanan kontrol  aletlerini kullanmak;  

 Kontrollerin sonuçlarını ASN, organizasyon komitesi,  spor komiserleri ve yarışma direktörü dışında 
kimseye  bildirmemek;  

 Kendi sorumlulukları altında raporlarını hazırlamak,  imzalamak ve kendilerine hazırlama talimatını 
veren yukarıdaki yetkililere bu raporları vermek.  

 
147.Pit gözlemcilerinin görevleri: Pit gözlemcileri yarışma sırasında bütün otomobillerinin ikmal işlemlerini 

denetlemek ve ek yönetmelikteki kurallara uyulmasını sağlamak ile yükümlüdürler.  
 

Yarışma direktörünün emri altındadırlar ve herhangi bir yarışmacı veya sürücü tarafından kuralların ihlal 
edildiğini saptadıklarında derhal yarışma direktörünü bundan haberdar etmelidirler.   

 
Her yarışmanın sonunda aldıkları talimata göre yerine  getirdikleri görevleri yarışma direktörüne sözlü veya 
yazılı olarak rapor etmek zorundadırlar.  

 
148.Yol gözlemcileri ve Bayrak görevlileri: Pist veya yol gözlemcileri parkur boyunca yarışma direktörü veya 

organizasyon komitesi tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirirler. Yarışmanın başlamasından 
itibaren, her pist veya yol gözlemcisi yarışma direktörünün emri altına girer. Yarışma direktörüne, sahip 
olduğu haberleşme aracı ile (telefon, işaret, haberci,vs..) denetimi altında bulundurduğu bölgede meydana 
gelen olay  veya kazaları derhal haber verir.  

 
Bayrak gözetmenleri özellikle işaret bayraklarının kullanılmasından (Bak Ek H) sorumludurlar. Bayrak 
gözetmenleri aynı zamanda pist veya yol gözlemcisi de olabilirler.   

 
Her yarışmanın sonunda her pist veya yol gözlemcisi  yarışma direktörüne saptadığı olay ve kazaları yazılı 
bir  rapor halinde vermek zorundadır.  

 
Yarışmalar sırasında ve yarışma direktörünün aksi bir beyanı olmadıkça, pist veya yol gözlemcileri mümkün 
olan en iyi  şekilde yarışmacıların gözetim yerleri önünden geçiş sırasını merkez büroya bildirmelidir. Pist 
yarışmalarında bu işlem her tur için yapılacaktır.  

 
149.Gözetmenlerin görevleri: 

a)Start Gözetmenleri: (Bak Madde 95)  
 

b)Finiş gözetmenleri: Yarışmacıların finiş çizgisini  geçiş  sırasının klasmanı belirlediği yarışmalarda bu  
kararı verecek bir finiş gözetmeni atanır.  

 
c)Kontrol gözetmenleri: Bir yarışmacının çizgiye  değip değmediği veya çizgiyi geçip geçmediği 
konusunda veya yarışma yönetmeliğinde öngörülen bu tür diğer olaylarda karar verilmesi gereken 
yarışmalarda atanan bir veya birkaç kontrol gözetmeni bu kararlardan bir veya birkaçını verirler. Bu 
noktalardaki gözetmenlerin adları, resmi ilan panosunda belirtilmelidir.   

 
d)Yardımcı Gözetmenler: Yukarıda bahsedilen her  gözetmene yardımcı olacak ve gerektiği takdirde onun  
yerine gelecek yardımcı bir gözetmen tayin edilebilir.  Gözetmen ile yardımcısı arasında bir anlaşmazlık 
olması halinde son karar asıl gözetmen tarafından verilecektir.   

 
e)Video veya elektronik sistemler: Spor komiserleri karar almalarına yardımcı olması amacıyla video  
yada elektronik sistemleri kullanabilirler. Komiserler,  kontrol gözetmenlerince verilen kararları geçersiz 
kılabilirler.    
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f)İtirazlar: Resmi olarak görev yapan gözetmenlerin  (finiş gözetmenleri - kontrol gözetmenleri) kararlarına  
karşı yapılan itirazlar hiçbir surette kabul edilmeyecektir. Bu gözetmenlerin kararları kesindir; ancak bir 
resmi klasman oluşturamazlar; çünkü yarışmacıların parkuru tamamladıkları şartlar bu kararlarda dikkate 
alınmamıştır.   

 
g)Hatalar:  Eğer bir gözetmen hata yaptığını fark  ederse, bu hata ancak spor komiserlerinin kabul etmesi 
halinde düzeltilebilir.   

 
h)Değerlendirilecek hareketler: Yarışma yönetmelikleri gözetmenlerin hangi olayları değerlendireceklerini 
belirtmelidirler. (Bkz. c) maddesi)  

 
ı)Raporlar: Yarışmanın sonunda her gözetmen, beyanatlarını içeren bir raporu yarışma direktörüne 
göndermelidir.  

 
150.Handikap Sorumlularının görevleri: Handikap sorumluları, kayıtların kapanmasından sonra, ek 

yönetmeliklere uygun olarak handikapları hazırlamakla yükümlüdürler. Bir önceki yarışmada gösterilen 
performans sebebiyle, handikaplardan birinin artırılması gereğini belirleyeceklerdir.  
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BÖLÜM XI CEZALAR  
 
151.Kuralların ihlali: Yönetmeliklerde öngörülen konular dışında aşağıdaki  durumlar yönetmeliklere aykırılık 

olarak kabul edilecektir:   
 

a)Bir yarışmada resmi olarak görev yapan veya bu  yarışmaya ilişkin herhangi bir görevi yerine getiren  
şahsa doğrudan veya dolaylı olarak rüşvet verme veya buna teşebbüs etme.  

 
b)Yeterli olmayan bir otomobili yarışmaya sokma,  sokturtma veya start verme amacıyla kasıtlı olarak  
yapılan her teşebbüs.  

 
c)Yarışmanın dürüstlüğüne ve otomobil sporunun çıkarlarına zarar verecek türden yasal olmayan her türlü 
hilekar davranış veya teşebbüs.  

 
d)FIA’nınkilere ters düşen ya da karşıt olan herhangi bir hedefin peşinde koşulması.  

 
e)FIA’nın kararlarını uygulamamak ya da uygulamayı reddetmek,  

 
f)FIA’nın, FIA’nın organları, üyeleri ya da çalışanlarının manevi değerlerinin zarar görmesine ya da 
kaybolmasına neden olacak sözlerin sarf edilmesi, eylemlerin yapılması ya da yazıların yazılması,  

 
g)Bir soruşturma esnasında işbirliğine yanaşmamak.   

 
Aksi belirtilmediği sürece, kasıtlı olarak ya da dikkatsizlik sonucu yapılan ihlal ya da kabahatler, 
cezalandırılabilir.  

 
Bir ihlal ya da kabahat işlemeye yönelik girişimler, cezalandırılabilir.  
 
Bir ihlal ya da kabahatin işlenmesinde payı olan veya rol oynayan, ya da bu ihlal ya da kabahatin 
işlenmesini teşvik eden tüm gerçek ya da tüzel kişilikler, cezalandırılabilir.  

 
Bir ihlalle ilgili olarak yapılacak kavuşturma için, zaman  aşımı süresi beş yıldır.  

 
Zaman aşımı süresi:  
a)Kişinin ihlal ya da kabahati işlediği günden itibaren,  

 
b)Birbirini takip eden ya da tekrarlanan ihlal ya da kabahatler söz konusu olduğunda son eylemin yapıldığı 
günden,  

 
c)Söz konusu ihlal ya da kabahat bir süreç boyunca  yapıldıysa, bu eylemin bittiği günden itibaren işler.   

 
Ancak, söz konusu ihlal ya da kabahatlerin komiserler  kurulundan ya da FIA’nın soruşturmayı yöneten 
organından gizlenmesi durumunda, zaman aşımı süresi, komiserler kurulunun ya da FIA’nın soruşturmayı 
yöneten organının söz konusu ihlal ya da kabahat ile ilgili gerçeklerin farkına vardığı günden itibaren işler.  

 
FIA Hukuk ve Disiplin Talimatı’nın ikinci bölümüne göre soruşturma ya da kovuşturma nedeniyle zaman 
aşımı süresi kesintiye uğrayabilir.    

 
152.Cezalar: İşbu yasaya ve eklerine, ulusal yönetmeliklere ve eklerine, ek yönetmeliklere karşı 

organizatörlerin, resmi görevlilerin, yarışmacıların, sürücülerin, Uluslararası Yarışmalardaki Katılımcıların, 
diğer lisans sahiplerinin veya diğer şahıs ve kuruluşların aykırı davranması ceza veya para cezasına sebep 
olabilir.    

 
Ceza veya para cezaları, aşağıdaki maddelerde belirtildiği gibi, yarışmanın spor komiserleri veya Ulusal 
Spor Otoriteleri (ASN) tarafından verilecektir.    
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Eğer güvenlikle ilgili bir sorun, katılan bir yarışmacının kaydında tutarsızlık, temiz sicil ile ilgili bir 
uygunsuzluk  veya aynı yarışma içinde aynı yarışmacının ihracına sebep olacak başka bir ihlal varsa, 
temyize tabii olmadan, Komiserlerin alacakları kararlar bağlayıcıdır.   

 
Fakat, yukarda belirtilen konular dışında (güvenlik,  kayıt tutarsızlığı) bir sebeple ceza verildiyse, bu ceza  
özellikle yarışın ilerleyen bölümlerindeki handikap kurallarını etkileyecekse ve yarışmacı bu ceza nedeniyle 
temyize gittiyse; söz konusu yarışmacı temyiz kuruluna giderek temyizi kazanıp haklarını tekrar geri alana 
kadar ceza askıya alınabilir.   Fakat bu durumda:   

 Yarışmacı ve sürücü ödül töreni veya podyuma  çıkamaz;  

 Cezanın uygulanmasının ardından klasmanda  bulunacağı yer dışında, yarışın resmi klasmanının 
başka hiçbir yerinde olamaz (klasmanda ceza hiç yokmuş gibi var sayılıp klasmanda yer alamaz).    

 
Pitten geçme, pit alanında durma ve FIA Şampiyonalarında özel olarak belirtilen ihlallerin yapılması halinde 
temyize başvurulamaz. Dopingle savaş konusunda ise bu Kod’un A ekinde öngörülen cezaları 
uygulayacaktır. FIA Anti-Doping Disiplin Komitesinin yetki alanına giren bu hususlar konusunda, sadece 
Uluslararası Temyiz Mahkemesi’nde temyize gidilebilir.  

 
Ayrıca aşağıdaki maddelerin hükümlerinden ayrı olarak, FIA gözlemcilerinin veya FIA tarafından tayin 
edilen uluslararası komiserlerden ikisinin ortak hazırladığı rapor üzerine ya da FIA Hukuk ve Disiplin 
Talimatı’na uygun olarak başlatılan bir takip üzerine, FIA’nın kovuşturmayı yöneten organı; yukarıda 
belirtilen herhangi biri için, komiserler kurulunun verdiği cezalara ek olarak, doğrudan daha fazla ceza 
verilmesi için konuyu Uluslararası Mahkeme’ye intikal ettirebilir. Bu durumda, ASN ilgili kimselerin 
Uluslararası Temyiz Kuruluna temyiz edilmesine karşı gelemez.   

 
Uluslararası Mahkeme tarafından izlenen prosedürler FIA Hukuk ve Disiplin Talimatı’nda belirtilmiştir. Eğer 
Uluslararası Mahkeme bir ceza verirse, bu cezayı temyiz için Uluslararası Temyiz Kurulu’na götürmek 
mümkündür ve bu durumda ASN ilgili kimseler adına temyize gidilmesine karşı gelemez.   

 
Bunun yanında, FIA  Şampiyonaları’nda görev alan  spor komiserleri, bu  şampiyona için, yarışmacı veya  
sürücülere uygulanabilecek şu cezai şartlara karar verebilir; bir veya birden çok yarışma için askıya alma,  
para cezası,  şampiyonada puanların geri alınması.  Puanların sürücülerden ve yarışmacılardan ayrı ayrı 
geri alınması istisnai koşullar dışında mümkün değildir.   

 
Bu cezai  şartlar, gerekirse birleştirilebilir veya ertelemeli olarak uygulanabilir.  

 
153.Cezaların kademesi: Verilebilecek cezalar, en hafiften en ağırına kadar şu  kademelerde olabilir :  

 Kınama (ihtar),  

 Para Cezası,  

 Kamu yararına çalışma zorunluluğu  

 Zaman cezası,  

 İhraç,  

 Yarışmalardan men (lisansın askıya alınması)  

 Diskalifikasyon.  
 

Zaman cezası dakika ve/veya saniye ile ifade edilen bir cezadır. Bu cezalardan her biri kurallara uygun bir 
soruşturmadan sonra, yukarıdaki son üç ceza söz konusu ise ilgilinin kendini kişisel olarak savunması için 
davet edilmesinden sonra verilir. FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası ve FIA Dünya Ralli  Şampiyonası için, 
tüm  şampiyona üzerinden puanların  geri alınması cezası da uygulanabilir. Uluslararası Mahkeme, 
doğrudan ya da dolaylı olarak FIA tarafından veya FIA adına düzenlenen, veya FIA’nın  kararları ile 
yönetmeliklerinin geçerli olduğu organizasyonlar, yarışmalar veya şampiyonalara katılmaktan men  etme 
cezasını da direkt olarak verebilir.   

 
154.Para cezaları:Para cezası, yönetmelik hükümlerine ve yarışmadaki  görevlilerin emirlerine uymayan 

yarışmacılara, sürücülere, yardımcılara ve yolculara verilebilir (Bkz. Madde 132). Para cezaları ASN’ler ve 
spor komiserleri tarafından verilebilir. Spor Komiserleri tarafından verilen para cezaları, her yıl FIA 
tarafından saptanan tutarı geçmeyecektir. Ayrıca bu cezalar; spor komiserlerinin birlikte alacakları karar 
uyarınca uygulanacaktır. Tek bir komiserin kararıyla ceza uygulanamaz.  
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155.Bir yarışmada spor komiserleri tarafından verilebilecek azami para cezası: İşbu yasada veya resmi 

bültende yayınlanana kadar  spor komiserleri tarafından verilebilecek azami para cezası 250.000 Avro 
olarak saptanmıştır.   

 
156.Para cezası mükellefleri: Yarışmacılar, sürücülerine, yardımcılarına, personeline  vs. verilecek para 

cezalarından sorumludurlar.  
 
157.Para cezasını ödeme süresi: Para cezaları, cezanın tebliğinden itibaren 48 saatiçinde ödenmelidir. 

Cezanın ödenmesinde olabilecek her  gecikme cezanın ödenmesine kadar lisansın en azından askıya 
alınmasına neden olabilir.    

 
Tahsil edilecek cezaların tutarları şampiyona yarışmalarının organizasyonuna ve promosyonuna 
harcanacaktır. Bu hüküm ulusal cezalar için de uygulanacaktır.  

 
Bir FIA Şampiyona Yarışması sırasında verilen cezaların tutarı FIA’ ya ödenecektir.   

 
158.İhraç:Madde 141’de öngörülen  şartlar dahilinde, spor komiserleri yarışmalardan ihraç cezası verme 

yetkisine sahiptir.  
 

İhraç edilen yarışmacı yarışmanın bir veya birden çok bölümüne katılamaz. Ayrıca organizasyon komitesine 
ödenen kayıt ücreti de yanar.  

 
159.Askıya alma: Askıya alma cezası, madde 152 ve FIA Hukuk ve Disiplin Talimatı dışında kalan hallerde 

yalnızca ASN’ ler tarafından, ağır suçlar için verilebilir.   
 

Askıya alma cezası, cezanın ulusal veya uluslar arası olması durumuna göre, cezayı alan şahsın kendisine 
bu  cezayı veren ASN’nin ülkesinde veya FIA kurallarına tabi olan tüm ülkelerde düzenlenen ulusal veya 
uluslararası her türlü yarışmaya herhangi bir sıfatla katılmasını geçici olarak askıya alır (Bak Madde161), 
(Madde 170 ve 183’de öngörülen durumlar hariçtir.)   

 
Askıya alma cezası bu cezanın uygulandığı tarihlerde  olacak yarışmalar için daha önceden yapılan bütün  
kayıt işlemlerinin iptaline neden olur. Ayrıca bu yarışmalar için ödenen kayıt ücretleri de yanar.   

 
159bis.Geçici Askıya alma: FIA Başkanı’nın talebi üzerine, FIA’nın ismi altında  yapılan organizasyonlara 

katılanları korumak gerekirse, kamu oyunun ve motor sporlarının genel çıkarları düşünülerek, Uluslararası 
Mahkeme; FIA tarafından organize edilen yarışma veya diğer organizasyonlarda kullanılmak üzere, yine 
FIA tarafından verilmiş olan izin, lisans veya onayları geçici bir süre için askıya alabilir.  Üç ayı 
geçemeyecek olan bu askıya alma süresi, sadece bir sefer için tekrarlanabilir.  

 
Herhangi bir geçici askıya alma kararı, FIA Hukuk ve Disiplin Talimatı’nın 12. Maddesine göre 
duyurulmalıdır.  

 
İzni, lisansı ya da onayı geçici olarak askıya alınmış olan kişiler, bu süre boyunca kendisine tanınmış olan 
hakları kullanamaz.  

 
160.Yarışmalardan men (lisansın askıya alınması) 

a)Ulusal yarışmalarda askıya alma cezası: Ulusal yarışmalarda lisansı askıya alınan her yarışmacı veya 
sürücü, lisansını kendi ülkesindeki ASN’ ye iade edecektir. Bu ASN lisansın üzerine, açıkça görülecek 
karakterde ve mühürlü olarak “……..“(ülke adı) için geçerli değildir” ibaresini vuracaktır.  

 
Askıya alma cezasının süresi bittikten sonra, üzerinde ibare olan lisans, temiz bir lisansla yenilenecektir.  

 
b)Uluslararası yarışmalarda askıya alma cezası: Uluslararası yarışmalarda askıya alınan her yarışmacı 
veya sürücü lisansını kendi ülkesindeki ASN’ ye iade  edecektir. Bu ASN ceza süresinin bitiminde lisansı 
yarışmacıya iade edilecektir. Yukarıda belirtilen her iki  durumda da lisansın ASN’lere verilmesinde 
olabilecek  her gecikme askıya alma cezası süresine eklenecektir.  
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161.Askıya alma cezalarının sonuçları: Bir ASN tarafından verilen askıya alma cezası ASN’nin bulunduğu 

ülke ile sınırlıdır.   
 

Eğer ASN bu cezanın uluslararası bir nitelik kazanmasını arzu ederse derhal FIA Sekreterliğine 
başvurmalıdır. Sekreterlik bu cezanın uluslararası bir nitelik  kazandığını tüm diğer ASN’ lere bildirecektir. 
Askıya alma cezası derhal her ASN tarafından kayda alınacak ve uygulanacaktır.   

 
ASN’ler tarafından alınan askıya alma kararları,  www.fia.com web sitesinde ve/veya Resmi Bülten’de ilan 
edilecektir. 

 
162.Diskalifikasyon: Diskalifikasyon cezası ilgili  şahsın madde 170 ve  183’de öngörülen durumlar haricinde 

her türlü yarış- maya herhangi bir sıfatla katılma hakkını kaybetmesine sebep olur.   
 

FIA Hukuk ve Disiplin Talimatı’nda belirtilen durumlar dışında, bir diskalifikasyon cezası sadece bir ASN 
tarafından istisnai ağırlıkta bir suçtan dolayı verilebilir. Daha  önceden yapılan kayıt işlemlerinin iptal 
edilmesine ve  ödenen kayıt ücretinin yanmasına neden olur.    

 
163.Diskalifikasyon cezasının sonuçları: Diskalifikasyon cezası her zaman uluslararası niteliktedir. Bütün 

ASN’lere tebliğ edilecek ve Madde 161’deki uluslararası askıya alma cezası için öngörülen  şartlar 
içerisinde kayda alınacaktır.  

 
164.Cezaların Uluslararası Spor Federasyonlarına tebliğ edilmesi: Uluslararası nitelikte uygulanan askıya 

alma ve  diskalifikasyon cezaları, FIA tarafından uluslararası cezaları karşılıklı olarak uygulamayı kabul 
eden bütün diğer Uluslararası Federasyonlara bildirilecektir.   

 
Yukarıda adı geçen Federasyonlardan biri tarafından  FIA’ ya bildirilen her askıya alma veya diskalifikasyon  
cezaları da FIA tarafından aynı şekilde uygulanacaktır.  

 
165.Askıya alma ve diskalifikasyon cezalarının nedenlerinin açıklaması: ASN’lerin askıya alma ve 

diskalifikasyon cezalarını FIA  Sekreterliğine ve cezanın verildiği  şahıslara bildirirken;  bu cezaların hangi 
nedenlerle aldıklarını açıklamaları gerekir.  

 
166. Bir otomobilin askıya alınması veya diskalifiye edilmesi: Askıya alma veya diskalifikasyon cezaları 

Madde 129’da  öngörülen  şartlar içerisinde belli bir otomobil veya bir  otomobil markası için verilebilir.  
 
167.Ödül hakkını yitirme: Bir yarışma sırasında ihraç olan, lisansı askıya alınan  veya diskalifiye edilen her 

yarışmacı bu yarışma için belirlenen ödülü kazanmak hakkını da yitirir.   
 
168.Klasmanda ve ödüllerde değişikliklerin yapılması: Madde 167’de öngörülen durumda spor komiserleri  

klasmanda ve ödüllerde yapılacak değişiklikleri açıklayacaklar ve bir sonraki yarışmacının bir üst sıraya 
çıkıp  çıkmayacağına karar vereceklerdir.  

 
169.Cezaların yayınlanması: FIA veya ilgili ASN, cezalandırılan herhangi bir  şahıs,  marka veya otomobilin 

adını belirterek, cezayı yayınlama veya yayınlatma hakkına sahiptir.    
 

Herhangi bir karara itiraz etme hakkı olmadan; cezaya  uğrayan şahıslar, FIA’ ya veya ilgili ASN’ ye veya 
cezayı yayınlayan tüm  şahıslara karşı hukuki işlemler yapmak için bu yayınlara gönderme yapamazlar.   

 
170.Cezanın bir kısmının affedilmesi: ASN’ lerin, askıya alma cezasının kalan kısmını veya  diskalifikasyon 

cezasını kaldırmaya hakkı vardır. Ancak bunun için, gerekli şartları belirtmelidir.  
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BÖLÜM XII İTİRAZLAR  
 
171.İtiraz hakkı:İtiraz hakkı yalnızca yarışmacılara aittir; ancak, resmi  görevliler, bir itiraza maruz kalmadıkları 

durumlarda bile, her zaman resmen müdahale hakkını kullanabilirler.  
 

Birden fazla yarışmacıya itiraz eden yarışmacı, ilgili yarışmacı sayısı kadar itiraz beyan etmelidir.  
 
172.İtiraz takdimi: Her itiraz tutarı yetkili ASN (veya kendi  Şampiyona,  Kupa, Trofe veya Mücadeleleri için 

FIA) tarafından  her yıl saptanan ve yalnızca  şikayetin haklılığı kabul edildiğinde veya ASN’ nin kararı 
üzerine geri ödenen  bir “İtiraz Harcı” eşliğinde yazılı olarak yapılacaktır.  

 
173.İtirazların muhatabı: Bir yarışma ile ilgili itirazlar yarışma direktörü veya var  ise yardımcısına yapılmalıdır. 

Yarışma direktörünün  veya yardımcısının olmaması halinde bu itirazlar yarışmanın spor komiserlerinden 
birine yapılmalıdır.  

 
174.İtirazların süresi    

a)Bir yarışmacı ve sürücünün bir yarışmaya katılmasına veya bir parkur için belirtilen mesafeye karşı 
verilecek itirazlar ilk teknik kontrolün bitiminden itibaren en geç 2 saat içinde takdim edilmelidir. Bu 
kontroller organizatörün ülkesinden başka bir ülkede yapılıyorsa bu ülkenin ASN’nin bir temsilcisi itiraz 
kabul etmeye ve derhal yarışmanın spor komiserlerine (yararlı olacağına inanırsa kendi düşünceleri ile) 
iletmeye yetkilidir.  

 
b)Bir handikaba veya serilerin kompozisyonuna karşı yapılan itirazlar her yarışmanın startından en geç 1  
saat önce takdim edilmelidir.    

 
c)Bir teknik kontrol komiseri veya tartı kontrol görevlisi tarafından alınan bir karara karşı itirazlar kararların  
açıklanmasından hemen sonra ilgili yarışmacı tarafından yapılmalıdır.  

 
d)Yarışma sırasında yapılan bir hata veya meydana  gelen kural dışı bir durumda, araçların yarışma 
yönetmeliklerine uygun olmaması halinde, yarışma sonunda oluşturulacak klasmana karşı yapılan itirazlar;  
yarışmanın spor komiserleri tarafından kabul edilen  maddi imkansızlıklar haricinde yarışmaların resmi 
neticelerinin ilan edilmesinden en geç yarım saat sonra takdim edilecektir.    

 
Yarışmacılar daha önceden gerek ek yönetmelikten gerek eklerinden birinden gerekse programdan 
yarışmanın resmi neticelerinin açıklanacağı tam saat ve  yeri öğrenmiş olmalıdırlar. Organizatörler 
yarışmanın resmi neticelerini öngörüldüğü şekilde ilan edememeleri halinde açıklanan yer ve saatte resmi 
neticelerin  daha sonraki ilanı konusundaki tedbirleri açıklamalıdırlar.  

 
e)Yukarıda belirtilen tüm itirazlar spor komiserleri tarafından acilen görüşülüp değerlendirilecektir ve 
Yarışma Direktörü oturuma davet edilecektir.    

 
Oylamada eşitlik halinde Spor Komiserleri Başkanının  oyu belirleyici olacaktır.   

 
175.Oturum: İtiraz edenin ve itiraza muhatap olan her şahsın dinlenilmesi için itirazın yapılmasını takip eden en 

kısa süre içerisinde bir oturum tertip edilecektir. İlgili şahıslar bu oturuma davet edilmeli ve tanıklarını da 
beraber getirmelidirler. Spor komiserleri davetin bütün ilgililere şahsen ulaştığından emin olmalıdırlar.   

 
İlgili taraflardan birinin veya  şahitlerin oturumda hazır  bulunmaması halinde gıyaplarında karar verilir.   

 
İlgili tarafların dinlenmesinden sonra hemen bir karara  varılamaması durumunda kararın açıklanacağı yer 
ve  zaman bildirilmelidir.   

 
176.Kabul edilmeyen itirazlar: Finiş ve kontrol gözetmenlerinin Madde 149’da belirtilen  görevleri sırasındaki 

verdikleri kararlara karşı yapılacak  itirazlar kabul edilemez.   
 

Birden fazla yarışmacıya karşı tek bir itiraz kabul edilmeyecektir.  
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177.Resmi neticelerin ilanı ve ödüllerin dağıtımı: Ödül dağıtımı, resmi neticelerin ilanından en az yarım  saat 

sonra başlamalıdır.    
 

Bir yarışmacının kazandığı ve bir itiraza konu olan ödül bu itirazla ilgili kesin karar verilinceye kadar 
tutulmalıdır.  

 
Ayrıca sonucu klasmanı değiştirmeye neden olabilecek her itiraz organizatörleri yalnızca geçici bir klasmanı 
yayınlamaya ve kararın alınmasına kadar ödülleri tutmaya zorunlu kılar. (Bölüm XIII’ de öngörülen temyizler 
dahil).  

 
Bununla birlikte itirazın klasmanın yalnızca bir kısmını etkilemesi halinde etkilenmeyen kısım kesinleşecek 
ve  ödülleri dağıtılabilecektir.  

 
178.Karar: Tüm ilgili  şahıslar işbu yasada öngörülen kurallar uyarınca verilecek kararlara uymakla 

yükümlüdürler. Ancak ne spor komiserlerinin ne de ASN’lerin bir yarışmanın tekrarlatılmasına karar verme 
hakkı bulunmaz (Bak Madde 97).   

 
179.Kabul edilmeyen itirazlar: Bir itirazın reddedilir veya geri çekilirse ödenen itiraz  harcı tamamen 

alıkonulacaktır. Eğer itiraz reddedilir ya  da geri çekilirse; itiraz harcı geri ödenmez.    
 

İtiraz kısmen haklı bulunursa harcın bir kısmı alıkonur;  doğru bulunursa tamamen iade edilir. Ayrıca  
şikayet  edenin kötü niyetli olduğu anlaşılırsa yetkili ASN iş bu  yasada öngörülen cezalardan birini 
uygulayabilecektir.  

 
179bis.Yeniden inceleme Hakkı: Eğer, bir FIA Şampiyonası’nın parçası olan yarışmalarda, yeni bir delil yada 

gelişme keşfedildiğinde, spor komiserleri bir karar vermiş olsun yada olmasın; söz konusu spor komiserleri 
veya FIA tarafından belirlenen kişiler, kendi aralarında bir toplantı tarihi belirleyerek, ilgili  parti yada partileri 
gerekli açıklamaları yapmak üzere  oturuma davet ederler ve kendilerine sunulan delil yada  konuları daha 
önceden incelerler.    

 
İşbu yasanın 180. maddesinin son paragrafı ve daha  sonraki maddeleri gereğince, ilgili parti ya da 
partilerin  söz konusu yeri kararı temyize götürme hakları saklıdır.   

 
Eğer alınan ilk karar, daha önceden zaten Milli Temyiz Kurulu (ASN), Uluslararası Temyiz Kurulu’na (FIA) 
yada her ikisine birden götürüldüyse; dava bir önceki kararlarını gözden geçirmeleri için bu kurullara tekrar 
gönderilmelidir. FIA Başkanı’nın talebi üzerine veya kendi inisiyatifi ile karar alarak veya verilen ilk kararın 
ilgilendirdiği ya da bu karardan doğrudan etkilenen kişiler tarafından yapılan talep üzerine; Uluslar arası 
Temyiz Mahkemesi, karar verdiği bir durumu yeniden gözden geçirebilir.  

 
Verilen bir temyiz kararının yeniden inceleme süresi, içinde bulunulan yılın 30 Kasım tarihinde sona erer.  
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BÖLÜM XIII TEMYİZ BAŞVURULARI  
 
180.Yargılama yetkisi: Her ASN Madde 181’de tanımlanan ulusal mahkemesi kanalıyla kendi (özel) lisans 

sahibi sporcuları için otomobil  sporları geneliyle ilgili yarışmalar konusunda ülkelerinde çıkan 
anlaşmazlıkları gidermeye yetkili bir yargılama organı kuracaktır.    

 
Madde 152 ilk paragrafta belirtilen kimlikte birisi ya da  bir yabancı lisans sahibi sporcu söz konusu 
olduğunda Ulusal Temyiz Mahkemesi, kararları Uluslararası Temyiz Mahkemesi‘nden önce temyiz 
edilebilecek bir  mahkeme kurar.    

 
Birden fazla ülkenin topraklarından geçen bir yarışmada, temyiz başvurusunun yapılacağı ASN, yarışmanın 
uluslararası takvimde adına kayıtlı olduğu ülkenin ASN’si olacaktır.    

 
Bu yasasının ekinde belirtilen FIA Hukuk ve Disiplin Talimatı’na uygun olması şartıyla Uluslararası Temyiz  
Mahkemesi’ne temyiz başvurusu yapılabilir.  

 
Madde 152’ye istinaden, FIA Anti-Doping Disiplin Komitesi’nin kararları, sadece Spor Anlaşmazlıkları 
Mahkemesi’ne yapılabilir.  

 
181.Ulusal Temyiz Kurulu: Ulusal Temyiz kurulu belirli sayıdaki ASN üyesi olan  yada olmayan kişilerin ASN 

ya da Spor Komitesi tarafından atanmasıyla oluşur.  
 

Eğer bu kurulun üyeleri, alınacak kararla ilgili yarışmada, yarışmacı, sürücü veya görevli sıfatıyla 
bulunmuşlarsa; ya da alınacak kararla direkt veya dolaylı olarak ilgili, daha önceden alınan bir kararda kurul 
üyeliği yapmışlarsa; bu kararın alındığı toplantıya katılamazlar. 

 
182.Ulusal temyiz başvuru prosedürü: Hangi ülkeden olursa olsun tüm yarışmacıların bir yarışmanın spor 

komiserleri tarafından kendileri hakkında verilen tüm ceza veya kararlara karşı kararın verildiği ülkenin 
ASN’sine temyiz için başvurma hakkı bulunmaktadır. Bununla birlikte, spor komiserlerinin  kendileri 
hakkındaki kararlarını temyiz etmeyi hedefleyen yarışmacılar bahis konusu kararın kendilerine tebliğ 
edilmesini takip eden 1 saat içinde spor komiserlerinin kararına karşı ASN’ ye temyiz başvurusunda 
bulunacaklarını yazılı olarak spor komiserlerine bildirmelidirler.  

 
Temyiz için ASN’ ye başvurma süresi, Komiserler tarafından alınan kararı, Ulusal Temyize götürme 
isteğinin (en geç bir saat içinde) komiserlere yazılı olarak bildirim tarihinden, itibaren iki gündür. (Bkz. Üst 
paragraf)  

 
Başvurunun kabul edildiğinin onaylanması koşuluyla, temyiz için faks ya da herhangi bir elektronik iletişim 
aracıyla başvuru yapılabilir. Bu başvuru aynı tarihi taşıyan bir açıklama (onay) mektubu eşliğinde 
yapılmalıdır. ASN ilgili kararını en geç otuz gün içerisinde açıklamalıdır.    

 
Alınacak kararla ilgili tüm kişi ve taraflar, uygun bir zaman bildirilerek oturuma davet edilirler. Taraflar 
dilerlerse oturuma tanık çağırılabilirler; ancak bu kişi ve tanıkların katılmaması durumunda oturum kesilmez 
ve prosedür aynen işlemeye devam eder.   

 
183.Ulusal başvuru şekli: Her başvuru, yazılı ve başvuru sahibi veya onun yetkili  temsilcisi tarafından 

imzalanmış olarak sunulmalıdır.    
 

Başvuru girişimi sırasında, Madde 182’ye göre başvuru yapmaya niyetlenen kişi, bu niyetini Komiserler 
Kurulu’na bildirdiği anda tutarı yetkili ASN tarafından her yıl saptanan bir itiraz harcı nakit olarak 
ödenecektir. Bu temyiz başvurusu tamamlanmasa bile, Komiserler Kurulu bilgilendirildikten sonra temyiz 
harcı ödenmelidir.  

 
Bu harç Madde 182’de belirtildiği gibi başvuru sahibinin başvuru talebini spor komiserlerine tebliğ ettiği 
andan itibaren iki gün içinde ödenecektir. Eğer temyiz harcı bu süre zarfında yatırılmazsa, başvuruyu 
yapanın lisansı, harç ödenene kadar askıya alınacaktır.  
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Başvuru haksız bulunsa ya da geri çekilse de harç geri ödenmeyecektir. Kısmen haklı bulunduğunda harcın 
bir kısmı geri ödenir, tamamen haklı bulunduğunda tamamı geri ödenir. Başvuran, dürüst davranmaması 
halinde ASN tarafından bu yasanın öngördüğü şekilde cezalandırılır.   

 
184. Bu madde kaldırılmıştır.  
 
185. Bu madde kaldırılmıştır.  
 
186. Bu madde kaldırılmıştır.  
 
187. Bu madde kaldırılmıştır.  
 
188. Bu madde kaldırılmıştır.  
 
189.Karar: Ulusal ve Uluslararası Temyiz Mahkemesi başvuruya  konu olan kararın iptal edilmesine karar 

verilebilir gerekirse cezayı artırabilir veya azaltabilir. Ancak bir yarışmanın tekrarlanmasına karar verme 
yetkisine sahip değildir. Temyiz Mahkemesi’nin verdiği hükümlerin nedenleri açıklanacaktır.  

 
190.İtiraz harcının iadesi, giderler: Ulusal veya Uluslararası Temyiz Mahkemesi başvuruyu karara bağlarken 

harcın duruma göre kısmen veya tamamen iadesine veya alıkonulmasına karar verecek, giderlerin tutarını 
saptayacak ve bu tutarın ödenmesini veya ilgili ASN tarafından temsil edilen, taraflar arasında 
paylaştırılmasına karar verecektir. Dava ile ilgili tarafların kendilerine düşen gider payını ödememeleri bu 
giderlerin ödenmesine kadar bazı cezaların uygulanmasına neden olabilecektir.  

 
191.Kararın yayınlanması: Herhangi bir karara itiraz etme hakkı olmadan, FIA ile  ilgili her ASN’ nin 

cezalandırılan  şahısların adlarını belirterek cezayı yayınlama veya yayınlatma hakkı vardır. Cezalandırılan 
şahıslar FIA’ ya veya ilgili ASN’  ye veya cezayı yayınlayan tüm şahıslara karşı hukuki  işlemler yapmak için 
bu yayınlardan yararlanamazlar.  

 
191.bis: Herhangi bir şüpheye düşmemek için, öncesinde baş- ka yerlerde, başka çareler ve alternatif 

çözümlerin  aranması halinde,  Kod’da,  kurul veya mahkeme  önüne çıkacak olan kimselerin hakkını 
aramasına  mani olacak bir madde yoktur.   
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BÖLÜM XIV YASANIN UYGULANMASI  
 
192.Kuralların ulusal anlamda yorumlanması: Sportif yetkilere sahip olan her ASN (Bak Madde 5 ve  10), 

ülkesinde işbu yasanın veya ulusal yönetmeliğin  yorumlanmasıyla ilgili her türlü sorun hakkında Bölüm  
XIII’ de belirtilen Uluslararası Başvuru hakkının saklı kalması kaydıyla karar verecektir, fakat bu kararların  
ve yorumların daha önce FIA tarafından daha önce  verilmiş olan kararlarla çelişmemesi gerekir.  

 
193.Bir ASN’ in yürütme yetkisi: Sportif yetkilere sahip olan her ASN (Bak Madde 5 ve  10), bir spor 

komisyonu tayin edecek ve bu komisyon  işbu yasada ASN’lere verilen görev ve yetkileri vekaleten 
yürütmekle yükümlü olacaktır.    

 
Ancak sportif yetki sahibi her ASN spor komisyonunun yıllık ulusal spor takviminin hazırlanması konusunda 
bazı kararlarını onaylama hakkını saklı tutabilecektir.  

 
194.İşbu yasada yapılacak değişiklikler FIA işbu yasada her zaman değişiklik yapma ve yasanın eklerini 

periyodik olarak revize etme hakkını saklı tutar.   
 
195.Bildirimler: İşbu yasanın gerektirdiği ve bir ASN’ nin FIA’ ya bildirim ve tebligatlar FIA’ nın merkezine veya 

zaman zaman tam olarak açıklanan adreslere gönderilecektir.   
 
196.Yürürlüğe giriş tarihi: İşbu yasa 1 Ocak 1980 tarihinde yürürlüğe girmiştir.   
 
197.Yasanın uluslararası anlamda yorumlanması: İşbu yasa Fransızca ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.  

Başka dillerde de yayınlanabilir. FIA’ da ve Uluslararası Temyiz Mahkemesi’ndeki yorumu üzerinde bir 
anlaşmazlık halinde yalnızca Fransızca metin, resmi metin olarak kabul edilecektir.   
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BÖLÜM XV FIA KARARLARININ KESİNLEŞMESİ 
FIA aşağıdaki kuralları uygular :  
 
198.FIA Şampiyonaları Takviminin Yayınlanması: FIA her yıl en geç 15 Aralık tarihinde, bir sonraki yıl  

yapılacak FIA  Şampiyonalarını ve bu  şampiyonalara  dahil yarışmaların listesini yayınlar.   
 

Bu yayından sonra yarışmalardan biri  şampiyonadan  çekilirse bu yarışma içinde bulunulan yıl için 
uluslararası niteliğini yitirir.   

 
199.Yönetmeliklerde değişiklik yapılması: FIA, gerekli gördüğünde yönetmeliklerde değişiklikler  yapabilir. Bu 

değişiklikler yayınlanacak ve aşağıdaki hükümlere bağlı olarak yürürlüğe girecektir  
 

a)Güvenlik: FIA’nın güvenlikle ilgili olarak yönetmeliklerde yaptığı değişiklikler, hemen yürürlüğe girecektir.  
 

b)Bir aracın teknik tasarımı: FIA tarafından teknik yönetmelikler veya J eki ile ilgili   olarak yapılan 
değişiklikler, her sene en geç 30 Haziran tarihinde ilan edilecek ve bir sonraki yılın 1 Ocak tarihinde 
yürürlüğe girecektir. Ancak FIA, söz konusu değişikliklerin araçların teknik tasarımları üzerinde ciddi bir etki 
yaptığına ve/veya otomobiller arasındaki performans dengesini değiştirdiğine kanaat getirirse, bu durumda 
değişiklikle yayınlamayı takip eden ikinci yılın 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 
ii) Formula 1 ile ilgili değişiklikler, söz konusu şampiyonanın yönetmeliklerine göre yürürlüğe girer.   

 
c)Sportif kurallar ve diğer yönetmelikler: Sportif kurallar ve diğer yönetmeliklerle ilgili değişiklikler, ilgili 
şampiyonanın kayıtlarının açılmasından en geç 20 gün önce ve her durumda her yılın en geç 15 Aralık 
tarihinde ilan edilir. Bu değişiklikler bir sonraki yılın 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girecektir. Ancak FIA, söz 
konusu değişikliklerin araçların teknik tasarımları üzerinde ciddi bir etki yaptığına ve/veya otomobiller 
arasındaki performans dengesini değiştirdiğine kanaat getirirse, bu durumda değişiklikle yayınlamayı takip 
eden ikinci yılın 1  Ocak tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 
d)İlgili şampiyona veya seriye giren tüm yarışmacıların onaylaması halinde, b) ve c) maddelerinde belirtilen 
sürelerden daha kısa süreler içinde de yönetmelik değişiklikleri yürürlüğe girebilir.  

 
200.Bölüm XV ile ilgili olarak, Madde 198 ve 199’da belirtilen dokümanlar, FIA’nun resmi internet sitesi  

www.fia.com ve Resmi Bülten’de yayınlandığı anda,  resmen geçerli hale gelir.   
 
201.Bu madde kaldırılmıştır. 
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BÖLÜM XVI OTOMOBİL SPORUNA  İLİŞKİN TİCARİ KONULAR  
 
202.FIA’ nın yazılı bir ön mutabakatı olmaksızın FIA Şampiyonaları veya kupalarına dahil yarışma düzenleyen 

organizatör veya organizatörler bahis konusu Şampiyona(ların), Yarışma (ların) veya Kupa (ların) nın ticari 
bir kuruluş veya organizasyon tarafından doğrudan veya dolaylı olarak finansman yönünden sübvansiyone 
edildiğini veya yardım gördüğünü belirtemez.   

 
203.Bir FIA  Şampiyonası, Trofesi veya Kupasına ticari bir kuruluş organizasyon veya markanın adının verilmesi 

(bağlantı kurma) hakkı sadece FIA’ ya aittir.  
 
204.Bu madde kaldırılmıştır.   
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BÖLÜM XVII YARIŞMA NUMARALARI VE OTOMOBİL-LERİN ÜZERİNDEKİ REKLAMLAR İÇİN  
YÖNETMELİK 
 
205.Yarışma numaralarını belirten rakamlar beyaz dikdörtgen bir fon üzerinde siyah renkte olacaktır. Açık  renkli 

otomobiller için 5 cm. genişliğinde siyah bir şerit  beyaz dikdörtgen fonu çevrelemelidir.  
 
206.Sayıların karakteri aşağıdaki gibi klasik tipte olacaktır.   
1    2    3    4    5    6    7     8    9    0  
 
207.Yarışma numaraları otomobiller üzerinde aşağıdaki yerlere yapıştırılacaktır.  
 

a)Ön kapıların üzerinde ve otomobillerin her iki tarafında sürücü oturuş hizasına;  
 

b)Önden rahatça görülecek ve okunacak şekilde otomobilin ön kaputuna   
 
Sadece tek koltuklu otomobiller ve antika otomobiller için: 

 
a)Sayıların asgari yüksekliği 23 cm. çizgi kalınlığı ise  4 cm. olacaktır.  

 
b)Beyaz zemin en az 45 cm. genişlikte ve 33 cm.  yükseklikte olacaktır.   

    
Bütün diğer otomobiller için: 

 
a)Rakamların asgari yüksekliği 28 cm. ve çizgi kalınlığı ise 5 cm. olacaktır.  

 
b)Beyaz zemin en az 50 cm. genişlikte ve 38 cm.  yükseklikte olacaktır.  

 
208.İki ön çamurlukta otomobili kullanan sürücü veya  sürücülerin ulusal bayrakları ve adları yer alacaktır.  

Bayrağın ve adları oluşturan harflerin asgari yüksekliği 4 cm. olacaktır.   
 
209.Beyaz zeminin altında ve üstünde, dikdörtgen zeminin genişliğinde ve 12 cm. yükseklikte bir zemin 

gerektiğinde bir reklam konulması amacıyla organizatörlerin kullanımına bırakılacaktır. Bu yüzeyin 
kullanılamadığı otomobillerde (örneğin bazı tek kişilik otomobiller) yarışmacılar, numaralar ile ilgili beyaz 
fona bitişik olan eş ölçüdeki yüzeyi tüm reklamlardan arınmış biçimde boş tutmakla yükümlüdür.    

 
ASN’ler tarafından aksine bir karar almadıkça karoserin geri kalan kısmına reklam koymak serbesttir.   

 
210.Ne yarışma numaraları ne de reklamlar karoser yüzeyini aşmamalıdır.  
 
211.Sürücülerin görüşünü engellememek  şartıyla ön camın üst kısmında azami 10 cm. genişliğinde arka camın 

üst kısmında ise azami 8 cm. genişliğinde bir reklam bandının haricinde camlar boş olmalıdır. Not : 209, 
210, 211 no’ lu maddeler antika otomobillere uygulanmaz.   

 
212.Klasik otomobillerde kullanılabilecek yarışma numaraları ve reklamlar ile ilgili kurallar, mevcut Yasa’nın K 

eki’nde tanımlanmıştır.  
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BÖLÜM XVIII – BAHİS OYNAMA  
 
213.Bahis oynamanın yasaklanması: Bir FIA lisansı ya da uluslararası Süper Lisansa haiz  olan hiç kimse,   

FIA Dünya  Şampiyonalarına girmiş olan yarışmacıların sertifika ile kayıt altına alınmış olan  üyeleri ve 
Uluslararası Spor Takvimi’nde yer alan bir  uluslar arası yarışmanın organizatörünün hiçbir üyesi yada 
personeli; özellikle katılım sağladıkları, çalıştıkları yada bağlantıda oldukları ve Uluslararası Spor 
Takvimi’nde yer alan bir yarışma ile ilgili olarak doğrudan yada bir aracı vasıtasıyla hiçbir şekilde bahis veya 
kumar oynayamaz.  

 
214.Rüşvet vermenin yasaklanması: Bir FIA lisansı ya da uluslararası Süper Lisansa haiz  olan hiç kimse,  

FIA Dünya Şampiyonalarına girmiş olan yarışmacıların sertifika ile kayıt altına alınmış olan üyeleri ve 
Uluslararası Spor Takvimi’nde yer alan bir uluslar arası yarışmanın organizatörünün hiçbir üyesi ya da 
personeli; Uluslar arası Spor Takvimi’nde yer alan bir yarışmanın sonuçlarını veya katılımcıların sportif 
performanslarını etkileyerek bir avantaj sağlamak amacıyla hiçbir şekilde para teklif edemez, para teklif 
etmeye veya özel bir avantaj sağlamaya teşebbüs edemez.  

 
Bir FIA lisansı ya da uluslararası Süper Lisansa haiz olan hiç kimse,  FIA Dünya Şampiyonalarına girmiş 
olan yarışmacıların sertifika ile kayıt altına alınmış olan üyeleri ve Uluslararası Spor Takvimi’nde yer alan 
bir uluslar  arası yarışmanın organizatörünün hiçbir üyesi ya da personeli ile Uluslararası Spor Takvimi’nde 
yer alan bir uluslar arası yarışmanın organizatörünün hiçbir üyesi yada personeli; Uluslararası Spor 
Takvimi’nde yer alan bir yarışmanın sonuçlarını etkilemek, kendilerinin veya diğer katılımcıların sportif 
performanslarını etkileyerek bir avantaj sağlamak amacıyla hiçbir  şekilde para teklif  edemez, para teklif 
etmeye veya özel bir avantaj sağlamaya teşebbüs edemez.   

 
215.Bilgi paylaşımı: Bir FIA lisansı ya da uluslararası Süper Lisansa haiz  olan hiç kimse,  FIA Dünya 

Şampiyonalarına girmiş olan yarışmacıların sertifika ile kayıt altına alınmış olan üyeleri ve Uluslararası Spor 
Takvimi’nde yer alan bir uluslar  arası yarışmanın organizatörünün hiçbir üyesi ya da personeli,          
Uluslararası Spor Takvimi’nde yer alan bir yarışma ile ilgili olarak bir bahis oynanmasını mümkün kılacak 
herhangi bir bilgiyi, kamu oyuna açıklanmadan önce elde ederek bir avantaj sağlamak amacıyla hiçbir 
şekilde para teklif edemez veya para teklif etmeye teşebbüs edemez.    

 
Bir FIA lisansı ya da uluslararası Süper Lisansa haiz  olan hiç kimse,  FIA Dünya Şampiyonalarına girmiş 
olan yarışmacıların sertifika ile kayıt altına alınmış olan üyeleri ve Uluslararası Spor Takvimi’nde yer alan 
bir uluslar  arası yarışmanın organizatörünün hiçbir üyesi ya da personeli; Uluslar arası Spor Takvimi’nde 
yer alan bir  yarışma ile ilgili olarak yaptıkları meslek ya da görev nedeniyle elde ettikleri ve bir bahis 
oynanmasını mümkün kılacak herhangi bir özel veya genel bilgiyi, kamu oyuna açıklanmadan önce hiçbir 
üçüncü şahıs ile paylaşamaz.  
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EK B – TEMİZ SİCİL YASASI  
 
- FIA Yönetmelikleri’ne saygı gösterilmesi  
 

Uluslararası lisansa sahip olan, uluslar arası süper lisansa sahip olan veya FIA’ya kayıt yaptırmış olan (FIA 
Lisans Sahipleri) veya herhangi bir şekilde uluslararası yarışmalara katılım gösteren (‘Uluslararası 
Yarışmalarda Katılımcı’) FIA’nın Yönetmelikleri, Statüsü, Uluslar arası Spor Kodu ve işbu yasaya uyacağını 
ve saygı göstereceğini kabul eder.  

 
- FIA’nın hedefleri ve çıkarlarına saygı gösterilmesi   
 

Tüm FIA Lisans Sahipleri ve Uluslararası Yarışmalardaki Katılımcılar, aşağıdaki maddeleri kabul eder:  
 

FIA’nınkinden farklı herhangi bir hedefi kovalamamak,  
 

FIA’nın, FIA’nın organları, üyeleri, yönetiminin ya da  çalışanlarının manevi değerlerinin ve daha genel 
anlamda motorsporlarının çıkarları ile FIA tarafından savunulan değerlerin zarar görmesine ya da 
kaybolmasına neden olacak sözlerin sarf edilmemesi, eylemlerin yapılmaması ya da yazıların yazılmaması.   

 
- FIA kararlarının otoritesi   
 

Tüm FIA Lisans Sahipleri ve Uluslar arası Yarışmalardaki tüm Katılımcılar, FIA ve FIA’nın organlarının  
kurallarına uymayı ve FIA’nın çıkarlarına aykırı hiçbir şey yapmamayı kabul ederler.   

 
- FIA Lisans Sahipleri’ne saygı gösterilmesi  
 

FIA Lisans Sahipleri’nin fiziksel, profesyonel ya da ahlaki açıdan rahatsız edilmesi ve onların fiziksel ya da 
ruhsal bütünlüklerini olumsuz yönde etkileyecek hareketlerin yapılması yasaktır. FIA Lisans Sahipleri, 
Uluslararası Mahkeme’ye sevk edilebilecek ve mevcut Yasa’nın ihlal edilmesi anlamına gelen durumları, 
FIA’ya bildirecektir.  

 
- Adil olma zorunluluğu  
 

Tüm FIA Lisans Sahipleri ve Uluslararası Yarışmalardaki tüm Katılımcılar, hiçbir  şekilde yarışmanın adil  
yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunamaz,  sportmenlik dışı hareketler yapamaz, spor ahlakıyla  
bağdaşmayacak ve özellikle Uluslararası Spor Takvimi’nde yer alan bir yarışmada bahis oynanmasını 
sağlayacak  şekilde bir yarışmanın sonucunu etkilemeye çalışamazlar.  

 
- İşbirliği yapma zorunluluğu  

 
Tüm FIA Lisans Sahipleri ve Uluslar arası Yarışmalardaki tüm Katılımcılar, FIA tarafından yürütülen 
disiplinle ilgili bir soruşturmada, tam anlamıyla ve her  şekilde işbirliği yapmayı kabul ederler.    
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FIA’NIN OTOMOBİL SPORUNU YÖNETİM ŞEKLİ 
 

(Not:  Aşağıdaki metin, FIA’nın yıllığında tam haliyle  yayınlanan FIA tüzüklerinin kısaltılmış bölümlerini  
içermektedir.)  
 
1.FIA NEDİR? 

Uluslararası Otomobil Federasyonu adından da anlaşılacağı gibi, ortak amaçları olan Motorlu Araçlar ile 
ilgili faaliyetlerini en iyi bir biçimde gerçekleştirmek ve savunmak amacıyla birleşen tüm Dünya Otomobil 
Kulüplerini bir araya getiren uluslararası bir örgüttür.   

 
FIA’ nın kuruluşu aşağıdaki gibidir:  

 Genel Kurul  

 FIA’nın Turizm ve Otomobil Dünya Konseyi ve  FIA’nın Motor Sporları Dünya Konseyi’nden oluşan bir  
komite  

 Senato  

 Turizm ve Otomobil İhtisas Komisyonları 

 Motor sporları İhtisas Komisyonu  

 Uluslar arası Temyiz Mahkemesi  

 Sekreterlik  
 
2.FIA’NIN İŞLEYİŞİ 

FIA’nın en üst düzey yönetimini sağlayan organı, üye  olan her ülkenin bir oy hakkının bulunduğu Genel 
Kuruldur.  

 
Genel Kurul, Federasyonun Başkanı’nı ve Başkan Yardımcılarını seçer ve FIA Komitesi tarafından getirilen 
her öneriyi inceler. Genel Kurul, Komite tarafından  sunulan her öneriyi inceler. Genel Kurul tarafından 
incelenip onaylanan, öneriler, kesinlik kazanır. Genel kurulun bu onayını almış kararlar, komisyonlar 
tarafından verilmiş karaların resmi onayı olarak sayılırlar ve tüm üye Kulüpler (Federasyon) tarafından 
kabul  edilmek zorundadır   

 
3.SPORTİF YETKİ 

Otomobil Sporu konusunda FIA’ nın erkinde bulunan  “Sportif Yetki” nin kaynağı, her Ulusal Spor 
Otoritesinin (ASN) kendi ülkesinde elinde bulundurduğu yetkilerin toplanmasından oluşmaktadır. Bu 
nedenle bu  yetki kolektif bir mülkiyettir.   

 
“Sportif Yetki”  FIA tüzüklerine aşağıdaki  şekilde tanımlanmaktadır:    

 
Madde 4 - Sportif Yetki  
FIA, tüm Motor Sporlarının tüm dalları kapsamında,  her ülkede, tüm koşullarda kendine karşı sorumlu  
saydığı tek bir spor makamı (erki) tanır : faaliyetlerden  ve sonuçlarından ve kendine karşı sorumlu olarak 
görür, bu makam (ASN), kendi ülkesindeki Otomobil  sporunu FIA’ da doğrudan temsil eder ve FIA’ nın 
Uluslararası Spor Yasası’nda belirtilen Uluslararası Yönetmelikleri kendi ülkesinde uygulamakla 
yükümlüdür.   

 
Ayrıca bu makam FIA’ dan bu sorumluluktan vazgeçme hakkını da talep edebilir. Eğer Genel Kurul kabul 
ederse, Dünya Motor Spor Konseyin’ nin teklifi üzerine, bu yetkiyi daha sonra sürdürecek olan örgüt veya 
kurumu Genel Kurul olarak atama ve görevlendirmeyi taahhüt eder. Uluslararası Spor Otoritesi (FIA)’ nın 
kararlarına uymayan Ulusal Spor Otoritesi (A.S.N) veya her ulusal Otomobil Kulübü (A.C.N.) ’nin sportif 
yetkileri Genel Kurulun kararına göre, geçici ya da sürekli olarak geri alınır.   

 
4.SPORTİF YETKİLERİN KULLANILMASI 

Otomobil Kulüpleri, Birlikleri veya Federasyonlarınca icra olunan Sportif Yetki kurallar kitabında aşağıdaki  
şekilde tanımlanmıştır :  

 
Madde 5 - Sportif Yetkinin Yürütülmesi  
Normal olarak, sportif yetkiye sahip olan Kulüp, Birlik veya Federasyon (ASN), kendi  ülkesinin sınırları 
içerisinde, bu yetkiyi, “Spor Komitesi” adındaki bir yürütme kurulunun erkinde, doğrudan kullanılır. Bu 
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örgütün bileşimi FIA ’ya bildirilmelidir. İstisnai olarak, Sportif yetkiyi elinde bulunduran kuruluşun istemi ve 
Dünya Motor Spor Konseyi ‘nin teklifi üzerine Genel Kurul, yetkiyi elinde bulunduran kuruluşa, bu yetkiyi 
başka bir kurum aracılığıyla ile kullanma yetkisi verebilir. Bu durumda, bahis konusu kurum sportif yetkilerin 
yürütülmesi (icrası) ile görevlendirilmiş olur.  Yetki ataması,  

 
a)Genel, yani bütün sportif faaliyetlerle ilgili ve ülke topraklarının tümü üzerinde faaliyet gösteren tek bir 
örgüt sayesinde gerçekleşir.  

 
b)Genel, yani bütün sportif faaliyetlerle ilgili ve ülkenin  belli bir bölgesinde faaliyet gösteren bir veya birden 
çok örgüt sayesinde gerçekleşir.  

 
c)Seçmeli, yani  şu ya da bu sportif faaliyetlerle ilgili,  kendisine veya kendilerine verilen yetkileri ülke 
topraklarının tümü üzerinde kullanılan bir veya birden çok örgüt  sayesinde gerçekleşir.   

 
Sportif yetkisini başka örgüte devreden Kulüp, birlik veya Federasyon tek yetki (erk) sahibi olarak sayılacak 
ve  bu nedenle yetkilerin kullanılmasındaki uygulamalardan  FIA’ ya karşı sorumlu olacaktır.  

 
Yetki atamaları geçicidir. Yetki sahibinin istemi üzerine ya da böyle bir talep olmasa dahi durum 
gerektiriyorsa FIA’ tarafından yetki geri alınabilir. Yukarıdaki a) bendinde öngörülen işlemler, yetkileri 
sadece sportif faaliyetlerle sınırlandırılmış olan Kulüp, Birlik veya Federasyonlara verilmez (Bkz. Madde 3.3 
FIA tüzüğü)  

 
5.DÜNYA MOTOR SPORU KONSEYİ   
 

Madde 14-Dünya Motor Sporu Konseyi   
 

Dünya Motor Sporu Konseyi’nin oluşumu: 

 FIA Başkanı 

 As başkan  

 7 Başkan Yardımcısı 

 15 üye  
 

24 kişiden oluşan bu konseydeki, Başkan ve 3 tabii üye dışındaki 20 üye, içinde bulunulan yılda 
Uluslararası Spor Takvimine dahil yarışma düzenleyen ülkelerden ve farklı tâbiiyetlerden oluşur.   

 
Kartingde sportif faaliyetler, ve FIA’nın Spor Komisyonlarından biri olan ve bu konuya özgü gereken 
özerkliğe  sahip Uluslararası Karting Komisyonu (C.I.K) ya da Karting yönetiminin devredilebileceği 
herhangi bir kurum  tarafından yönetilir.   

 
Dünya Motor Spor Konseyinin tabii üyeleri arasında Uluslararası Karting Komisyonu Başkanı ya da bu 
yönetimin devredildiği kurumun başkanı, FIA Otomobil Üreticileri Komisyonu Başkanı ya da  Formula 1 
Yapımcıları Temsilcisi veya Dünya Motor Spor Konseyi’nin tayin ettiği Formula 1 Yapımcıları Birliği Başkanı 
bulunur.  

 
6.MOTOR SPORLARI KOMİSYONLARI  
 

Madde 20-Spor Komisyonları   
 

1.Dünya Motor Sporu Konseyi’nin çalışmalarına, uzmanlaşmış Spor Komisyonları ve bu komisyonlara  veya 
doğrudan Konsey’ e bağlı çalışma grupları yardımcı olurlar. Spor Komisyonlarının Başkanları ve  üyeleri her 
yıl, Dünya Motor Sporu Konseyinin Genel  Kurul’ a teklif etmesiyle seçilirler. Aynı kişilerin bu görevlere 
tekrar seçilmeleri mümkündür.  Spor  

 
Komisyonları aşağıdakileri kapsar:  

 Sağlık Komisyonu  

 Teknik Komisyonu 

 Ralli Komisyonu  
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 Takvim Komisyonu 

 Antika Otomobiller Komisyonu  

 Off-Road Komisyonu  

 Tırmanma Komisyonu 

 Formula 1 Komisyonu 

 Güvenlik ve Pist Komisyonu 

 Üreticilr fabrikalar-Sportif-komisyonu 

 Rekorlar Komisyonu  

 Turing Otomobiller Komisyonu  

 Elektrikli ve Solar Komisyonu  

 Dragster Yarışları Komisyonu  

 Uluslararası Karting Komisyonu 

 Cross-Country Ralli Komisyonu  
 

2.Spor Komisyonları, Dünya Motor Spor Konseyi tarafından kurulur veya feshedilir ve faaliyetleri FIA  İç  
Yönetmeliğinde belirtilir.  

 
3.Spor Komisyonları, FIA Başkanının da onayladığı ve görevlerini yürütmelerini sağlayabilecek sıklıkta  
toplanırlar. Bu toplantıların sayısı ve tarihleri Dünya  Motor Sporu Konseyi toplantıları ile çakışmamalıdır.  

 
4.Sportif Yapımcılar Komisyonu,FIA tarafından  homologe edilmiş en az bir otomobil üreten yapımcılardan 
oluşur. Başkanı Dünya Motor Sporu Konseyi tarafından atanır. İç tüzüğü, faaliyetleri, üyelerinin müracaat 
şartları FIA İç Tüzüğünde belirtilir.  

 
7. YÖNETİM VE MALİ KAYNAKLAR  
 

Madde 24 Gelirler 
 

Kaynaklar: FIA’ nın gelirleri aşağıdakilerden oluşur. 
 
Üyeler tarafından yıllık ödenen aidatlar.  

 
FIA tarafından sahip olunan taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının rantları Genel Kurul tarafından 
kararlaştırılan tüm vergiler ve ödemeler. 

 
FIA  şampiyonaları dahil olmak üzere yapılan tüm sportif faaliyetlerden direk ya da dolaylı olarak 
kaynaklanan tüm gelirler.  

 
FIA sekreterliği:   
FIA içinde organize edilmiştir FIA’ nın genel politikası ışığında yönetim ve yürütmeli sağlar Başkan ve 
Dünya Otomobil Sporları Konseyi tarafından yöneltilir ve denetlenir.   

 
Bir yarışmanın Uluslararası Spor Takvimine kaydedilmesi FIA’ nın kararına bağlıdır ve yarışmanın 
düzenleneceği ülkenin ASN’ si tarafından talep edilmektedir. Uluslararası Spor Takvimine kayıtlı olmayan 
bir Uluslararası yarışmaya katılmak diğer ülkelerin lisanslı yarışmacılarına yasaklanmıştır. 
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İÇİNDEKİLER  

Bu dokümandaki başlıklar, sadece referans olması amacıyla verilmiş olup, yönetmeliğin bir parçası 
değildir.  

 
GENEL PRENSİPLER 
 
1.GENEL ŞAMPİYONA ŞARTLARI  

1.1 Uygulama 
1.2 Resmi Dil  
1.3 Yorum  
1.4 Uygulama Tarihi  

 
2.TANIMLAMALAR   

2.1 Bülten  
2.2 İletişim  
2.3 Kontrol Alanları 
2.4 Ekip  
2.5 Karar  
2.6 Yarışmanın Son  
2.7 Ayak  
2.8 Nötralizasyon  
2.9 Kapalı Park  
2.10 Yasaklanmış Servis 
2.11 Yol Keşfi  
2.12 Toplama 
2.13 Normal Etap  
2.14 Rallinin Kısımları 
2.15 Servis 
2.16 Yarışmanın Startı  
2.17 Özel Seyirci Etabı  
2.18 Zaman Karnesi  
2.19 Teknik Alan 
2.20 Medya Alanı 

 
GÖREVLİLER  
 
3.GÖREVLİLER VE DELEGELER  

3.1 Komiserler  
3.2 Yarışmacılarla İlişkiler Sorumlusu  

 
KATILABİLİR OTOMOBİLLER  
 
4.FIA ŞAMPİYONALARINA KATILABİLİR  OTOMOBİLLER  

4.1 Özet  
4.2 Otomobillerin sınıfları 
4.3 Ek maddeler  
4.4 ulusal otomobiller  

 
ŞAMPİYONALAR & PUANLAR  
 
5.ŞAMPİYONA GEREKSİNİMLERİ 

5.1 Şampiyona puanları 
5.2  Şampiyona sonu klasmanı için minimum netice sayısı 
        

 
 
 

2013 FIA BÖLGESEL RALLİ ŞAMPİYONALARI SPORTİF YÖNETMELİĞİ 
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6.FIA DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI VE FIA DÜNYA RALLİ CO-PİLOTLAR ŞAMPİYONASI 
 
7.FIA DÜNYA RALLİ MARKALAR ŞAMPİYONASI 
 
8.FIA DESTEK ŞAMPİYONALARI (WRC2, WRC3) 
 
9.JUNIOR DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI (JWRC) 
 
10.BİR ŞAMPİYONADA EŞİTLİK HALİ 

10.1 Pilot ve co-pilotlar 
10.2 Markalar (Varsa) 

 
11.ÖNCELİKLİ SÜRÜCÜLER İÇİN KRİTERLER   

11.1 Öncelikli Sürücüler  
11.2 Öncelikli Sürücülerin Yeniden Sıralanması 

 
12.GÜZERGAH SEÇİMİYLE İLGİLİ KRİTERLER 

12.1 Resmi Güzergah ve Sportif Programa Uyulması 
 
13.YARIŞMA KARAKTERİSTİKLERİ 

13.1 Yarışmanın Süresi 
13.2 Rallilerin Programı 

    
STANDART DOKÜMANLAR VE PROGRAMLAR  
 
14.STANDART FIA DOKÜMANLARI   

14.1 Genel  
14.2 Yol Notu  
14.3 Zaman Karnesi  

 
15.FIA VİZESİNİN VERİLMESİ 
 
SİGORTA   
 
16.SİGORTA POLİÇESİ 

16.1 Sigorta poliçesinin tanımı 
16.2 Üçüncü şahıslara karşı sigorta  
16.3 Kapsam dışında kalan durumlar  

 
OTOMOBİLLERİN TANIMLANMASI  
 
17.SEZONLUK ATANMIŞ NUMARALAR 
 
18.YARIŞMA NUMARALARI VE REKLAMLAR  

18.1 Genel  
18.2 Kapı Plakaları  
18.3 Arka Cam  
18.4 Yan Camlar  
18.5 Tavan Paneli  
18.6 Ön Plaka 
18.7 Reklam Sınırlamaları 
18.8 Organizasyon Opsiyonel Reklamlar  

   
19.PİLOT VE CO-PİLOTUN İSİMLERİ 

19.1 Arka Yan Camlar 
19.2 Kapı Plakaları / Yarışma Numaraları / Sürücülerin Adları 
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SÜRÜŞ KURALLARI  
 
20.DAVRANIŞ 

20.1 Genel kurallar  
20.2 Yol keşfi sırasında  
20.3 Ralli sırasında aşırı hız  
20.4 Trafik kuralları  

 
KAYITLAR  
 
21.KAYIT PROSEDÜRÜ  

21.1 Genel  
21.2 Kayıt formlarının ulaştırılması 
21.3 Kayıt formundaki değişiklikler  
21.4 ASN İzin Yazıları 
21.4 Yarışmacı ve/veya Ekip Üyelerinin Değişimi  
21.5 Yarışmacının ve Ekip Üyelerinin Sorumlulukları 

      
22.KAYITLARIN KAPANIŞ TARİHİ 

22.1 Kayıtların kapanış tarihi  
 
23.KAYIT ÜCRETLERİ 

23.1 Kayıt Ücretlerinin Kabulu 
23.2 Kayıt Ücretlerinin İadesi  
23.3 Kayıt Ücretlerinin Kısmi İadesi  

 
24.SINIFLAR  

24.1 Girilen Sınıfın Değiştirilmesi  
    
YOL KEŞFİ 
 
25.YOL KEŞFİ 

25.1 Keşif Otomobilleri  
25.2 Keşif Otomobilleri İçin Lastikler  
25.3 Yol Keşfinin İşleyişi  

 
TEKNİK KONTROL  
 
26.START ÖNCESİNDE  

26.1 Genel 
26.2 Zaman Tablosu  

    
27.RALLİ SIRASINDA  

27.1 Ek kontroller  
27.2 Ekiplerin sorumluluğu  

    
28.SON KONTROLLER  

28.1 Son Kapalı Park  
28.2 Otomobillerin Seçilmesi  
28.3 Homologasyon Formu   

 
DENEME SÜRÜŞÜ  
 
29.DENEME SÜRÜŞÜ  

29.1 Genel  
29.2 Deneme Sürüşünün İşleyişi  
29.3 Sorumluluk Beyanı 
29.4 Teknik Gereksinimler  
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29.5 Deneme Sürüşü Esnasında Arıza 
29.6 Araç İçindeki Sürücü ve Yolcunun Ekipmanları 

 
30.SERBEST ANTREMAN / SIRALAMA TURLARI – SADECE TOPRAK RALLİLER İÇİN 

Yalnızca WRC ve FIA Avrupa Ralli Şampiyonası’nda geçerlidir.  
 
KONTROLLER  
 
31.KONTROLLER – GENEL GEREKSİNİMLER  

31.1 Kontrol İşaretlemeleri  
31.2 Koruyucu Bariyerler  
31.3 Kontrol Alanlarında Durma Zamanı 
31.4 Çalışmaya Hazır Olmak  
31.5 Kontrollerin Sırası ve Yönü  
31.6 Gözetmenlerin Talimatları 
31.7 Medya Alanları 
31.8 Araç Üstü Kamera Kaset Değişim Noktaları 

    
32.PASAJ KONTROLLER  
 
33.ZAMAN KONTROLLER  

33.1 İşletim  
33.2 Giriş Prosedürü  
33.3 Özel Etabın Başındaki Zaman Kontrol  

 
34.GEÇ KALMA YÜZÜNDEN İHRAÇ  

34.1 İzin Verilen Maksimum Geç Kalma  
34.2 Erken Girişler  
34.3 İhraçların Bildirilmesi  

 
35.TOPLAMA KONTROLLERi  

35.1 Toplama Girişi Prosedürleri  
35.2 Toplama Çıkışı Prosedürleri  

 
ÖZEL ETAPLAR  
 
36.GENEL  

36.1 Zaman Tutulması 
    
37.ÖZEL ETAP STARTI  

37.1 Start Noktası 
37.2 Start Prosedürü  
37.3 Manuel Start Prosedürü  
37.4 Ekibin Hatası Yüzünden Startın Gecikmesi  
37.5 Özel Etabın Gecikmesi  
37.6 Hatalı Start  

 
38.ÖZEL ETAP FİNİŞİ 

38.1 Finiş çizgisi  
38.2 Stop noktası 

39.BİR ÖZEL ETABIN KESİLMESİ   
 
40.YARIŞMACILARIN GÜVENLİĞİ 

40.1 Ekiplerin Ekipmanları   
40.2 SOS / OK İşaretleri  
40.3 Kazanın Bildirilmesi  
40.4 Kırmızı Üçgen  
40.5 Sarı Bayrakların Kullanımı 
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41.ÖZEL SEYİRCİ ETAPLARI  
41.1 Bir Özel Seyirci Etabının Karakteristiği  
41.2 Özel Seyirci Etabının İşleyişi  
41.3 Güvenlik Planı 

    
KAPALI PARK  
 
42.KAPALI PARK KURALLARI  

42.1 Uygulama  
42.2 Kapalı Parka Girebilen Personel  
42.3 Kapalı Parkta Bir Otomobilin iİtilmesi  
42.4 Kapalı Parkta Teknik Kontrol  
42.4 Kapalı Parkta Tamirat  

 
STARTLAR – YENİDEN STARTLAR  
 
43.SEMBOLİK START  
 
44.RALLİNİN STARTI  

44.1 Start Alanı 
44.2 Starta Maksimum Geç Kalma Süresi  

 
45.START SIRALAMASI VE ARALIKLARI  

45.1 Start Sıralamasının Gözden Geçirilmesi İçin Gerekenler  
45.2 Pilotların Pozisyonlarının Değiştirilmesi 
45.3 1. Ayak İçin Start Sıralaması  
45.4 Sonraki Ayaklar İçin Start Sıralaması 
45.5 Start Aralıkları 

 
46.YARIŞ DIŞI KALDIKTAN SONRA YENİDEN BAŞLAMA / RALLY 2  
 
47.YARIŞA YENİDEN BAŞLAMADAN EVVEL TAMİRAT YAPMA 

Sadece WRC’de geçerlidir. 
 
SERVİSLER  
 
48.SERVİS ALMA – GENEL ŞARTLAR  

48.1 Servis Verilmesi  
48.2 Takım Personeli & Servis Sınırlaması 

 
49.SERVİS ALANLARI  

49.1 Servis Alanı Zaman Çizelgesi  
49.2 Servis Alanı Tanımlaması 
49.3 Servis Alanı İçindeki Hız Limiti  
49.4 Servis Alanının Yerleşim Planı 

 
50.SERVİS ALANINDA DEPO VE/VEYA  HAZNELERİN BOŞALTILMASI VE DOLDURULMASI  
 
51.FLEKSİ SERVİS 45 DAKİKA  

51.1 Genel  
51.2 Fleksi Servisin ve Zaman Çizelgesinin işleyişi  

 
52.UZAK SERVİS ALANLARI (RSZ)  

52.1 Genel  
52.2 Takım Personeli Sayısı 
52.3 Kullanılabilen Ekipman ve Aletler  
52.4 RSZ Araç Kartı 
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53.SERVİS VERME: DESTEK ŞAMPİYONALARI İÇİN EK ŞARTLAR 
 
NETİCELER & YARIŞMA SONRASINDA  GEREKEN İDARİ İŞLEMLER  
 
54.RALLİ NETİCELERİ 

54.1 Neticelerin Çıkarılması 
54.2 Neticelerin Yayımlanması 
54.3 Bir Şampiyona Rallisinde Eşitlik Hali  
54.4 Adil ve Tarafsız Yayın  
54.5 Neticelerin Duyurulması 

 
55.İTİRAZLAR & TEMYİZLER  

55.1 Bir İtiraz veya Temyiz Başvurusunun Yapılması 
55.2 İtiraz Ücretleri  
55.3 Depozito  
55.4 Masraflar  
55.5 Temyizler  

 
56.RALLİ ÖDÜL TÖRENLERİ 

56.1 Podyum Seremonisi  
56.2 Ödül Töreni  

 
57.FIA YIL SONU ÖDÜL TÖRENİ 

57.1 Katılım Gereksinimleri  
57.2 Katılamama Durumu  

 
BENZİN &BENZİN İKMALİ 
 
58.BENZİN İKMALİ VE PROSEDÜRLERİ 

58.1 Genel  
58.2 Prosedür  

 
59.BENZİN KULLANIMI 

Sadece WRC’de geçerlidir. 
 
LASTİKLER VE TEKERLEKLER  
 
60.GENEL  

60.1 Uygunluk  
60.2 Kalıplanmış Lastikler  
60.3 Kontrol  
60.4 Lastik İşaretleme / Değişim Alanları 
60.5 Lastiğin Tüm Performansını Korumasını Sağlayan Cihazlar  
60.6 Starttaki Gecikmeler  
60.7 Elle Kesme  
60.8 Çivili Lastikler  
60.9 Yedek Lastikler  
60.10 Lastiklerin Mevcudiyeti 
60.11 Bir Özel Etabın Stop Noktasında Bulunan Lastik Sağlayıcı 

 
61.LASTİK SAĞLANMASI 

Sadece WRC’de geçerlidir. 
 
62.LASTİK MİKTARLARI 

Sadece WRC’de geçerlidir. 
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MEKANİK PARÇALAR  
 
63.MEKANİK PARÇALAR  

63.1 Motor Değişimi  
63.2 Turboşarjlar  
63.3 Aktarma Organları 

 
64.MEKANİK PARÇALAR – MARKALAR VE WRC TAKIMLARI 

Sadece WRC’de geçerlidir. 
 
65.EK OTOMOBİL GEREKSİNİMLERİ 

65.1 Araç Üstü Kameraları 
65.2 Araç Takip Sistemi  
65.3 Özel Etaplardaki Gürültü Seviyesi 

 
TESTLER  
 
66.TESTLER 

Sadece WRC’de geçerlidir. 
 
EK 1 – FIA AVRUPA RALLİ ŞAMPİYONASI / KUPASI  
 

“FIA 2013 FIA Bölgesel Ralli Şampiyonaları Sportif Yönetmeliği” Kurallar Kitabının ve ulusal 
yönetmeliklerin tamamlayıcısı olması amacıyla doğrudan FIA – 2013 orijinal metninden tercüme 
edilmiştir. Gerekli görüldüğü hallerde veya çeviri hatalarında İngilizce metne başvurulacaktır. 

 
Ulusal yarışmalar kullanımında Kurallar Kitabı ve ulusal yönetmelikler önceliklidir. Aşağıda ki 
kurallarla ilgili olarak son yorum ve açıklama yapma hakkı sadece kulübe aittir. 
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GENEL PRENSİPLER  
              
1.GENEL ŞAMPİYONA ŞARTLARI  

FIA, kendisine ait olan FIA Ralli  Şampiyonalarını (bundan böyle Şampiyonalar olarak anılacak) 
organize eder. ‘Şampiyonalar’ ibaresi, otomatik olarak  FIA Ralli Şampiyonaları, FIA Ralli 
Mücadeleleri, FIA   Rally Trofe ve FIA Ralli Kupalarını kapsar. Her şampiyona, ilgili  şampiyonanın 
takviminde bulunan rallilerden oluşur.  

 
Şampiyonalar, FIA Uluslar arası Spor Kodu ve ekleri (bundan böyle Kod olarak anılacak) ve aşağıda 
belirtilen özel Şampiyonalardan birinde veya birden fazlasında uygulanan maddelerden oluşan işbu 
Yönetmeliğe göre yönetilir. 

 
İlgili şampiyonalar için ralli takvimleri, FIA tarafından yayınlanacaktır. 

 
1.1 UYGULAMA  

 
1.1.1 Bu Yönetmelik harici istisnai uygulamalara sadece FIA izin verebilir. Bu yönetmeliklerle ilgili 
herhangi bir ihlal, Uluslar arası Spor Kodu’nun 152 ve 153. maddelerine göre ceza verebilecek 
olan Komiserlere rapor edilir. Yönetmelikte yer almayan durumlar, (Kod’un Madde 141’ine göre) 
karar alma yetkileri bulunan Komiserler Kurulu tarafından görüşülecektir.  
 
1.1.2 Yarışma Direktörü, rallinin öncesinde ve işleyişi esnasında bu yönetmeliğin ve ralli ek 
yönetmeliğinin  uygulanmasından sorumludur. Direktör, yarış esnasında meydana gelen ve bu 
yönetmelik veya ralli ek yönetmeliğinin uygulanmasını gerekli kılan durumları Komiserlere 
bildirmelidir.   
 
1.1.3 Bu yönetmelikte açıkça izin verilmemiş olan her şey, yasaktır.  

 
1.2 RESMİ DİL 
Bazı dokümanlar, özellikle de ek yönetmelik ve çıkarılan bültenler, mutlaka organizasyonun yapıldığı 
ülkenin dili ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Yönetmeliklerin yorumlanması hususunda herhangi bir 
anlaşmazlık çıkması durumunda, sadece İngilizce metin bağlayıcı olacaktır.  

 
1.3 YORUM  
Bu yönetmeliğin yorumlanmasıyla ilgili bir anlaşmazlık  yaşanması halinde, karar verme yetkisi 
FIA’ya aittir.  

 
1.4 UYGULAMA TARİHİ  
Bu yönetmelik, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girer.  

 
2.TARİFLER:  
 

2.1 BÜLTEN  
Ek II’de belirtildiği gibi ek yönetmeliklerin bir parçası olan ve onları değiştiren, açıklayan veya 
tamamlayan resmi belge.   

 
2.2 İLETİŞİM  
Yarışma direktörü ya da komiserler tarafından bilgilendirme amacıyla yayımlanan resmi, yazılı belge.   

 
2.3 KONTROL ALANLARI 
İlk sarı ikaz tabelası ile üstünde üç çapraz  şerit bulunan son bej diagonal tabela arasında bulunan 
alan, kontrol alanı olarak kabul edilir.   

 
2.4 EKİP 
Ekip her otomobil içinde bulunan ve pilot / co-pilot olarak adlandırılan iki kişiden oluşur. Aksi 
belirtilmedikçe ralliler sırasında her iki pilot da otomobili kullanabilir ve her iki pilotun da içinde 
bulunulan yıl ve yarışma için geçerli FIA pilot lisansına sahip olması gerekir. Eğer yarışmacı otomobil 
içinde değilse, pilot ralli esnasında yarışmacının sorumluluğunu taşır.  
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2.5 KARAR 
Bir soruşturma, dinleme ya da araştırmanın ardından  elde edilen bulguları içeren ve yarışma 
direktörü ya da  komiserler tarafından yayımlanan resmi belge.   

 
2.6 YARIŞMANIN SONU  
Yarışma Son Resmi Klasmanın ilan edilmesiyle son  bulur. Rallinin yarışılan bölümü ise son zaman 
kontrol  noktasında biter.   

 
2.5 AYAK 
Bir rallinin belirli bir gece kapalı parkı ile bölünmüş her  bölümü. Sadece 1. Ayaktan önceki akşam bir 
özel seyirci etabı organize edilirse, bu 1. Ayak 1. Kısım olarak kabul edilecektir.   

 
2.8 NÖTRALİZASYON  
Her ne sebeple olursa olsun ekiplerin organizatör tarafından durdurulduğu ve kapalı park kurallarının 
geçerli olduğu zamandır.  

 
2.9 KAPALI PARK 
Otomobillere sadece bu yönetmelikte veya yarışma ek yönetmeliğinde özel olarak izin verilmiş 
hallerde müdahale edilebilen ve sadece yetkili görevlilerin içeri girebildiği alan. 

 
2.10 YASAKLANMIŞ SERVİS   
Ekibin (Organizatör tarafından sağlanan su hariç) otomobilde taşınanlar dışında herhangi bir 
malzeme, yedek parça, el aleti veya ekipmanı alması ya da kullanması veya bu yönetmelikte 
belirtildiği gibi takım personelinin varlığıdır.   

 
2.11 YOL KEŞFİ  
Güzergahın açıklanmasının ardından, herhangi bir  FIA öncelikli pilot ve/veya co-pilotun veya ralliye 
girmek niyetinde olan bir ekibin elemanlarının, herhangi bir şekilde özel etapta bulunmasıdır.  

 
2.12 TOPLAMA 
Yarışın organizatör tarafından planlanmış zaman çizelgesine göre, kapalı park kuralları altında, giriş 
ve  çıkışında zaman kontrol noktaları bulunarak ve yarışmaya devam eden ekiplerin arasındaki 
zaman  farklarını ortadan kaldırmak için durdurulmasıdır.  Durma süreleri ekipten ekibe farklı olabilir.  
 
2.13 NORMAL ETAP 
Özel etap olarak kullanılmayan güzergah kısımları. 
 
2.14 RALLİNİN KSIMLARI 
Rallinin toplama ile birbirinden ayrılan her parçası.   
 
2.15 SERVİS 
Bu yönetmelikte kısıtlananlar dışında, yarışan bir  otomobil üzerinde yapılan her türlü çalışma.   
 
2.16 YARIŞMANIN STARTI 
Yarışma idari kontroller veya yol keşfi (hangisi daha  önceyse) ile başlar. Rallinin yarışılan bölümü 
ise ilk  zaman kontrol noktasında başlar.   
 
2.17 ÖZEL SEYİRCİ ETABI 
Bir özel etaba göre işleyişindeki farklılıklar işbu yönetmelik veya yarışma ek yönetmeliğinde 
belirtilmiş olan,aynı anda birden fazla otomobilin başlayabildiği ve  seyir olanakları geniş olacak 
şekilde tasarlanan özel  etap.   
 
2.18 ZAMAN KARNESİ  
Güzergah üzerindeki kontrol noktalarında imzalanmak ve zamanların kaydedilmesi için hazırlanmış 
belge.  
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2.19 TEKNİK ALAN 
İki zaman kontrol noktası tarafından sınırlanan ve  teknik kontrol görevlilerinin teknik kontroller 
yapabildiği alan.   

 
2.20 MEDYA ALANI 
Servis alanı, uzak servis alanı ve toplama alanlarının giriş zaman kontrol noktalarının öncesinde  
kurulan alan.  

 
GÖREVLİLER  
 
3.GÖREVLİLER VE DELEGELER  
 

3.1 KOMİSERLER 
Bir FIA  Şampiyonası yarışının Komiserler Kurulu  (komiserler) her zaman üç üyeden oluşacaktır. 
FIA  tarafından belirlenen bu üyelerden ikisi (komiserler  kurulunun başkanı dahil), organizasyonun 
yapıldığı ülkeden farklı bir ülkenin vatandaşı olmalıdır. Diğer  üye de organizasyonun yapıldığı 
ülkenin A.S.N’si tarafından tayin edilecektir. Yarışma direktörü ve komiserler arasında sürekli ve 
uygun bir haberleşme olmalıdır. Yarışma boyunca komiserlerden en az bir tanesi, ralli merkezi 
civarında bulunmalıdır.  

 
3.2 FIA DELEGELERİ 
FIA, en azından aşağıdaki delegeleri atar:  
 

3.2.1 FIA Teknik Delegesi  
FIA Teknik Delegesi, tüm teknik konularla ilgili olarak  yarışma direktörü ve teknik kontrol şefi ile 
temas halinde olacaktır.  

 
3.2.2 FIA Gözlemci(leri)si  
FIA Gözlemci(leri)si, her açıdan ralliyi denetleyecek ve  ilgili FIA formunu uygun şekilde 
dolduracaktır.  

 
3.3 YARIŞMACILARLA İLİŞKİLER SORUMLULARI (CRO) 
CRO’nun temel görevi, yönetmelikler ve rallinin işleyişiyle ilgili olarak yarışmacılar/ekiplere bilgi 
vermek ve  açıklama getirmektir. Her rallide en az bir tane CRO’nun görev yapması gerekir. Bu 
görevliler yarışmacılar/ekipler tarafından kolayca tanınabilmeli ve yarışmacılarla ilişkiler programına 
göre hazır bulunmalıdır. 

 
KATILABİLİR OTOMOBİLLER  
 
4.FIA ŞAMPİYONALARINA KATILABİLİR OTOMOBİLLER  

4.1 ÖZET 

 Grup A otomobiller   

 FIA tarafından ilgili  şampiyonaya puan alabilmeleri  için homologasyonlarının kabul edilmesi 
halinde düzeltilmiş silindir hacmi 1600 cc’den az olan Grup A otomobiller  

 2013 J Eki Madde 256’ya uygun Grup RGT otomobiller  

 Grup R otomobiller (J Eki Madde 260, 260D ve 261’e uygun)   

 Grup N otomobiller (J Eki Madde 253), bu otomobillerde FIA’nın bölgesel olarak homologe ettiği 
parçalar (RVO) kullanılabilir.  

 Super 2000 otomobiller (J Eki Madde 254A),   

 Aşağıdaki istisnalar dışında 2013 J Eki Madde 255A-5.1.1-b’ye uygun hava restriktörü takılmış 
olan (madde 255A’ya uygun) Super-2000 ralli otomobilleri 

a)Maksimum hava restriktör iç çapı 30 mm, 
b)Restriktörün en dar yerindeki dış çapı 36milimetreden düşük olmalı ve bu değer, her iki tarafta en 
az 5 milimetrelik bir mesafe boyunca korunmalıdır. Turbo kompresörün restriktör çapı, FIA tarafından 
önceden haber verilmeden istendiği zaman gözden geçirilebilir. 

 Bölgesel Otomobiller 

 Ulusal Otomobiller. 
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 4.2 Otomobillerin Sınıfları   

Sınıf Gruplar 

 
2 

S2000-Ralli, 1.6 Turbo motor 30mm restriktörü 

S2000-Ralli, 2.0 Atmosferik motor 

Gr.R4 

Gr. R5 

3 Gr.N otomobil (2000 cc üstü/şu anki N4) 

4 RGT Otomobiller 

5 

Gr.A Otomobil(1600cc Üstü 2000cc’ye Kadar) 

Süper 16000 

R2C (1600cc Üstü 2000cc’ye Kadar) 

R3C (1600cc üstü 2000cc'ye kadar) 

R3T (1600cc’ye kadar / Nominal) 

R3D (1600cc’ye kadar / Nominal) 

6 
Gr.A Otomobil (1400cc üstü 1600cc'ye kadar) 

R2B (1400 cc üstü 1600 cc'ye kadar) 

Kit car (1400 cc üstü 1600 cc'ye kadar) 

7 
Gr.A otomobil (1400 cc'ye kadar ) 

Kit Car (1400 cc'ye kadar ) 

8 Gr.N otomobil(1600cc üstü 2000cc'ye kadar) 

9 
Gr.N otomobil(1400cc üstü 1600cc'ye kadar) 

R1B (1400 cc üstü 1600 cc'ye kadar) 

10 
Gr.N otomobil (1400 cc'ye kadar) 

R1A (1400 cc'ye kadar) 

 

4.3 Ek maddeler  

 Kapasiteleri 1400 ile 1600 cc arasında olan ve Kit  Car olarak homologe edilmiş otomobiller, J 
Eki’nin  ‘Madde 255.6.2 Ağırlık’  şartına uyuyorlarsa kabul  edilebilir.  

 Nominal silindir kapasitesi 2000 cc’nin altında olan  süperşarjlı dizel motorlara sahip iki 
tekerlekten çekişli otomobiller, Grup A ve N’e kabul edilir.  

 Madde 255A’ya uygun Super 2000 Ralli otomobilleri ile yarışmalara giren sürücüler, ceza 
almadan süresi geçmiş homologe parçaları kullanabilirler. 

 S1600 homologe otomobiller için, ceza almadan bir  alt eki (erata) kullanabilir.   
 

Ayrıca her bölge için varyasyonlara da bakınız.  

 S2000, R5, Super 1600 ve RGT otomobilleri için FIA teknik pasaportu zorunludur. (FIA Ralli 
Kupaları için opsiyoneldir.  

 
4.4 ULUSAL / BÖLGESEL OTOMOBİLLER  
Bir organizatörün ASN onaylı otomobilleri yarışa kabul etmesi durumunda aşağıdaki kurallar 
geçerlidir:  
 

4.4.1 Bu otomobiller Şampiyonadaki güzergahın tamamını ya da bir kısmını koşabilirler.   
 

4.4.2 Yarışma için atanmış olan görevliler kullanılabileceği gibi; ulusal otomobillerle ilgilenmek 
üzere ayrı komiserler, teknik kontrol görevlileri ve/veya görevliler de atanabilir.   

 
4.4.3 Otomobiller,  Şampiyona yarışmasına katılan son  otomobilin ardından Grup/sınıf halinde 
birlikte yarışacaktır.  

 
4.4.4 Otomobiller, kendi klasmanları içinde yarışacak ve Şampiyonanın herhangi bir netice ya 
da klasmanında gözükmeyecektir.   

 
4.4.5Otomobiller, asla bir Şampiyona rallisi için çıkartılan özel etap sonuçları, (resmi veya gayri-
resmi)  klasmanlar, kayıt listeleri, stat listeleri vb netice  dokümanlarında asla gözükmemelidir.   

 
4.4.6 Madde 4.1.1’den 4.4.5’e kadar olan bölümde kabul edilebilen değişiklikler ASN 
homologasyonu olup FIA tarafından onaylanan otomobiller, FIA Afrika, Asya-Pasifik, Orta Doğu, 
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NACAM ve CODASUR  Şampiyona yarışmalarına katılabilir ve bu yarışmalardan puan alabilir. 
Ayrıca güvenlik kurallarına uyulması şartıyla, bazı otomobiller için tüm Bölgesel  
Şampiyonalardaki homologasyon periyodu 31 Aralık 2016’ya kadar uzatılmıştır. Homologasyon 
periyodu uzatımış olan otomobillerin tam listesi www.fia.com web sitesinde bulunabilir. 

 
ŞAMPİYONALAR & PUANLAR  
 
5.ŞAMPİYONA GEREKSİNİMLERİ 
 

5.1 ŞAMPİYONA PUANLARI 
 

5.1.1 Şampiyona Puanlarının dağıtılması 
Her Şampiyona unvanı için, her rallide genel klasmana bakılarak aşağıdaki tabloya göre puan 
verilecektir:  

 

1. 25 Puan 

2. 18 Puan 

3. 15 Puan 

4. 12 Puan 

5. 10 Puan 

6. 8 Puan 

7. 6 Puan 

8. 4 Puan 

9. 2 Puan 

10. 1 Puan 

 
5.1.2 Her ayak sonundaki klasmana göre, aşağıdaki puanlar, bonus puanı olarak 
verilebilir.   

    

1. 7 Puan 

2. 6 Puan 

3. 5 Puan 

4. 4 Puan 

5. 3 Puan 

6. 2 Puan 

7. 1 Puan 

 
Bu puanları alabilmek için, otomobilin ilgili ayağın sonundaki kapalı parkta bulunması 
gerekir. 

 
5.1.3 Düşürülmüş puanların verilmesi   
Bir Şampiyona veya Kupa’ya puan veren rallilerden  birisinin tamamlanamaması durumunda, 
puanlar elde edilebilen klasmana göre şu şekilde dağıtılacaktır:  

 Rallinin (saniye cinsinden zamanı ölçülen) toplam  özel etap mesafesinin %50’sinden 
fazlasının tamamlanması halinde tam puan;  

 Toplam özel etap mesafesinin %25’i ile %50’si arasında bir mesafe tamamlandıysa yarım 
puan verilir.  

Toplam özel etap mesafesinin %25’i tamamlanamamışsa, puan verilmez. Bu kural, şampiyona 
ve bonus puanları için uygulanır. 

 
5.2 Şampiyona sonu klasmanındaki netice sayısı  
Klasman, her şampiyona için belirlenen kriterlere göre oluşturulacaktır. İlgili bölge şampiyonasında 
en yüksek puanı alan pilot ve co-pilotlar, bölge şampiyonu ilan edilecektir.  

 
6.FIA DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI VE FIA DÜNYA RALLİ CO-PİLOTLAR ŞAMPİYONASI 

Sadece WRC’de geçerlidir. 
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7.FIA DÜNYA RALLİ MARKALAR ŞAMPİYONASI  
Sadece WRC’de geçerlidir.  

 
8.FIA DESTEK ŞAMPİYONALARI (WRC2, WRC3)  

Sadece WRC’de geçerlidir.  
 
9.JUNIOR DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI (JWRC)  

Sadece WRC’de geçerlidir.  
 
10.BİR ŞAMPİYONADA EŞİTLİK HALİ 
 

10.1 PİLOTLAR VE CO-PİLOTLAR  
Şampiyonanın sezon sonu klasmanının belirlenmesinde, aynı puanı alan pilot ve co-pilotlar  
arasındaki aşağıdaki kriterler göz önüne alınacaktır:  
 

10.1.1 Şampiyonaya puan veren ve söz konusu pilotların toplam puanlarını oluşturan rallilerin 
genel klasmanında daha fazla birincilik, sonra ikincilik, sonra üçüncülük vs alan pilotlar ve co-
pilotlar;  

 
10.1.2 Rallilerin genel klasmanında toplam puanları ele alındığında en yüksek pozisyonu 
kazanmış pilotlar ve copilotlar. Örneğin bir tane 7.lik, herhangi sayıdaki  8.likten daha değerlidir 
ve bir tane 8.likte herhangi sayıdaki 9.luktaki herhangi bir numaradan daha değerlidir vs.  

 
10.1.3 Eşitlik bozulmazsa kazanana, uygun bulduğu kriterlere göre FIA karar verecek ve birinci 
olanı ya da eşit puandaki pilotlardan daha önde olanı ilan edecektir. 

 
10.2 MARKALAR VEYA TAKIMLAR (VARSA)  
Aynı puana sahip  kayıtlı otomobil markaları veya  kayıtlı takımlar arasındaki eşitlik halinde 
yapılacak  uygulama aşağıdaki gibidir:  
 

10.2.1 Her markanın veya takımın toplam puanlarını oluşturan rallilerin genel klasmanları ele 
alındığında en yüksek dereceyi elde eden marka veya takım. Her rallide her marka için sadece 
bir pozisyon dikkate alınır.  

 
10.2.2 Alınan 9.luk, 10.luk vb gibi derecelerin sayısına göre. Örneğin bir tane 9.luk, birden çok 
sayıda 10.luktan daha değerlidir.  

 
10.2.3 Eşitlik bozulmazsa kazanana, uygun bulduğu kriterlere göre FIA karar verecek ve birinci 
olanı yada eşit  puandaki marka/takımlardan daha önde olanı ilan edecektir. 

 
11.ÖNCELİKLİ SÜRÜCÜLER İÇİN KRİTERLER  
 

11.1 ÖNCELİKLİ SÜRÜCÜLER  

 Daha önceki üç sene içinde FIA Dünya Ralli Şampiyonası’nda ilk sırayı almış sürücüler.  

 Daha önceki üç sene içinde FIA Dünya Ralli Seri  Üretim Şampiyonası’nı veya Dünya Ralli 
S2000  Şampiyonası’nın kazanmış olan sürücüler  

 Daha önceki üç sene içinde FIA Bölgesel Ralli  Şampiyonası’nın kazanmış olan sürücüler  

 Bir önceki sene içinde FIA Avrupa Ralli Kupası’nı kazanmış olan sürücüler  
 
 

11.2 ÖNCELİKLİ SÜRÜCÜLERİN YENİDEN  SIRALANMASI  
Komiserler, ilk start listesinde, öncelikli sürücülerin kullandıkları otomobil nedeniyle, öncelik 
avantajını kullanamayacaklarına kanaat getirirlerse, bu sürücülerin yerlerini değiştirebilirler.   
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12.GÜZERGAH SEÇİMİ İLE İLGİLİ PROSEDÜR  
 

12.1  RESMİ GÜZERGAH VE SPORTİF PROGRAMA  UYULMASI  
 

12.1.1 Bir fors majör durumu yaşanması hali haricinde, Yarışma Direktörü güzergaha 
uyulmasını sağlamakla görevlidir.  

 
12.1.2 FIA Güvenlik Delegesi tarafından onaylanmadığı müddetçe, ralliden hemen önce veya 
rallini akışı esnasında yapılan itirazlar, değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 
12.1.3 Yarışmanın rekabetçi kısımları (özel etaplar)  başladıktan sonra, yarışmacılar arasında 
özel  etapların durumuyla ilgili bilgi paylaşımında bulunulması yasaktır. Bu kuralın ihlali halinde, 
durum Komiserler Kurulu’na rapor edilecektir.   

 
13.YARIŞMA KARAKTERİSTİKLERİ 
 

13.1    SÜRE  
Rallilerin uzunluğu, şampiyonalara göre farklılık  gösterebilir. Uygun bulunan süreler, şampiyona ek  
maddelerinde ayrıntılı şekilde belirtilmiştir.   

 Özel etaplar ile ilgili asgari veya azami bir mesafe sınırlaması yoktur. Ancak ideal şartlarda, 
servis alanı veya uzak servis alanlarına yapılacak iki giriş arasında toplam 80 kilometreden 
daha fazla özel etap mesafesi bulunmaması gerekir.   

 Özel seyirci etapları hariç olmak şartıyla, hiçbir özel etap veya özel etap parçası, iki defadan 
fazla kez geçilemez. 

 
13.2 RALLİLERİN PROGRAMI 
Aşağıdaki kriterlere uymak şartıyla, organizatörler kendi rallilerinin karakteristiğini oluşturmakta ve 
kendi ralli program/güzergahlarını oluşturmakta serbesttir: 
 

13.2.1 Rallinin programı, aşağıdaki sıraya göre olmalıdır: 

 Yol keşfi 

 İdari kontrol (yol keşfinden önce de yapılabilir) 

 Teknik kontrol 

 Deneme sürüşü (varsa) 

 Serbest antrenman / Sıralama Etabı (varsa) 

 Sembolik start 

 Ralli 

 Podyum (Finiş) töreni 
 

13.2.2 Rallilerin rekabetçi bölümleri, kısım startları ve kısım finişleri de dahil olmak üzere iki 
veya üç gün üzerinden yapılabilir. 

 
13.2.3 Yarışmalar, Cumartesi veya tercihen Pazar günü bitmelidir. 

 
13.2.4 Podyum töreninin, ilk otomobilin son servise gelişinden itibaren bir saat içinde yapılması 
gerekir. 

 
13.2.5 FIA’dan izin alınması şartıyla, yol keşfi iki gün üzerinden yapılabilir. 
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STANDART DOKÜMANLAR VE FIA VİZESİ  
 
14.STANDART FIA DÖKÜMANLARI  
 

14.1 GENEL 
Aşağıdaki dokümanlar için Ek 2’deki formatlar izlenmelidir:   

 Ek Yönetmelik (elektronik ortam ve basılı(opsiyonel) ) 

 Bültenler (elektronik ortam ve basılı) 

 Rally Guide 1 ve/veya 2 (elektronik ortam) 

 Güzergah (elektronik ortam ve basılı) 

 Yol notu (basılı) 

 Zaman karnesi (basılı) 

 Kayıt formu (elektronik ortam ve basılı) 

 Kayıt listesi (elektronik ortam ve basılı) 

 Start listeleri, neticeler (elektronik ortam ve basılı) 

 Medya Güvenlik Kitabı (elektronik ortam ve basılı (opsiyonel) ) 
 

Elektronik ortamda yayınlanan dokümanlar, bir kez yayınlandıktan sonra, ancak tüm yarışmacı ve 
görevlilerin bilgilendirilmesi ve değişikliklerin açıkça belirtilmesi şartıyla değiştirilebilir. 
Yayınlanmadan önce FIA’nın onayı gereken dokümanlar, FIA’nın onayı olmadan değiştirilemez. 

 
14.2 YOL NOTU 

 
Tüm ekip üyeleri, izlenmesi gereken zorunlu güzergahı  ve yol tariflerini ayrıntılı şekilde tarif eden bir  
yol notu kitabı dağıtılacaktır. Bu güzergahın izlenmesi zorunludur. Herhangi bir sapma olması 
durumunda, konu Komiserler’e rapor edilecektir.  

 
14.3 ZAMAN KARNELERİ 
 

14.3.1 Her ekip:  

 Kendi zaman karnesinden;  

 Kontrol noktalarında zaman karnesini ibraz etmekten ve yapılan kayıtların doğruluğundan;  

 Zaman karnesine yapılacak kayıtlardan sorumludur.   
 

Bu nedenle zaman karnelerini gözetmene doğru  zamanda vermek ve doğru kaydın yapıldığını 
kontrol etmek ekibin görev ve sorumluluğundadır.  

 
14.3.2 ‘Yarışmacı kullanımı’ kısımları hariç, karneye zamanları işleme yetkisi olan tek kişi, ilgili 
gözetmendir.   

 
14.3.3  Herhangi bir zaman kontrol noktasındaki imzanın eksikliği, bir zaman kontrol 
noktasındaki zaman kaydının eksikliği veya karnenin herhangi bir zaman kontrol noktasında 
ibraz edilemediğinin tespiti halinde, ilgili ekip yarışma direktörü tarafından kısım sonunda 
yarışmadan ihraç edilir.   

 
14.3.4 Ekibin zaman karneleri ile resmi dokümanlar arasında bir fark olduğunun tespit edilmesi 
üzerine yarışma direktörü tarafından nihai karar verilir.  

 
15.FIA VİZESİNİN VERİLMESİ 

Bakınız Ek 9 – Organizasyon Şartları 
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SİGORTA   
 
16.SİGORTA POLİÇESİ 
 

16.1  Sigorta poliçesinin tanımı 
Ek yönetmelik, organizatörler tarafından veya yarışmacıları kapsayan sigorta, kapsamının içerdiği 
poliçeleride belirtmelidir. Poliçe kapsamında yarışmacılar, FIA ve rallinin görevlileri ibareleri 
belirtilmelidir,kapsam altına alınan riskler ve teminatlar açıklanmalıdır.Teminat bedeli $ veya € olarak 
belirtilmelidir. 

 
16.2 Üçüncü şahıslara karşı sigorta 

 
16.2.1 Kayıt ücretleri dahilindeki sigorta primi, üçüncü şahıslara karşı yarışmacıların maddi 
sorumlulukların tamamını kapsamalıdır. 
 
16.2.2 Üçüncü şahıslara karşı yapılan sigorta, yarışmaya katılan herhangi bir yarışmacı, tüzel 
kişilik veya kişinin yaptırdığı kişisel sigorta poliçesini etkisiz kılmamalıdır. 
 
16.2.3 Sigorta poliçeleri deneme sürüşü veya Serbest Antrenman ve Sıralama etabı ile 
başlayacak, daha sonra rallinin güzergahını takip eden yarışmacılar için ilk özel etaptan itibaren 
devreye girerek, rallinin bitiminde veya yarışmacının yarışı kesin olarak terk etmesi ya da 
yarıştan ihraç edilmesi ile sona erecektir. Yarış dışı kalıp, sonradan ralliye yeniden katılan 
otomobiller, yarışı kesin olarak terk etmiş sayılmayacaktır. 

 
16.3 Kapsam dışında kalan durumlar 
Her ne kadar organizatör tarafından verilen plakaları taşısalar dahi, servis araçları, yol keşif araçları 
ve bu araçların ekipleri, ralliye katılan araçlar olarak görülmez ve bu nedenle rallinin sigortası 
tarafından koruma altına alınmaz. 

 
OTOMOBİLLERİN TANIMLANMASI  
 
17.SEZONLUK ATANMIŞ NUMARALAR   

Sadece WRC’de geçerlidir. 
 
18.YARIŞMA NUMARALARI VE REKLAMLAR  

18.1 GENEL 
18.1.1 Organizatörler her ekibe otomobillerinin üzerinde taşıyacakları ve teknik kontrolden önce 
yapıştırılmış olması gereken, aşağıdaki numara ve plakaları verecektir. 

 
18.1.2 Bu tanımlama içindeki tüm reklamlar mecburidir ve yarışmacılar veya kayıt yaptıranlar 
tarafından reddedilemez.  
 
Ralli plakaları üzerinde modifikasyon yapılamaz. 

 
18.2 KAPI PANELLERİ 

 
18.2.1 İki tane 67 x 17 cm boyutlarında, etrafında 1 cm kalınlığında beyaz çerçeve bulunan kapı 
plakası. Bu plakanın her birinde, her zaman ön taraftan görülecek şekilde mat siyah kutucuk 
içinde yarışma numarası bulunacaktır. 
Rakamlar, floresan sarı (PMS 803) renkte, 14 cm yüksekliğinde ve 2 cm kalındığında olmalıdır. 
Bu kapı plakasının kalan kısmı, organizatörün kullanımına aittir. 
 
18.2.2 Her kapı plakası yatay olarak kapının otomobilin ön tarafına daha yakın olan kenarından 
başlamak üzere yatay olarak yapıştırılacak ve numaranın bulunduğu kısım önde kalacaktır. 
Plakanın üst kenarı, cam hizasından 7 – 10 cm kadar aşağıda olmalıdır. 

 
18.2.3 Kapı plakasının 10 cm civarına, otomobilin genel renk şeması dışında herhangi bir işaret 
yerleştirilemez. 
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18.3 ARKA CAM 
En fazla 30x10 cm boyutlarında bir arka cam plakası, arka camın üst kısmına, yönetmelikte 
belirtildiği şekilde ortaya ya da sağ veya sol tarafa yapıştırılmalıdır. 15cm2’lik yapışkan alan, net 
okunabilecek bir arka plan üzerindeki 14 cm yüksekliğinde floresan turuncu (PMS 804) renkli 
yarışma numarasını içermelidir. Arka taraftan göz hizasına bakıldığında görülebilir olması gereken 
bu numara, parlak olabilir. 
 
18.4 YAN CAMLAR 
Arka yan camlar için 20 cm yüksekliğinde, en fazla 25 mm kalınlığında ve floresan turuncu (PMS 
804) renkte iki adet yarışma numarası. Bu numaralar, parlak olabilir. Bu numaralar, pilotun adının 
yanına, arka yan camlara yapıştırılacaktır. 
 
18.5 TAVAN PANELİ 

 
18.5.1 50 x 52 cm üst kenarı otomobilin önü istikametinde yapıştırılacak bir tavan plakası. Bu 
plakadaki yarışma numarası, 5 cm genişlik ve 28 cm yükseklikte olacak ve 50 cm genişlik ve 38 
cm yüksekliğindeki beyaz bir zemin üzerinde siyah renkli olarak yer alacaktır. 

 
18.5 TAVAN PANELİ 

 
18.5.1 50 x 52 cm üst kenarı otomobilin önü istikametinde yapıştırılacak bir tavan plakası. Bu 
plakadaki yarışma numarası, 5 cm genişlik ve 28 cm yükseklikte olacak ve 50 cm genişlik ve 38 
cm yüksekliğindeki beyaz bir zemin üzerinde siyah renkli olarak yer alacaktır. 
 
18.5.2 Organizatörün reklamı aynı genişlikte (50 cm) ve 14cm yüksekliğinde (veya 2 tane 7 
cm’lik bölüm) numaraların üstünde ve/veya altında yer alabilir. 
 
18.5.3 Tavan plakalarının dağıtımı, organizatörün inisiyatifindedir. 

 
18.6 ÖN PLAKA 
Ön için; 43 cm geniş x 21,5 cm yükseklikte bir dikdörtgen içine sığacak ve yarışma numarası ile 
rallinin tam adını içerecek bir plaka. 
 
18.7 REKLAM SINIRLAMALARI   

 
18.7.1 Yarışmacılar aşağıda belirtilenlere uymak şartıyla otomobillerinin üzerinde her türlü 
reklamı taşıyabilirler: 

 Ulusal kanunlara ve FIA Kurallarına uygun olarak; 

 Hakaret oluşturmayacak şekilde, 

 Politik veya dini nitelik taşımayan, 

 Yarışma numaraları ile ilgili yönetmelik maddelerine uygun şekilde, 

 Ekibin camlardan görüşlerini engellemeyecek şekilde. 
 
18.7.2 Bir otomobil üreticisinin adı, rallinin unvanı (adı) içinde yer alamaz veya organizatörün 
zorunlu reklam alanları içinde yer alamaz. 
 
18.7.3 Organizatörün zorunlu reklamlarının içeriği ek yönetmelikte açıklıkla belirtilmeli veya en 
geç, kayıtların kapanmasından önce resmi bir bültenle ilan edilmelidir. 

 
18.8 Organizatörün opsiyonel reklamları 

 
18.8.1 Organizatörler tarafından teklif edilecek diğer reklamlar ihtiyaridir. Bu reklamların 
reddedilmesi, ihtiyari reklamların kabulü halindeki normal kayıt ücretinin iki katından daha 
yüksek ücret talep edilemez. Her durumda bu ücretin limiti 2000 Euro’dur. 
 
18.8.2 Bir otomobil markası, lastik, yakıt ve yağ reklamları ile ilgili olarak, yarışmacıların bu 
reklamları taşımayı reddetmesi halinde, ek bir kayıt ücreti talep edilemez. 
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18.8.3 Organizatörün ihtiyari reklamlarını kabul eden yarışmacılar, ek yönetmelikte reklamlarla 
ilgili olarak belirtilen alanları bu reklamlara ayırmalı ve boş bırakmalıdırlar.  
 
Reklamlar üzerinde modifikasyon yapılamaz. 
 
18.8.4 Organizatörün ihtiyari reklamları, ek yönetmelikte açıkça belirtilmelidir. İhtiyari reklamların 
ek bülten ile bildirilmesi halinde, yarışmacının reklamları ile zıt bir durum ortaya çıkarsa, 
yarışmacı ilave bir ücret ödemeden bu reklamları reddedebilir. 

 
19-PİLOT VE CO-PİLOTUN İSİMLERİ 

 
19.1.1 Pilot ve copilotun adlarının ilk harfi ve soyadları,  lisans aldığı ASN’nin ulusal bayrağıyla 
birlikte, otomobilin her iki tarafındaki arka yan camlarda ve yarışma numarasının yanında yer 
almalıdır. Bu adlar:  

 Beyaz renkte  

 Helvetica fontunda,  ad ve soyadın ilk harfi büyük  diğer harfler küçük olacak şekilde  

 6cm yüksekliğinde ve1.0cm kalınlığında  yazılmalıdır.  
Her iki tarafta da, pilotun adı daha yukarı yazılmalıdır.  

 

 
 
 
 
 

 



damal�bayrak.net

damal�bayrak.net

damal�bayrak.net

damal�bayrak.net

damali .netbayrakdamalibayrak.net

2013 FIA Bölgesel Ralli Şamppiyonaları Sportif Yönetmeliği 

107 

 

SÜRÜŞ KURALLARI  
 
20.DAVRANIŞ 

 
20.1 Genel kurallar  

 
20.1.1 Ekipler, her zaman sportmence davranmalıdır.  
 
20.1.2 Otomobiller, kapalı park kurallarına tabi iken (Madde 42.1) sadece ekipler ve görevliler 
tarafından hareket ettirilebilir. Diğer zamanlarda, otomobil herhangi birisi tarafından el ile 
itilebilir. Kendi motor gücü ve el ile itme dışında, bir otomobili başka bir şekilde hareket ettimek 
yasaktır. 
 
20.1.3 Gösteri sürüşü sadece ek yönetmelikte özel olarak izin verildiyse yapılabilir. 
 
20.1.4 Sadece otomobili döndürmek için zorunlu olan haller dışında, ekipler sadece özel etabın 
akış yönünde otomobil kullanabilir. 
 
20.1.5 Trafiğe açık olan yollardan oluşan normal etapta, bir yarış otomobili ancak dört tekerleği 
ve lastiklerinin üzerinde sürülebilir. Bu hususta yapılacak ihlaller, cezalar verebilecek olan 
Komiserler Kurulu’na rapor edilir. 

 
20.2 YOL KEŞFİ SIRASINDA 

 
20.2.1 Keşfin, antrenman sürüşüyle aynı şey olmadığı unutulmamalıdır. Yarışmanın yapıldığı 
ülkenin tüm trafik kurallarına kesinlikle uyulmalı ve özellikle güvenlik ya da yoldaki diğer 
pilotların hakları gibi konulara azami önem verilmelidir. 
 
20.2.2 Keşif esnasında hız limitlerinin aşılması durumunda, Yarışma Direktörü aşağıdaki 
cezaları uygulayacaktır: Hız limitinin üzerindeki her km/s için Tüm sürücüler 25 Euro 
 
20.2.3 Yol keşfi esnasında yapılan diğer trafik ihlallerinde, Komiserler Kurulu Madde 20.4.4’e 
göre para cezası uygulayacaktır. 
 
20.2.4 Bu ceza bedeli, polis tarafından kesilen cezalara ek olarak verilir. 
 
20.2.5 Aynı rallide yol keşfi sırasında ikinci kez hız limitinin aşılması halinde, bu cezalar iki 
katına çıkarılır. 

 
20.3 RALLİ SIRASINDA AŞIRI HIZ 

 
20.3.1 Ralli esnasında hız limitlerinin aşılması durumunda, Yarışma Direktörü aşağıdaki cezaları 
uygulayacaktır:Hız limitinin üzerindeki her km/s için Tüm sürücüler 25 Euro 
 
20.3.2 Bu ceza bedeli, polis tarafından kesilen cezalara ek olarak verilir. 

 
20.4 TRAFİK KURALLARI 
 

20.4.1 Ralli süresince, her iki ekip üyesi de geçerli ehliyete sahip olmalı ve ekipler ulusal trafik 
kurallarına uymalıdır. İhlaller, Yarışma Direktörü’ne bildirilecektir. 
 
20.4.2 Ralliye katılan bir ekip tarafından trafik kurallarının ihlal edilmesi durumunda, polis 
yetkilisi, ilgili pilota normal yol sürücülerine yapılan uyarıları ve işlemleri yapmalıdır. 
 
20.4.3 Polis, trafik kuralı ihlali yapan pilotu durdursa bile, aşağıdaki şartlara uyulması kaydıyla 
ek yönetmelikte belirtilen cezaların uygulanmasını talep edebilir: 

 ihlalin bildirimi, geçici genel klasmanın ilan edilmesinden önce resmi kanallardan ve yazılı 
olarak yapılmalı 
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 tutanaklarda, ihlali yapan pilotun kimliğinin, ihlalin yapıldığı yer ve zamanın hiç şüphe 
götürmeyecek şekilde tespit edilmiş olması 

 bulguların çeşitli yorumlara açık olmaması 
 
20.4.4 Hız limitinin aşımı dışındaki ilk trafik kuralı ihlalinde: 
Komiserler Kurulu’nun takdirine göre ceza 
 
20.4.5 İkinci trafik kuralı ihlalinde: Komiserler Kurulu tarafından minimum 5 dakika zaman cezası 
 
20.4.6 Üçüncü trafik kuralı ihlalinde: Komiserler Kurulu tarafından verilen ihraç cezası. 

 
KAYITLAR  
      
21.KAYIT PROSEDÜRÜ  

 
21.1 GENEL  
Kayıtlar Kod’un 68 ile 80. maddeleri arasındaki bölüme  uygun olarak yapılmalıdır.  
 
21.2 KAYIT FORMLARININ ULAŞTIRILMASI (KAYIT BAŞVURUSU) 
Bir ralliye katılmak isteyen FIA yarışma lisansına sahip bir sporcu, ek yönetmelikle belirtilen 
kayıtların kapanma tarihinden önce, kayıt formunu ve kayıt ücretini ralli sekreteryasına ulaştırmalıdır. 
Elektronik başvuru (internet üzerinden) yapılması kabul edilebilir. 
 
Kayıt formunun faksla veya e-posta ile gönderilmesi veya elektronik olarak yapılması halinde, 
formun orijinali, kayıtların kapanmasını takip eden 5 gün içinde ralli sekreteryasına ulaşmalıdır. 
Geçerli yarışmacı lisansının bir kopyası da kayıt formu ile birlikte yollanmalıdır. 
 
21.3 KAYIT FORMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 
Yarışmacılar kayıt formlarında belirttikleri otomobillerini, teknik kontrole kadar, aynı grup ve sınıfta 
olmak şartıyla, başka bir otomobille değiştirebilirler. 
 
21.4 ASN İZİNLERİ  
Yabancı yarışmacılar, pilotlar ve co-pilotlar için Kod’un 70. Maddesine göre ASN izni verilmesi 
gereklidir. 
 
21.5 YARIŞMACI VE/VEYA EKİP ÜYELERİNİN DEĞİŞİMİ 
Kayıtların kapanmasından sonra aşağıdakilere uygun olarak, ekibin bir üyesi; 

 Organizatörün onayı ile idari kontrol öncesinde 

 Komiserler Kurulunun kararı ile bu kontrollerin başlamasından sonra start listesinin ilanına kadar 
değiştirilebilir. 

 
Yarışmacının veya her iki pilotun birden değiştirilmesine sadece FIA izin verebilir. 
 
21.6 YARIŞMACININ VE EKİP ÜYELERİNİNSORUMLULUKLARI 
Kayıt formunu imzalayan yarışmacılar, kayıt yaptıranlar ve bütün ekip mensupları, Kod ve Eklerine, 
bu Kurallara, Şampiyona yönetmeliğine ve ek yönetmelik hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt 
etmiş olurlar. 

 
22.KAYITLARIN KAPANIŞ TARİHİ 

Kayıtların kapanma tarihi, yol keşfinin başlangıcının iki hafta öncesinden daha geç olamaz. İstisnai 
olarak FIA, daha geç yapılan kayıtları onaylayabilir.  

 
Kayıt listesi ve start sıralaması, yarışın startından en geç 5 gün önce yayınlanmalı ve FIA'ya 
gönderilmelidir. 
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23.KAYIT ÜCRETLERİ 
 

23.1 KAYIT FORMUNUN KABULÜ 
Kayıt başvurusu, sadece kayıt ücretinin tamamı veya yarışmacının ASN’si tarafından kayıt ücretinin 
yatırıldığına dair verilen onay ile birlikte kabul edilir. 
 
23.2 KAYIT ÜCRETLERİNİN İADESİ 
Kayıt ücretleri aşağıdaki durumlarda tam olarak iade edilir: 

 Kaydı kabul edilmeyen yarışmacı adaylarına, 

 Yarışma herhangi bir nedenle yapılmazsa. 
 
23.3 KAYIT ÜCRETLERİNİN KISMİ İADESİ 
Kayıt ücretleri, ek yönetmelikte belirtilen durumlarda kısmen iade edilebilir. 

 
24.SINIFLAR 
 

24.1 GİRİLEN SINIFIN DEĞİŞTİRİLMESİ 
Teknik kontrolde bir otomobilin kayıt formunda deklare edilen grup ve/veya sınıfa uygun olmadığı 
tespit edilirse bu otomobil teknik kontrol sorumlusunun tavsiyesi üzerine komiserler tarafından, ait 
olduğu grup ve/veya sınıfa transfer edilebilir.    

 
YOL KEŞFİ 
 
25.YOL KEŞFİ 

25.1 YOL KEŞİF OTOMOBİLLERİ 
25.1.1 Ortak gereksinimler 

 Otomobil tek bir renkte boyalı olmalı, hiçbir reklam veya sticker taşımamalıdır. 

 Grup N yönetmeliğine uygun alt kaplamalar serbesttir. 

 İki adet yol tipi ilave far takılabilir. 

 Ekipler kulaklıklı iç haberleşme sistemi (kasksız) kullanabilirler. 

 Navigasyon (yön bulma) cihazı takılabilir. 

 Aşağıdaki özelliklere uyan otomobiller kullanılabilir: 
 
25.1.2 Standart otomobiller 
Halka satılan, tamamen modifiyesiz seri üretim otomobillerdir. 
 
25.1.3 Seri üretim otomobiller 

 Motor seri üretim olacaktır. (Grup N yönetmeliklerine uygun) 

 Vites kutusu seri üretim olacaktır. (Grup N yönetmeliklerine uygun) 

 Egzoz standart ve organizasyonun yapıldığı ülkenin maksimum ses limitlerine uygun 
olacaktır. 

 Süspansiyonlar Grup N yönetmeliğine uygun olacaktır. 

 J eki Madde 253-8.1’den 8.3’e kadar belirtilen kurallara uygun çelik roll-cage takılmasına 
müsaade edilmektedir. 

 Otomobillerin iç döşeme renginde yarış koltukları kullanılmasına müsaade edilmektedir. 

 J eki Grup N limitlerinde jant kullanılabilir. 
 
25.2 KEŞİF OTOMOBİLLERİ İÇİN LASTİKLER 
Keşifte kullanılacak lastikler: 
a) Asfalt için homologe edilmiş yol tipi seri üretim lastikler. 
b) Ek Yönetmelik’te aksi belirtilmedikçe, toprakta lastikler serbesttir. 
 
25.3 YOL KEŞFİNİN SINIRLANMASI 
Ek yönetmeliğin yayınlanma tarihinden itibaren, bir Şampiyona rallisine kayıt yaptırmış ya da 
yaptırmak niyetinde olan herhangi bir pilot, co pilot veya takım elemanı, özel etap olarak kullanılan 
veya kullanılma ihtimali olan bir yoldan, ancak organizatörden yazılı bir izin aldıktan sonra geçebilir. 
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Bu kural, o bölgede yaladığı bilinen kişiler için geçerli değildir. Bu kuralın ihlal edilmesi halinde, 
durum Komiserler Kurulu’na rapor edilir. 
 
25.4 YOL KEŞFİNİN İŞLEYİŞİ 

 
25.4.1 Zaman tablosu 
Keşif, Organizatör tarafından belirlenen programa uygun olarak yapılacaktır. Keşfe katılmak 
zorunlu değildir. 
 
25.4.2 Yol keşif programına uyulması 
Ek Yönetmeliğin yayınlanmasından sonra, ralliye kayıt yaptırmış ekip ile bağlantısı bulunan 
herhangi bir kişi, Yarışma Direktörü’nün özel iznin almadan rallinin bir özel etabını oluşturan 
yolların üzerinden seyahat edemez (yürümek hariç). 
 
25.4.3 Geçiş sayısı 
Her özel etap veya kısım için her ekip, iki geçiş yapabilir (iki defa geçilen özel etaplar tek bir 
etap olarak sayılacaktır). Yol keşfi esnasında her özel etabın start ve stop noktalarında bulunan 
gözetmenler, geçişlerin sayısını not edecektir. Ekipler, özel etaplara, ancak start noktalarından 
girebilir ve finiş noktalarından çıkabilirler. Özel etaplarda, başka kontroller de yapılabilir. 
 
25.4.4 Yol keşfi sırasında hız limiti 
Organizatör, özel etaplarda bir hız limiti belirleyebilir. Bu limitler ek yönetmelikte yer almalıdır. 
Hız limitleri, yol keşfi sırasında her an kontrol edilebilir. 
 
25.4.5 Deneme sürüşü etabı 
Yol keşif programına deneme sürüşünü de dahil etmek, zorunlu değildir. 
 
25.4.6 İnsan sayısı 
Bir özel etabın her geçilişi esnasında, otomobilde sadece ekip üyeleri bulunabilir. 

 
TEKNİK KONTROL  
 
26.START ÖNCESİNDE 
 
26.1 GENEL 

 
26.1.1 Aksi ek yönetmelikte belirtilmediği sürece, otomobiller teknik kontrole takımın bir 
temsilcisi tarafından getirilebilir. Organizatörler, teknik kontrolü ekipleri ve otomobilleri seyircilere 
tanıtmak için bir fırsat olarak da kullanabilir. Bu durumda tüm ekip üyeleri, ek yönetmelikte yer 
alan veya organizatör tarafından yayınlanan bir bülten ile ilan edilen zaman çizelgesi içinde, 
teknik kontrole katılmak zorundadır. 
 
26.1.2 Teknik kontrol esnasında, yarışmacılar tüm kıyafetlerini, kasklarını ve FIA onaylı baş ve 
boyun destek sistemlerini beraberinde getirmelidir. Bu ekipmanların L eki 3. Bölüm ile 
uygunluğu kontrol edilecektir. 
 
26.1.3 Ekipler otomobillerinin orijinal FIA homologasyon formlarını eksiksiz olarak ibraz etmekle 
yükümlüdürler. 
 
26.1.4 Teknik kontrol görevlileri, şasi ve motor bloklarının işaretleyecektir. 
 
26.1.5 Teknik kontrol sonrasında bir otomobilin teknik ve güvenlik kurallarına uymadığı tespit 
edilirse, Komiserler Kurulu ekiplere, otomobillerini uygun duruma getirmeleri için ek süre 
tanıyabilir. 
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27.RALLİ SIRASINDA 
 

27.1 EK KONTROLLER 
Otomobilin ve ekibin güvenlik ekipmanları ile kıyafetleri Deneme Sürüşü ve Serbest Antrenman / 
Sıralama Etabı da dahil olmak üzere ralli sırasında, her an kontrol edilebilir. 

 
 

27.2 EKİPLERİN SORUMLULUĞU 
 

27.2.1 Yarışmacılar, otomobillerinin yarışma süresince teknik yönden uygunluğunu sağlamaktan 
sorumludurlar. 
 
27.2.2 Tanımlama işaretlerinin (mühür) takılması halinde; bu işaretlerin takıldıkları yerlerinde 
rallinin sonuna kadar korunması, sadece ekibin sorumluluğundadır. İşaretlerin kaybı eksikliği 
durumunda konu komiserlere rapor edilir. 
 
27.2.3 Ayrıca kontrol edilen bütün parçaların tekrar yerlerine doğru şekilde takılmalarının 
sorumluluğu ekiplere aittir. 
 
27.2.4 Tespit edilen hatalar veya kontrol işaretleri eksiklikleri veya orijinal olmaması durumunda, 
konu komiserlere rapor edilir. 

 
28.SON KONTROLLER 
 

28.1 SON KAPALI PARK 
Finiş formalitelerinin tamamlanmasının ardından, otomobiller kapalı parka alınacak ve komiserlerin 
talimatı ile kapalı park açılana kadar burada kalacaklardır. 
 
28.2 Otomobillerin seçilmesi 
Teknik kontrol sırasında, otomobilin belli bazı kısımlarının sökülmesi işlemi, Komiserlerin kararı veya 
itiraz üzerine veya direktörün tavsiyesi üzerine komiserlerin onayı ile uygulanabilir. 
 
28.3 Homologasyon formu 
Son teknik kontrolde, komple orijinal FIA homologasyon formu ve diğer gerekli belgeler, yarışmacı 
tarafından hazır bulundurulmalıdır. Bölgesel otomobiller için ASN tarafından verilmiş ilgili orijinal 
dokümanlar, hazır bulundurulmalıdır 

 
DENEME SÜRÜŞÜ  
 
29.DENEME SÜRÜŞÜ 
 

29.1 GENEL 
Yarışmacıların otomobillerini denemesi ve medya ile tanıtım yapılması amacıyla bir deneme sürüşü 
etabı organize edilebilir. Rallinin programı içinde deneme sürüşü organize etmek, organizatörün 
insiyatifine bırakılmıştır. 
 
29.2 DENEME SÜRÜŞÜNÜN İŞLEYİŞİ 

 
29.2.1 Deneme sürüşü, tıpkı rallinin bir etabı gibi organize edilmeli ve gereken tüm güvenlik 
önlemleri alınmalıdır. 
 
29.2.2 Deneme sürüşü etabı, özel seyirci etabında veya rallinin güzergahında yer alan bir 
etabın bir kısmında organize edilebilir. 
 
29.2.3 Madde 20.2’nin uygulanması esnasında Deneme sürüşü, yol keşfinin bir parçası olarak 
sayılacaktır. 
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29.2.4 Deneme sürüşü etabının zemini, özel etapların büyük bölümünün zeminini ile aynı 
olmalıdır. 

 
29.3 BEYAN 
Ralliye katılmadığı halde deneme sürüşü esnasında otomobilde bulunan her kişi (yolcu), Organizatör 
tarafından hazırlanan bir sorumluluk beyanı belgesini imzalamalıdır. 
 
29.4 TEKNİK GEREKSİNİMLER 
Deneme sürüşünden önce, otomobil teknik kontrolden geçmiş olmalıdır. Katılacak otomobiller için bu 
yönetmelikte bahsedilen motor, aktarma organlarının tamamı ve mekanik parçalar mühürlenmelidir. 
 
29.5 DENEME SÜRÜŞÜ SIRASINDA ARIZA 
Deneme sürüşü esnasında otomobili arızalanan bir yarışmacı, yine de sembolik starta katılmalıdır. 
 
29.6 ARAÇ İÇİNDEKİ SÜRÜCÜ VE YOLCUNUN EKİPMANI 
Deneme sürüşü esnasında, araç içindeki tüm kişiler ‘FIA L eki 3. Bölüm - Sürücü Ekipmanları’ 
kısmına uygun tüm kıyafetleri, kaskları ve ekipmanları giymeli ve emniyet kemeleri sıkı şekilde 
bağlanmış olmalıdır. Bu kuralın ihlali halinde ceza verilecektir. 
 

30.SERBEST ANTRENMAN / SIRALAMA-SADECE TOPRAK RALLİLER İÇİN 
Sadece WRC ve bazı bölgesel şampiyonalarda geçerlidir. 

 
KONTROLLER  
 
31.KONTROLLER-GENEL GEREKSİNİMLER 

 
31.1 KONTROL İŞARETLEMELERİ 
Bütün kontroller, zaman kontrolleri, pasaj kontrolleri, toplama ve nötralizasyon alanları, özel etapların 
start ve finiş kontrolleri ile stop kontrolleri; Ek-1’de gösterilen FIA onaylı standart işaretlere, çizimlere 
ve mesafelere uygun olarak belirtilecektir. 
 
31.2 KORUYUCU BARİYERLER 
Kontrol görevlerinin yerine getirilebilmesi için Kontrol noktasından önce ve sonra yolun her iki tarafı 
en az 5 metre boyunca bariyerlerle korunmalıdır. 
 
31.3 KONTROL ALANLARINDA DURMA SÜRESİ 
Bir kontrol noktasındaki durma süresi kontrol işlemleri için gerekenden fazla olmamalıdır. 
 
31.4 ÇALIŞMAYA HAZIR OLMAK 

 
31.4.1 Kontrol noktaları, ilk otomobilin ideal geçiş zamanından 30 dakika önce işlem yapmaya 
hazır olacaklardır. 
 
31.4.2 Yarışma direktörü başka bir talimat vermediği sürece, son otomobilin ideal geçiş 
zamanına, maksimum geç kalma süresi ve 15 dakika artı süre eklendikten sonra işlemlerine son 
vereceklerdir. 

 
31.5 KONTROLLERİN SIRASI VE YÖNÜ 

 
31.5.1 Ekipler, kontrol noktalarına doğru sırayla ve ralli güzergahının akış yönünde giriş 
yapmalıdır. 
 
31.5.2 Bir kontrol alanına ikinci kez girmek yasaktır. 

 
31.6 GÖZETMENLERİN TALİMATLARI 

 
31.6.1 Ekipler kontrol noktalarında bulunan görevli gözetmenlerin talimatlarına uymak 
mecburiyetindedirler. Aksi durumda konu Komiserler Kurulu’na rapor edilecektir. 



damal�bayrak.net

damal�bayrak.net

damal�bayrak.net

damal�bayrak.net

damali .netbayrakdamalibayrak.net

2013 FIA Bölgesel Ralli Şamppiyonaları Sportif Yönetmeliği 

113 

 

 
31.6.2 Tüm kontrol görevlileri kolayca tanınacak şekilde belirtilmelidir. Her kontrolde, kontrol 
şefi, hemen tanınabilmesi için, ayrı bir yelek giymelidir. 

 
31.7 MEDYA ALANLARI (EĞER VARSA) 
Servis alanları, uzak servis alanları ve toplama alanları öncesinde yer alan sarı zaman kontrol 
tabelasından evvel ve finişte poydum prosedürlerinden önceki bekleme alanının içinde, bariyerlerle 
ayrılmış bir medya alanı yapılacaktır. Bu medya alanına, sadece uygun kartları takmış olan kişiler 
girebilmelidir. 
 
31.8 ARAÇ ÜSTÜ KAMERA VERİ DEĞİŞİM VE KAMERA BAKIM NOKTALARI 
Organizatörler güzergah üstünde, araç üstü kameraların veri değişimi için noktalar belirleyebilir. Bu 
noktalar (Yarışma Direktörü tarafından ilan edilebilecek) bir bültende belirtilmeli ve sadece video 
kameraların veri değişimi ve kameraların ayarlanması için kullanılmalıdır. Ayrıca, medya alanlarında, 
toplama alanlarında, kapalı park alanlarında ve güzergah üstündeki yakıt ikmal noktalarında, 
Yarışma Direktörünün onayıyla video verileri alınabilir ve kameralara bakım yapılabilir. Eğer 
gerekiyorsa, bu konu ile ilgili yapılacak çalışma takımın bir üyesinin nezaretinde yapılabilir. Takım bu 
tür bir talebi, rallinin startından önce Yarışma Direktörüne bildirmelidir. Tüm bu çalışmalar, bir 
gözetmen veya ralli görevlisinin gözetimi altında yapılabilir. 

 
32.PASAJ KONTROLLER 

Ek-1’deki gibi belirtilen tabelaların bulunduğu bu kontrollerde, görevli gözetmenler, pasaj geçiş 
zamanını belirtmeden, ekiplerin zaman karnelerini verdiklerinde yalnızca mühürleyecek ve/veya 
imzalayacaktır. 

 
33.ZAMAN KONTROLLER 

 
33.1 İŞLETİM 
Bu kontrollerde gözetmenler, zaman karnelerine, zaman karnelerinin kendilerine verildiği anı 
kaydedeceklerdir. Sadece dolan dakikalar dikkate alınır. 
 
33.2 GİRİŞ PROSEDÜRÜ 

 
33.2.1 Kayıt prosedürü otomobilin zaman kontrol giriş tabelasını geçtiği anda başlar. 
 
33.2.2 Giriş tabelası ile kontrol noktasının arasındaki alanda pilotların durması veya anormal 
yavaş bir hızla ilerlemeleri yasaktır. 
 
33.2.3 Zaman karnesindeki gerçek zaman ve giriş kaydı, yalnızca otomobil ve iki ekip 
mensubunun kontrol alanı içerisinde ve kontrol masasının hemen yakınında bulunmaları halinde 
yapılabilir. 
 
33.2.4 Kaydedilecek zaman, ekip mensuplarından birisinin zaman karnesini ilgili gözetmene 
verdiği anki zamandır. 
 
33.2.5 İlgili gözetmen, sadece zaman karnesinin kendisine verildiği andaki gerçek zamanı 
karneye işlemekle yükümlüdür. 
 
33.2.6 Kayıt zamanı, özel etabın start zamanı veya bir önceki ZK zamanına hedef sürenin 
eklenmesiyle bulunur. Bu zamanlar dakika olarak belirtilir. 
 
33.2.7 Kayıt zamanı, tamamen ekibin sorumluluğundadır. Ekipler, kontrol noktasındaki resmi 
saatten faydalanabilir. Gözetmenler, ekibe bu hedef kayıt zamanıyla ilgili bilgi veremez. 
 
33.2.8 Ekipler kontrol alanına ideal kayıt dakikası veya ondan önceki dakika içerisinde girerlerse 
herhangi bir ceza almazlar. 
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33.2.9 Zaman karnelerini ideal kayıt dakikaları içerisinde görevli gözetmene veren ekipler 
gecikme cezası almazlar. 
 
33.2.10 İdeal kayıt zamanı ile gerçek kayıt zamanları arasındaki farklar şu şekilde cezalandırılır. 
a) Geç gelişlerde: her dakika veya dakikanın bölümü için 10 saniye. 
b) Erken gelişlerde: her dakika veya dakikanın bölümü için 1 dakika. 
 
33.2.11 Organizatörler tarafından ek yönetmelikte veya daha sonra resmi bir bültenle belirtildiği 
takdirde bir zaman kontrol noktasına ceza almadan erken giriş, serbest bırakılabilir. 
 
33.2.12 Son olarak; bir ekibin yukarıda belirtilen kayıt işlemleri prosedürüne uymadığı tespit 
edilirse, söz konusu nokta sorumlusu olayı yazılı rapor şeklinde, yarışma direktörüne 
bildirmelidir. 
 
33.2.13 Yarışma Direktörü, kendi inisiyatifine göre bir noktaya erken giriş yapan bir ekibe 
nötralizasyon vererek, ekibin noktadan gerçekte öngörülmüş olan zamanda çıkmasını 
sağlayabilir. 

 
33.3 ÖZEL ETABIN BAŞINDAKİ ZAMAN KONTROL Bir zaman kontrol noktasının ardında özel 
etap startı varsa, aşağıdaki prosedür uygulanır: 

 
33.3.1 Bir normal etabın sonunda yer alan zaman kontrol noktasındaki görevli gözetmen ekibin 
zaman kontrole giriş zamanını ve etabın öngörülen start zamanını karneye işleyecektir. Ekibin 
start hazırlıklarını yapabilmesi ve start noktasına gelebilmesi için 3 dakikalık ara olmalıdır. 
 
33.3.2 Eğer, iki ya da daha fazla ekip bir özel etaptan önceki zaman kontrol noktasına aynı 
anda gelirse, söz konusu etap için varsayılan start zamanları, bir önceki zaman kontrol 
noktasında aldıkları zamana göre verilecektir. Eğer bir önceki zaman kontrol noktasındaki 
zamanlar da aynıysa, daha önceki zaman kontrol noktasına bakılacak ve işlem bu şekilde  
devam edecektir. 
 
33.3.3 Zaman kontrol noktasında işlemleri tamamladıktan hemen sonra otomobiller, bu 
yönetmelikte belirtildiği şekilde etaba başlanacak olan özel etap start noktasına doğru 
sürülmelidir. 
 
33.3.4 Eğer ekibin geçici ve gerçek start zamanları arasında bir farklılık varsa, komiserler aksine 
bir karar almadığı sürece, gözetmenin yazdığı özel etap start zamanı bağlayıcı olacaktır. 
 
33.3.5 Etabın start zamanı, aynı zamanda bir sonraki zaman kontrol noktasına giriş zamanını 
hesaplamak için başlangıç zamanıdır. 
 
33.3.6 Zaman karnesi, starttan önceki dakika içinde ekibe geri verilmelidir. 

 
34.GEÇ KALMA 

 
34.1 İZİN VERİLEN MAKSİMUM GEÇ KALMA  
Herhangi bir hedef sürede 15 dakikadan fazla geç kalınması veya bir kısmın sonunda 30 dakikadan 
fazla geç kalınması halinde, ilgili ekip yarışma direktörü tarafından klasmandan çıkarılacaktır. Ancak 
ekip, ilgili Şampiyona yönetmeliğine göre ralliye yeniden başlayabilir. Bu geç kalmaların 
hesaplanmasında cezalar yerine (her dakika için 10 saniye), gerçek süreler, dikkate alınır. 
 
34.2 ERKEN GİRİŞLER  
Erken gelişler hiçbir şekilde ekiplerin ihracına yönelik geç kalma cezalarını azaltmaz. 
 
34.3 GEÇ KALMANIN BİLDİRİLMESİ 
Maksimum gecikme süresinin aşımı sadece bir kısmın sonunda ilan edilebilir. 
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35.TOPLAMA KONTROLLERi 
 
35.1 TOPLAMA NOKTASINA GİRİŞ PROSEDÜRÜ 

 
35.1.1 Toplama noktasına geldiğinde, ekibe start zamanları hakkında talimat verilecektir. Bunun 
üzerine otomobillerini gözetmenlerin gösterdiği yere süreceklerdir. Motorlar durdurulmalı ve ekip 
üyeleri, alanı terk etmelidir. 
 
35.1.2 Tüm ekipler, Zaman Kontrol noktasının yanında organize edilen ve seyircilerin 
ulaşabildiği ‘imza dağıtma alanında’ beş dakikaya kadar bir süre için hazır bulunmalıdır. 
 
35.1.3 Toplama süresi 15 dakikayı geçmiyorsa, ekip üyeleri toplama alanında kalabilirler. 
 
35.2 Toplama noktasından çıkış prosedürü  
Ayak içindeki toplamanın ardından, otomobiller toplama alanına geliş sırasıyla start alacaktır. 

 
ÖZEL ETAPLAR  
 
36.GENEL 
 

36.1 ZAMAN TUTULMASI 
Özel etaplarda zamanlar, saniyenin onda biri cinsinden tutulacaktır.Serbest antrenman ve sıralama 
etabında ise zamanlar, saniyenin binde biri cinsinden tutulacaktır. 

 
37.ÖZEL ETAP STARTI 
 

37.1 START NOKTASI 
Özel etaplarda start, otomobilin yerleştirildiği bir start çizgisinden, durarak verilir. 
 
37.2 START PROSEDÜRÜ 

 
37.2.1 Elektronik start prosedürü yarışmacı ekiplerin start noktasından rahatça görebileceği bir 
yere yerleştirilen ve saniyeleri sayan elektronik bir saat ya da sıralı ışık sistemi ile yapılabilir. 
Start sisteminin tüm ayrıntıları rallinin ek yönetmeliğinde belirtilmelidir. 
 
37.2.2 Bu sisteme, ek olarak otomobillerin start sinyalinden önce çıkıp çıkmadığını (fodepar) 
denetleyen bir ünite de kullanılabilir. 

 
37.3 MANUEL START PROSEDÜRÜ 
Manuel start prosedürünün kullanılması gerekiyorsa, start gözetmeni zaman karnesini ekibe verecek 
ve yüksek sesl 30”-15”-10” ve son 5 saniyeyi teker teker geri sayarak start verecektir. Son beş 
saniye dolduğunda, start sinyali verilecektir. 
 
37.4 EKİBİN HATASI YÜZÜNDEN STARTIN GECİKMESİ 

 
37.4.1 Ekibin hatası yüzünden startın gecikmesi halinde, görevli gözetmen, yeni bir zaman 
verecek ve geç kalınan her dakika veya dakika bölümü için 1 dakika ceza verilecektir. 
 
37.4.2 Özel etap yapılsın veya yapılmasın, bir özel etapta, kendi start zamanında ve sırasında, 
start almayı ret eden ekip, Spor Komiserleri’ne rapor edilecektir. 
 
37.4.3 Start komutundan sonra start noktasını 20 saniye içerisinde terk edemeyen otomobiller 
Yarışma Direktörü tarafından klasmandan çıkarılır ve derhal güvenli bir yere çekilirler. 

 
37.5 ÖZEL ETABIN GECİKMESİ 
Bir özel etabın geçişi 20 dakikadan daha uzun bir süre geciktiğinde, ilk yarış otomobilin etaba 
başlamasından önce, seyirciler etabın koşulacağına dair uyarılmalıdır. Aksi takdirde, etap 
durdurulmalıdır. 
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37.6 HATALI START 
Start sinyali verilmeden önce erken hareket edip fodepar yapmanın cezası: 
1. ihlal: 10 saniye 
2. ihlal: 1 dakika 
3. ihlal: 3 dakika 
Daha sonraki ihlaller: Komiserler’in kararı ile. 
Bu cezalar, Komiserler tarafından gerekli görüldükleri hallerde, daha ağır cezalara çevrilebilir. 
Zaman hesaplamalarında, gerçek start zamanı dikkate alınmalıdır. 

 
38.ÖZEL ETAP FİNİŞİ 
 

38.1 FİNİŞ ÇİZGİSİ 
Özel etaplar “flying finish” şeklinde bitmelidir. Sarı ikaz tabelası ile “STOP” noktası arasında durmak 
yasaktır; böyle bir ihlal Komiserler’e rapor edilir.  

 
Zaman, finiş çizgisinde printerlı kronometrelerle tutulacak, bunlar printerli olma şartı aranmayan 
normal kronometrelerle yedeklenecektir. Finiş gözetmenleri, kırmızı zemin üzerine damalı bayraklı 
tabelayla işaretlenen finiş çizgisinin hizasında bulunacaktır. 

 
38.2 STOP NOKTASI 
Ekipler, kırmızı zemine “STOP” yazılı tabela ile belirlenen noktada durarak zaman karnelerine özel 
etabın finiş zaman kaydını işleteceklerdir (Saat-dakika saniyesaniyenin onda biri ve tutulduysa 
saniyenin binde biri). Şayet finiş gözetmeni finiş zamanını hemen veremezse, ekiplerin zaman 
karneleri sadece imzalanacak veya mühürlenecek, etap zamanları bir sonraki nötralizasyon veya 
toplama noktasında karnelere işlenecektir. 

 
39.BİR ÖZEL ETABIN KESİLMESİ 

Bir özel etabın her ne sebeple olursa olsun, durdurulması halinde, bu durumdan etkilenmiş olan her 
ekibe uygun ve adil görülen bir zaman verilecektir. Ancak, bir etabın durdurulmasından tamamen 
veya kısmen sorumlu olan hiçbir ekip bu uygulamadan yararlanamaz. 

 
40.YARIŞMACILARIN GÜVENLİĞİ 
 

40.1 Ekiplerin ekipmanları 
Bir otomobil herhangi bir tip özel etapta hareket halindeyken, ekip üyeleri ‘L eki, 3. Bölüm – Pilot 
Ekipmanları’nda’ yer alan homologe kaskları ve emniyet kemerlerini doğru şekilde takmak ve aynı 
ekte istenen tüm güvenlik kıyafetleri ve ekipmanını giymek zorundadır. Bu maddenin ihlali halinde, 
Yarışma Direktörü ceza verecektir. Direktör ayrıca konuyu komiserler kuruluna da iletebilir. 

 
40.2 SOS / OK işaretleri 

 
40.2.1 Her yarışmacı, en az 42 x 29.7 cm boyutlarında (A3 kağıt) önünde kırmızı renkli ‘SOS’ 
işareti, ön arkasında ise yeşil renkli ‘OK’ işareti bulunan bir işareti (karton, tabela vs) araçta 
taşımalıdır. 
 
40.2.2 Acil tıbbi yardımın gerekli olduğu bir kaza yaşanması durumunda, eğer mümkünse 
kırmızı renkli ‘SOS’ işareti geriden gelen otomobillere ve varsa duruma yardım etmeye çalışan 
helikoptere gösterilmelidir. 
 
40.2.3 Kendilerine kırmızı renkli ‘SOS’ işareti gösterilen ya da ekip üyeleri hala otomobilin içinde 
oldukları halde kırmızı renkli işaretin gösterilemediği ciddi bir kazayı gören herhangi bir ekip; 
istisnasız olarak hemen yardım etmek için durmalıdır. Bu ekibi izleyen diğer otomobiller de, 
duracaklardır. Olay yerine gelen ikinci otomobil, durumu bir sonraki telsiz noktasına bildirmek 
üzere harekete geçecektir. Diğer otomobiller ise, yardım için gelecek acil durum araçlarına yol 
verecektir. Bu prosedüre göre durmuş olan ekiplere, Madde 39’da belirtildiği şekilde zaman 
verilecektir. 
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40.2.4 Acil tıbbi müdahalenin gerekli olmadığı bir kazanın yaşanması durumunda, yeşil renkli 
‘OK’ işareti geriden gelen otomobillere ve varsa duruma yardım etmeye çalışan helikoptere 
gösterilmelidir. 
 
40.2.5 Eğer ekip üyeleri, otomobili terk ederlerse, ‘OK’ işaretini diğer yarışmacıların 
görebilecekleri şekilde yerleştirmelidirler. 
 
40.2.6 Yapabileceği halde bu kuralın gereklerini yerine getirmeyen ekipler yarışma direktörüne 
rapor edilecektir. 
 
40.2.7 Yol notu, kaza prosedürünü anlatan bir sayfayı içermelidir. 
 
40.2.8 Yarışı dışı kalan ekipler, bu durumu mümkün olduğu kadar çabuk şekilde Organizatörlere 
bildirmelidir. Fors majör sayılabilecek bir durumun varlığı dışında, bu kurala uymayan ekiplere 
verilecek ceza komiserlerin kararına bağlıdır. 

 
40.3 KAZANIN RAPORLANMASI 
Eğer bir ekip, halktan birisinin fiziksel olarak yaralandığı bir kazaya karışırsa olay yerinde durmalı ve 
bir sonraki otomobili, olayı yol notunda belirtilen ve güzergah üstünde işaretlenmiş olan, sıradaki 
telsiz noktasına bildirmek üzere durdurup bilgilendirmelidir. 

 
Kazayla ilgili prosedürlerde, yarışın yapıldığı ülkenin kanun ve uygulamaları dikkate alınmalıdır. Bu 
prosedüre göre durmuş olan ekiplere, Madde 39’da belirtildiği şekilde zaman verilecektir. 

 
40.4 KIRMIZI ÜÇGEN 

 
40.4.1 Yarışan her otomobilde kırmızı renkli üçgen bir reflektör taşınmalı ve bu reflektör 
otomobilin etap içinde durması halinde arkadan gelenleri uyarmak için otomobilin en az 50 m. 
gerisine ekip mensuplarından biri tarafından uygun şekilde yerleştirilmelidir. Buna uymayan 
ekiplere Komiserler tarafından ceza uygulanabilir. 
 
40.4.2 Durmuş olan otomobil yol dışında dahi olsa, geriden gelen yarışmacıları uyarmak için 
üçgen yerleştirilmelidir. 

 
40.5 SARI BAYRAKLARIN KULLANIMI 

 
40.5.1 Sarı bayrağın önünden geçen pilot, hemen yavaşlamalı ve etap sonuna kadar düşük 
süratle gitmeli ve gözetmenler ya da müdahele araçlarının talimatlarına uymalıdır. Sarı bayraklar, 
olayın öncesinde yer alan tüm telsiz noktalarında gösterilecektir. Bu kurala uyulmaması halinde, 
Komiserler tarafından uygun görülecek bir ceza verilecektir. 
 
40.5.2 Sarı bayrağı gören ekibe, Madde 39’da belirtildiği şekilde zaman verilecektir. 

 
41.ÖZEL SEYİRCİ ETAPLARI 
 

41.1 BİR ÖZEL SEYİRCİ ETABININ KARAKTERİSTİĞİ 
 
41.1.1 Birden fazla otomobil aynı anda etaba başlıyorsa, start noktalarındaki pist tasarımı aynı 
olmalıdır. Tüm otomobillere aynı start prosedürü uygulanmalıdır. Farklı start pozisyonlarından 
başlatılan etabın uzunluğunu eşitleyebilmek için, start çizgisinin yerinin değiştirilmesine izin 
verilir. 
 
41.1.2 Özel seyirci etabını organize etmek, opsiyoneldir. 

 
41.2 ÖZEL SEYİRCİ ETABININ İŞLEYİŞİ 
Özel seyirci etabını işleyişi, start aralıkları ve start sırası ile ilgili özel kural/uygulamalar tamamen 
organizatör bırakılmıştır. Ancak bu bilgiler rallinin Ek Yönetmeliğinde belirtilmelidir. 
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41.3 GÜVENLİK PLANI 
 

41.3.1 Güvenlik planı ile uyumlu olan ve özel seyirci etabı için ayrıca hazırlanan bir güvenlik 
planı, onay için FIA’ya yollanmalıdır. 
 
41.3.2 Güvenliğin sağlanabilmesi için, etabı doğru şekilde tamamlayamayan yarışmacının 
otomobili, organizatörler tarafından etabın sonuna taşınabilir. 

 
KAPALI PARK  
 
42.KAPALI PARK KURALLARI 
 

42.1 UYGULAMA 
Otomobiller aşağıdaki hallerde kapalı park uygulamasına tabidir: 

 
42.1.1 Bir toplama alanına girdikleri andan bu alanı terk edinceye kadar 
 
42.1.2 Bir kontrol alanına girişten veya bu noktada yaptırılan kayıttan bu alanı terk edene kadar 
 
42.1.3 Rallinin sonuna geldikleri andan, Komiserler kapalı parkın açılmasını onaylayana kadar. 

 
42.2 KAPALI PARKA GİREBİLEN PERSONEL 

 
42.2.1 Otomobili kapalı parkın içine park ettikten sonra, sürücüler motoru stop ettirmeli ve 
hemen kapalı park alanını terk etmelidir. Özel bir görevi bulunan ralli görevlileri dışındaki hiç 
kimse kapalı park alanına giremez. 
 
42.2.2 Ekipler kapalı parka start zamanlarından 10 dakika önce girebilirler. 

 
42.3 KAPALI PARKTA BİR OTOMOBİLİN İTİLMESİ  
Sadece görevliler ve/veya ekip mensupları kapalı park içerisinde bir otomobili itebilirler. 

 
42.4 OTOMOBİL ÖRTÜLERİ 
Otomobil örtüleri kullanılamaz. 
 
42.5 TEKNİK KONTROLLER 
Kapalı park içinde, teknik kontrol görevlileri tarafından teknik kontroller yapılabilir. 
 
42.6 KAPALI PARKTA TAMİRAT 

 
42.6.1 Teknik kontrol görevlilerinin, bir otomobilin tehlike yaratacak şekilde hasarlı olduğunu 
tespit etmeleri halinde, FIA Teknik Delegesi veya Teknik Kontrol Sorumlusu’ndan izin alınması 
şartıyla bu otomobil kapalı parkta bir teknik kontrol görevlisi nezaretinde tamir edilebilir. Bu 
durumda bir takım üyesinin, J ekine uygun şekilde veya FIA’nın teknik listesinde yer alıp 
otomobile monte edilmiş olan FIA homologe güvenlik sistemlerini (emniyet kemeri, yangın 
söndürücü vs) onarmasına izin verilir. 
 
42.6.2 Bir ekip, Yarışma Direktörü’nden önceden izin almak şartıyla kapalı parkta yetkili bir 
gözetmen veya teknik kontrol görevlisi nezaretinde, en fazla üç takım personelinin yardımı ile 
camlarını değiştirebilir. 
 
42.6.3 Yukarıda bahsedilen tamiratların süresinin ekibin start zamanını aşması durumunda, 
tamiratın tamamlanmasından sonra ekibe yeni bir start zamanı verilecektir. Verilecek zaman 
cezası her dakika veya dakikanın bir bölümü için bir dakikadır. 
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STARTLAR – YENİDEN STARTLAR  
 
43.SEMBOLİK START 

Rallinin tanıtılmasını sağlamak ve medya ilgisini artırmak için, bir sembolik start organize edilebilir. 
Sembolik startın sıralaması ve start aralıkları, tamamen organizatörün inisiyatifine bırakılmıştır. 
Sembolik startın programı ve yeri ek yönetmelikte belirilmelidir.  

 
Bir ekibin yarış otomobili, sembolik starta katılamayacak durumdaysa, bu durumun Komiserler 
Kurulu’na bildirilmesi ve otomobilin gerekli teknik kontrolden geçmesi şartıyla, ekibin rallinin kalan 
kısmında ve kendilerine verilen start saatinde start almasına izin verilir. Ancak ilgili ekip, yarış 
tulumlarıyla birlikte kendi start saatlerinde, sembolik starta katılmalıdır. 

 
44.RALLİNİN STARTI 

 
44.1 Start alanı 
Start öncesinde organizatörler yarışacak otomobilleri, ek yönetmeliklerde belirtilen kurallar dahilinde, 
start alanında toplayabilirler. Bu durumda, start alanına geç gelmenin cezası ek yönetmelikte 
belirtilecektir. Start alanında servis alınmasına izin verilmez. 

 
44.2 BİR STARTTA MAKSİMUM GEÇ KALMA SÜRESİ 
Bir kısmın startına 15 dakikadan daha geç gelen ekiplere, o kısımda start verilmez. 

 
45.START SIRALAMASI VE ARALIKLARI 
 

45.1 START SIRALAMASININ GÖZDEN GEÇİRİLME GEREKSİNİMİ 
Start sıralaması, son güzergahta belirtilen özel etap toplam mesafesinin en az % 10’u tümüyle 
tamamlanana kadar, değişmeden kalacaktır. 

 
45.2 SÜRÜCÜLERİN SIRALAMASININ DEĞİŞTİRİLMESİ 
Kod’un 141. maddesine göre, Yarışma Direktörü, Komiserler Kurulu’nu bilgilendirmek şartıyla, 
güvenlik gerekçesiyle sürücülerin sıralamasını veya start aralıklarını değiştirebilir. 

 
45.3 AYAK START SIRALAMASI 
1. Ayağın start sıralaması aşağıdaki gibidir: FIA Öncelikli Sürücüler Organizatörün inisiyatifine göre 
sıralanan diğer yarışmacılar 

 
45.4 SONRAKİ AYAKLARIN START SIRALAMASI 
Sonraki ayakların start sıralaması, özel seyirci etabı olarak koşulan günün son etabının hariç 
tutulması kaydıyla, bir önceki ayağın sonunda ilan edilen geçici neticelere göre tespit edilir. 
Televizyon canlı yayınını iyileştirebilmek adına, şampiyona promotörü bir ayağın sonunda, 
otomobillerin start sıralamasının değiştirilmesini isteyebilir. 

 
45.5 START ARALIĞI 
Aksi ek yönetmelikte belirtilmediği sürece, tüm otomobiller birer dakikalık aralarla start alacaktır. 

 
46.YARIŞ DIŞI KALDIKTAN SONRA YENİDEN BAŞLAMA / RALLY 2 

Bu kural için ilgili şampiyonanın yönetmeliğine bakın. 
 
47.YENİDEN BAŞLAMADAN EVVEL YAPILACAK TAMİRATLAR  

Bu kural için ilgili şampiyonanın yönetmeliğine bakın. 
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SERVİSLER  
 
48.SERVİS ALMA – GENEL ŞARTLAR 
 

48.1 SERVİS VERİLMESİ 
 
48.1.1 İlk Zaman kontrol noktasından itibaren, yarış dışı kaldıktan sonra yarışa yeniden 
başlama niyetinde olan otomobiller hariç olmak üzere yarışan bir otomobile, sadece servis 
alanlarında ve uzak servis alanlarında servis verilebilir. 
 
48.1.2 Bununla birlikte, ekip; kendi otomobillerindeki ekipmanı kullanarak ve dışarıdan fiziksel 
yardım almadan; özel olarak yasaklanan yerlerin dışındaki her yerde, her an otomobillerinin 
onarımlarını yapabilirler. 

 
48.2 TAKIM PERSONELİ & SERVİS SINIRLAMASI 

 
48.2.1 Helikopter de dahil olmak üzere, takıma ait herhangi bir personelin yarışmacı ekibe 1 km 
den daha yakına gelmeleri aşağıda açıklama getirilen yer ve durumlar haricinde yasaktır: 

 Servis alanları ve uzak servis alanları 

 Yakıt ikmal alanları 

 Araç yıkama alanlarında otomobil başına bir takım elemanı 

 Özel etaplar (Zaman kontrol noktasındaki sarı tabelanın bulunduğu yerden Özel etap 
sonundaki stop tabelasına kadar olan alan.) 

 Aynı anda aynı yerde durmamaları şartıyla, yarış otomobili yol notunda belirtilen güzergahı 
izlerken, takım personelinin de aynı yolu kullanması durumunda 

 
48.2.2 Servis alanlarında veya otomobiller bekleme alanındayken yiyecek, içecek ve bilgi (bilgi 
kartı, yol notu vs.) alınıp verilmesine izin verilir. 

 
49.SERVİS ALANLARI 
 

49.1 GENEL 
Servis alanlarının yeri ve servis alma sayısı, yarışma ek yönetmeliği ve yol notunda belirtilmelidir. 
Servis alanları arasındaki maksimum mesafe için ‘Yarışma Karakteristikleri’ maddesine bakın. 

 
49.2 SERVİS ALANI ZAMAN ÇİZELGESİ 
Her otomobil için servis alanı çizelgesi, yarışmanın güzergahında belirtilecek ve aşağıdaki 
tavsiyelerin ışığında yapılacaktır: 

 
49.2.1 Gece kapalı parkını takip eden her ayağın ilk özel etabı öncesinde 15 dakika 

 Eğer öncesinde bir özel etap geçilmiş ve gece kapalı parkı verilmemişse 1. Kısım için zorunlu 
değil 

 Kapalı park içinde teknik kontrol yapılabilir. 
 
49.2.2 İki etap grubu arasında 30 dakika 

 Uzak servis alanı (RSZ) kullanılıyorsa opsiyoneldir. 

 Öncesinde, bir toplama alanının içinde de yer alabilecek 3 dakikalık teknik alan yer alır. 
 
49.2.3 Rallinin son kısmı hariç, devamında gece kapalı parkı olan her kısmın sonunda 45 dk. 
Kapalı park içinde teknik kontrol yapılabilir. 
 
49.2.4 Rallinin finişi öncesinde 10 dakika Öncesinde, bir toplama alanının içinde de yer 
alabilecek 3 dakikalık teknik alan yer alır. 

 
49.3 SERVİS ALANI TANIMLAMALARI 
Servis alanları, ralli güzergahında, giriş ve çıkışlardaki zaman kontrolü ile birlikte gösterilmelidir. 
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49.4 SERVİS ALANI İÇİNDEKİ HIZ LİMİTİ 
Servis alanındaki yarış otomobillerin ve servis araçlarının sürati 30 km/s’den veya ek yönetmelikte 
belirtilen hız limitinden daha fazla olamaz. Bu süratin aşılması halinde, komiserler tarafından bir ceza 
uygulaması yapılacaktır. 

 
49.5 SERVİS ALANININ YERLEŞİMİ 

 
49.5.1 Organizatör, servis alanı içinde her yarışan araç için bir ‘servis alma alanı’ ayırmalı ve bu 
alanın boyutları (en, boy, yer) ile yerini tanımlamalıdır. Takım araçları, ancak kendilerine ayrılan 
bu alanların içine park edilebilir. 
 
Bu araçlar ‘Servis veya Auxiliary plakasını’ taşımalıdır. 
 
49.5.2 Alanın içine park etmemiş tüm araçlar, servis alanına yürüme mesafesinde olan ve 
alanın yanında bulunan ‘ek park alanına’ park etmelidir. Bu araçlar ‘Auxiliary plakasını’ 
taşımalıdır. 

 
50.SERVİS ALANINDA DEPO VE/VEYA HAZNELERİN BOŞALTILMASI VE DOLDURULMASI 

Servisin bir parçası olması durumunda (benzin deposunun, benzin pompasının, yakıt filtresinin veya 
yakıt besleme sistem ile ilgili herhangi bir başka parçanın değiştirilmesi gibi) ; benzin alma veya 
boşaltma, sadece servis alanında, aşağıdaki şartların sağlanması durumunda gerçekleştirilebilir: 

 Çalışma, organizatörün bilgisi dahilinde yapılır. 

 Yarışmacı bir kişi ile beraber bir yangın söndürücünün yakıt ikmal alanında bulunmasını 
organize etmelidir. 

 Yakıt besleme sistemi açıkken ve benzin alma veya boşaltma işlemi sırasında, otomobile başka 
bir müdahale yapılamaz. 

 Bu işlem sırasında, otomobilin etrafında yeterli güvenlik mesafesi bırakılmalıdır. 

 Sadece, bir sonraki benzin doldurma alanına ulaşılacak kadar benzin alınır. 
 
51.FLEKSİ SERVİS 45 DAKİKA 
 

51.1 GENEL 
45 dakikalık fleksi serviste, servis alanının yanında bulunan, bir kapalı park parktan alınabilecektir. 

 
51.2 FLEKSİ SERVİSİN VE ZAMAN TABLOSUNUN İŞLEYİŞİ 

 
51.2.1 45 dakikalık fleksi servisi işleyişi için otomobiller, kapalı parka girecektir 
 
51.2.2 Ekipler daha sonra servis alanına girebilir veya otomobillerini kapalı parkta bırakabilirler. 
 
51.2.3 Yarış otomobili, zaman karnesiyle ilgili tüm prosedürlere uyulması ve ilgili zaman 
cezalarına tabii olunması şartıyla, önceden onay verilmiş bir takım personeli tarafından, bir 
defaya mahsus olmak üzere kapalı parktan servis alanına veya servis alanından kapalı parka 
sürülebilir. 
 
51.2.4 Yarış otomobilleri, 45 dakika dolmadan önce, ceza alınmadan kapalı parka geri 
bırakılabilir. 
 
51.2.5 Fleksi servise izin verilecek olan çalışma aralığı organizatör tarafından belirlenir. Bu süre, 
rallinin güzergahında belirtilmelidir. 

 
52.UZAK SERVİS ALANLARI (RSZ) 
 

52.1 Genel 
Aşağıdaki şartlara uyulması kaydıyla uzak servis alanları yaratılabilir: 

 Giriş ve çıkışta zaman kontrol bulunmalıdır. 

 Bir otomobil için süre 15 dakikayı aşmamalıdır. 



damal�bayrak.net

damal�bayrak.net

damal�bayrak.net

damal�bayrak.net

damali .netbayrakdamalibayrak.net

2013 FIA Bölgesel Ralli Şamppiyonaları Sportif Yönetmeliği 

122 

 

 Bu Uzak Servis Alanı maddelerinde belirtilen servis hizmetleri alınabilir ve bir servis aracında 
taşınan lastikler değiştirilebilir. 

 Giriş zaman kontrol noktasından önce 3 dakikalık teknik alan bulunmalıdır. 

 Çıkış zaman kontrol noktasından sonra lastik işaretleme alanı bulunmalıdır. 

 Sadece Bu Uzak Servis Alanı maddelerinde belirtilen takım personeli, ralli görevlileri ve uygun 
giriş kartını taşıyan medya mensuplarının alana girmesine izin verilir. 

 Rallinin tanıtım değerini artırmak adına, organizatörleriz RSZ’leri şehir merkezi gibi kalabalık 
mekanlarda kurmaları tavsiye edilir. 

 
52.2 TAKIM PERSONELİNİN SAYISI 

 
52.2.1 Uzak servis alanlarında, aşağıdaki kişiler otomobilleri üstünde çalışabilir: 

 Bir otomobil için, ekip üyeleri ve dört kişiye kadar takım personeli. Otomobili alanın içindeyken, 
bu takım personeli değişemez. 

 Öncelikli sürücülerin yarışmacıları veya birden çok otomobil yarıştıran yarışmacılar için, her 
otomobil başına ekip üyeleri ve dört kişiye kadar takım personeli. Bu takım personeli, alanın 
içinde, otomobiller arasında değiştirilebilir. 

 
52.2.2 Uzak servis alanlarının çalışma aralığı, aynı servis personelinin organizatör tarafından 
tavsiye edilen güzergahı kullanarak hem ana servis alanında hem de bu alanlarda çalışabilmesini 
sağlayacak şekilde planlanmalıdır. Sürücülerin içeceklerinin temini, otomobil üzerindeki bir 
çalışma olarak sayılmayacaktır. 

 
52.3 KULLANILABİLEN EKİPMAN VE ALETLER 

 
52.3.1 Bir uzak servis alanında aşağıdakilerin kullanımına izin verilir: 

 Krikolar, şasi destek sehpaları, rampalar, bijon tabancaları, İngiliz anahtarı, el aletleri ve su, 

 Yarış otomobili üzerinde taşınan ekipman, parça ve aletler, 

 Işıklandırma ekipmanları da dahil olmak üzere akü ile çalışan aletler, 

 Bir doldurma sistemi yardımıyla otomobilin sistemlerine eklenecek olan su,  

 Fren hidroliği ve otomobil temizleme ekipmanı, 
 
52.3.2 Yere yayılan muşamba kullanılmalıdır. 
 
52.3.3 Ralli otomobilinin bir kablo ile uzak servis alanı içinde bulunan bir bilgisayara bağlanmasına 
ve yukarıda bahsedilen dört kişiden farklı bir takım elemanının bu bilgisayarı çalıştırmasına izin 
verilir. Ancak bu kişi, otomobile veya otomobile takılan parçalara dokunamaz. 
 
52.3.4 Uzak servis alanında otomobile ek ışık (spot) takılmasına izin verilir. Bu spotlar ve spotları 
takmak için gereken ekipman, RSZ’ye servis aracı içinde taşınabilir. 
 
52.3.5 Ralli otomobilinin içindeki ekipman veya üstündeki parçalar uzak servis alanı içinde 
bırakılabilir ve otomobilin ayrılmasının ardından, takım elemanları tarafından toplanabilir. 

 
52.4 RSZ ARAÇ KARTI 
Takım personeli ve izin verilen ekipmanla aletlerin RSZ’ye takılması için organizatör tarafından, 
yarışan her araç otomobil için bir araç kartı verilecektir. 

 
53.SERVİS VERME: DESTEK ŞAMPİYONALARI İÇİN EK ŞARTLAR 

Sadece WRC’de geçerlidir. 
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NETİCELER & YARIŞMA SONRASINDA GEREKEN  İDARİ İŞLEMLER  
 
54.RALLİ NETİCELERİ 
 

54.1 NETİCELERİN ÇIKARILMASI 
Neticeler, özel etaplarda elde edilen zamanlara, normal etaplarda alınan cezalar ve diğer zaman 
cezaları eklenerek tespit edilir.  

 
54.2 NETİCELERİN YAYIMLANMASI 
Ralli süresince ilan edilecek neticeler aşağıdaki maddelere göre ilan edilecektir: 

 
54.2.1 Gayri-resmi klasmanlar: Organizatör tarafından ralli esnasında dağıtılan klasmanlar 
 
54.2.2 Geçici ara klasman: Bir ayak sonunda ilan edilen neticeler. 
 
54.2.3 Geçici genel klasman: Organizatör tarafından rallinin sonunda ilan edilen klasman. 
 
54.2.4 Resmi genel klasman: Komiserler tarafından onaylanmış klasman. 
 
54.2.5 Geçici Genel Klasmanın ilanının gecikmesi halinde, yeni ilan saati, bir Haberleşme 
belgesi ile resmi ilan panosuna asılmalıdır. 

 
54.3 BİR ŞAMPİYONA RALLİSİNDE EŞİTLİK HALİ 
Bir ralli sonucunda eşitlik yaşanması durumunda, ilk özel etapta daha iyi derece yapan pilot birinci 
ilan edilir. Bu yeterli olmazsa ikinci, üçüncü, dördüncü vs. özel etap derecelerine bakılır. 

 
54.4 ADİL VE TARAFSIZ YAYIN 
Organizatörler, rallinin yayın haklarına sahip olan kişi/ kuruluşların yaptıkları yayınların dürüst, 
tarafsız olmasını ve rallinin sonuçlarını doğru olarak aktarmasını sağlamak zorundadır. 

 
54.5 SONUÇLARIN DUYURULMASI 
Bir rallinin sadece bir ayağının sonucunu baz alan bir reklam çalışmasının yapılması yasaklanmıştır. 
ancak yarışmacılar, basın bültenlerinde, rallinin tamamının neticelerini ilgilendiren bir çelişki 
olmaması şartıyla ‘bir ayağı kazanmış olmak’ ibaresini kullanabilirler. 

 
55.İTİRAZLAR & TEMYİZLER 
 

55.1 BİR İTİRAZ VEYA TEMYİZ BAŞVURUSUNUN YAPILMASI 
Bütün itirazlar; Kod’un VII ve VIII bölümleri uyarınca yapılacaktır. 

 
55.2 İTİRAZ ÜCRETLERİ 
İtiraz ücreti 500 Euro’dur. 
 
55.3 DEPOZİTO 
Şayet itirazlar otomobillerin bazı parçalarının sökülüp tekrar takılmasını gerektiriyor ise, ek 
yönetmelikte yazılı bulunan bir ilave depozito itiraz sahibi tarafından peşinen ödenecektir. 
 
55.4 MASRAFLAR 

 
55.4.1 Söküm-takım işlemleri ve nakliyeden kaynaklanan giderler; itiraz reddedilirse itiraz eden, 
itiraz haklı bulunulursa itiraz edilen tarafından karşılanır. 
 
55.4.2 İtirazın reddedilmesi ve giderlerin (Teknik kontrol, nakliye vs.) depozitodan daha fazla 
tutması halinde fark; itiraz eden tarafından ayrıca ödenir. Masraflar daha az tutarsa fark itiraz 
sahibine iade edilir. 
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55.5 TEMYİZLER 
Ulusal temyiz harcı, ek yönetmelikte belirtilmelidir. Uluslararası temyiz ücreti FIA tarafından her sene 
açıklanır. 

 
56.RALLİ ÖDÜL TÖRENLERİ 
 

56.1 PODYUM SEREMONİSİ 
Rallinin yarışma bölümü ‘Finiş Zaman Kontrol Girişinde’ sona erecektir. 

 
56.2 ÖDÜL TÖRENİ 
Olimpiyatlardakine benzer bir podyum seremonisiyle birlikte ödüllerinin verileceği, yarışın genel 
klasmanında ilk üçte yer alan ekiplerin dışındaki ekiplerin ödülleri finiş podyumunda verilecektir. 
Organizatör isterse, aynı akşam, sosyal bir ödül aktivitesi düzenleyebilir. Eğer ekiplerin bu aktiviteye 
katılması isteniyorsa, bu durum ek yönetmelikte belirtilmelidir. 

 
57.FIA YIL SONU ÖDÜL TÖRENİ 
 

57.1 KATILIM ŞARTLARI 
Bir FIA Şampiyonası’nı kazanan pilot ve co-pilotlar, eğer FIA tarafından davet edilmişlerse, FIA 
Sezon Sonu Ödül Töreni’nde hazır bulunmalıdır. 

 
57.2 KATILAMAMA DURUMU  
Fors majör olarak kabul edilen haller dışında, törene katılmayan pilotlara FIA tarafından para cezası 
verilecektir. 

 
BENZİN &BENZİN İKMALİ 
 
58.BENZİN İKMAL ALANLARI VE PROSEDÜRLERİ 
 

58.1 YER 
 

58.1.1 Yarışmacılar, benzin deposu değişiminde belirtilen ayrıntılar dışında, sadece Organizatör 
tarafından ilan edilen, ek yönetmelik veya yol notunda belirilen benzin alma alanlarında benzin 
alabilirler. 

 
Benzin ikmal alanları: 

 Servis alanlarının çıkışında 

 Uzak servis alanlarının (RSZ) çıkışlarında 

 Ralli güzergahındaki uzak yerlerde kurulabilir. 
 

58.1.2 Benzin ikmal alanları, mutlaka rallinin güzergahı ve yol notu üzerinde belirtilmelidir. 
 
58.1.3 Ticari benzin istasyonları dışındaki alanlara kurulan benzin ikmal alanlarının giriş ve 
çıkışları, mavi renkli bir teneke veya pompa sembolü ile işaretlenmelidir. 
 
58.1.4 Ticari benzin istasyonları dışındaki tüm benzin ikmal alanlarında organizatör tarafından 
yangınla mücadeleye karşı gereken tüm önlemler alınmalıdır. 
 
58.1.5 Rallinin güzergahı üzerinde benzin istasyonu yoksa, organizatör, J ekine uygun olan 
benzinin merkezi şekilde ve tek noktadan dağıtılmasını sağlayabilir. Bu benzin ikmal noktaları, 
tüm güvenlik şartlarına uygun olmalıdır. 
 
58.1.6 Bir otomobil, herhangi bir cezaya maruz kalmadan, pilotlar, görevliler ve/veya takımın iki 
üyesi tarafından itilerek benzin alma alanının dışına alınabilir. 
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58.2 BENZİN İKMAL ALANI PROSEDÜRLERİ 
 

58.2.1 Bu alanlar içinde, sadece yarışan aracın benzin alması ile ilgili faaliyetlere izin verilir. 
 
58.2.2 Tüm benzin alma alanlarında, hız limiti 5 km/s olarak uygulanacaktır 
 
58.2.3 Bu alanlarda mekanikerlerin, ateşe dayanıklı kıyafetler giymesi tavsiye edilir. 
 
58.2.4 Benzin alma işleminin tüm sorumluluğu, sadece yarışmacıya aittir. 
 
58.2.5 Benzin alma işlemi sırasında otomobillerin motorları çalışmamalıdır. 
58.2.6 Bu işlem sırasında, yarışan ekibin otomobilin dışında durması tavsiye edilir. Bununla 
birlikte, ekip, emniyet kemerlerinin bağlı olmaması kaydıyla otomobilin içinde de kalabilir. 
 
58.2.7 Sadece benzin alma işlemine yardım etmek maksadıyla, her ekibin yarıştığı takımdan iki 
kişi bu alana girebilir. 

 
58.3 TİCARİ BENZİN İSTASYONLAINDAKİ PROSEDÜRLER 

 
58.3.1 Sürücüler, yol notunda belirtilmiş olan ticari benzin istasyonları veya benzin dağıtım 
noktalarında sunulan ve ticari olarak satılan pompa benzinini kullanabilirler. Bu benzin, 
doğrudan yarış otomobilinin benzin deposuna boşaltılmalıdır. 
 
58.3.2 Ekip, bu işlem esnasında dışarıdan fiziksel yardım almadan, sadece otomobilin içindeki 
ekipmanı ve benzin pompalarını kullanabilir. 
 
58.3.3 FIA’nın kullanımını zorunlu kıldığı benzin depo ağızlığı takılı olan otomobiller, ticari 
benzin istasyonlarında satılan benzini kullanabilmek için gereken adaptör yanlarında taşımak ve 
ralli öncesi teknik kontrolünde bunu göstermek zorundadır. 

 
59.BENZİN KULLANIMI 

Sadece WRC’de geçerlidir. 
 
LASTİKLER VE TEKERLEKLER  
 
60.GENEL 
 

60.1 UYGUNLUK 
Tüm lastiklerin bu maddeye ve Ek 4’e uygun olması gerekir. 
 
60.2 KALIPLANMIŞ LASTİKLER 
Tüm otomobillerde, kalıplanmış lastikler takılı olmalıdır. Özel etaplarda sadece işaretlenmiş olan 
lastikler kullanılabilir. 
 
60.3 KONTROL 
Yarışma esnasında, lastiklerin uygunluğunun denetlenmesi için her an kontrol yapılabilir. Uygun 
olmayan lastikler, damgalanmalı ve kullanılmamalıdır.  
 
60.4 LASTİK İŞARETLEME / DEĞİŞİM ALANLARI 
Servis alanları ve uzak servis alanlarının çıkışında, bir tekerlek/lastik işaretleme-barkod okuma alanı 
kurulabilir.  Sadece lastik işaretleme prosedürüne yardık edilmesi amacıyla her ekip için bir takım 
elemanı bu alana giriş yapabilir. Lastikte barkod sisteminin kullanılması durumunda, barkodlar 
otomobilin dışından rahatlıkla görülebilecek şekilde olmalıdır. Ekip, otomobilini stop ettirdikten sonra 
teknik kontrol görevlileri ve/veya gözetmenlerin talimatlarını beklemelidir. Alanda teknik kontrol 
görevlileri ve/veya gözetmenlerin bulunmaması durumunda, ekip durmadan bu alanı terk edebilir. 
Servis alanları ve uzak servis alanlarının girişinde, bir lastik işareti kontrol alan kurulabilir. 
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60.5 LASTİĞİN TÜM PERFORMANSINI KORUMASINI SAĞLAYAN CİHAZLAR 
İç basıncın atmosferik basınca eşit veya atmosferik basınçtan düşük kalmasını sağlamak kaydıyla, 
lastiğim tüm performansını korumasını sağlayan cihazların kullanımı yasaktır. Lastiğin için (jant ile 
lastiğin iç kısmı arasındaki boşluk) sadece hava ile doldurulabilir. 
 
60.6 START GECİKMELERİ 
Bir yarışmacı için etap startı veya özel seyirci etabı startı 10 dakikadan fazla geciktiğinde veya 
toplama alanında geçen süre10 dakikadan fazla olduğunda, lastik basınçlarının değiştirilmesine izin 
verilir. 
 
60.7 ELLE KESME 
Şampiyona yönetmeliği ve/veya yarışma ek yönetmeliğinde izin verilmesi halinde lastiğin tasarımı 
veya lastikte ya da otomobildeki çivilerin sayısı, sadece servis alanında modifiye edilebilir. 
 
60.8 ÇİVİLİ LASTİKLER 
Eğer bir rallide çivili lastik kullanımına izin veriliyorsa, kurallar ve çivilerin kontrol metodu ek 
yönetmelikte belirtilmelidir. 
 
Çivili lastiklerin kendileri, sayıları ve lastik hamurları 
konularında kısıtlama yoktur. 
 
Bununla birlikte kullanılan çiviler kat edilen her ülkede geçerli olan kurallarına uygun olmalıdır. 
Organizatörler yürürlükteki kanunları rallilerin ek yönetmelikte belirtmekle yükümlüdürler. 
 
60.9 YEDEK TEKERLEKLER 
Otomobillerde en fazla iki tane yedek lastik taşınabilir. Otomobile takılı olan veya otomobil içinde 
sabitlenmiş olan tüm lastikler, bir sonraki servis alanına veya lastik değişimine izin verilen bir sonraki 
servis alanına ulaşmalıdır. Servis alanları veya lastik değişimine izin verilen servis alanları dışında 
hiçbir yerde otomobile lastik yüklenemez veya otomobilden lastik alınamaz. 
 
60.10 LASTİKLERİN KULLANILABİLMESİ 
Bölgesel Ralli Şampiyonalarında kullanılan tüm lastikler, ticari olarak satılıyor olmalıdır. 
 
60.11 LASTİKLERİN TAKILMASI 
Lastiklerin janta takılması esnasında kullanılabilecek maksimum basınç, 20 C sıcaklıkta 8 bardır. Bu 
basınç lastiğin, jantın dış çeperine oturmasını sağlamalıdır. 
 
60.12 BİR ÖZEL ETABIN STOP NOKTASINDAKİ LASTİK TEDARİKÇİSİ  
FIA tarafından seçilmiş lastik tedarikçisinin temsilcilerinin, özel etapların STOP noktalarında 
bulunmasına izin verilir. Bu noktada, ilgili firmanın ürününe ilişkin görsel kontroller ve sıcaklık 
kontrolleri yapılabilir. 

 
61.LASTİK SAĞLANMASI 

Sadece WRC’de geçerlidir. 
 
62.LASTİK MİKTARLARI 

Sadece WRC’de geçerlidir. 
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MEKANİK PARÇALAR  
 
63.MOTORLAR 
 

63.1 MOTOR DEĞİŞİMİ 
 

63.1.1 Teknik kontrol ile ilk zaman kontrolü arasında bir motor arızası yaşanması durumunda, 
motor değişimine izin verilir. Ancak bu durumda, Yarışma Direktörü tarafından 5 dakika zaman 
cezası verilecektir. 
 
63.1.2 Yukarıdaki bu durum dışında teknik kontrolden itibaren, rallinin sonuna kadar aynı motor 
bloğu kullanılmalıdır. 

 
63.2 TURBOŞARJLAR 

 
63.2.1 Turboşarjlar ve kompresörler (bundan böyle ‘Kompresör’ olarak anılacaktır) 
 
63.2.2 Şu anki hava filtresi ve işaretleme ile ilgili yönetmelikler (FIA J Eki Madde 254-6.1 ve 255 
5.1.8.3) geçerlidir. 
 
63.2.3 Otomobile takılı olan kompresör ile bir yedek kompresör teknik kontrolde, denetlenecek 
ve mühürlenecektir. 
 
63.2.4 Kompresörler, sadece o otomobilde kullanılabilmesi amacıyla otomobilin numarası ile 
numaralandırılmalıdır. 
 
63.2.5 Kullanılan tüm kompresörler, rallinin sonuna kadar uygunluklarının teknik kontrol ekibi 
tarafından kontrol edilebilmesi içinr, mühürlü bir şekilde kalmalıdır. 
 
63.2.6 Yukarıdaki kurallar, hava filtresi ile donatılmamış kompresörleri kullanan tüm otomobiller 
için de geçerlidir. Bu durumda, kompresörler, sadece sayılmaları maksadıyla mühürlenir. 

 
 

63.3 AKTARMA ORGANLARI 
 

63.3.1 FIA öncelikli pilotların kullandığı her otomobilde, bir ralli süresince, sadece bir yedek vites 
kutusu ve bir set yedek diferansiyel (ön ve/veya orta ve/veya arka) kullanılabilir. 
 
63.3.2 Ralli öncesi teknik kontrolde, hem otomobilde takılı olan hem de yedek vites kutuları ile 
diferansiyeller mühürlenmelidir. Bu kuralların diğer otomobillere uygulanması hususu, FIA ile 
anlaşmak şartıyla organizatörün inisiyatifine bırakılmıştır. 
 
63.3.3 Mühürleme, yarışmacının debriyaj ve ilgili parçaları değiştirmesine olanak sağlayacak 
şekilde yapılmalıdır 
 
63.3.4 Bu parçalar otomobilin yarışma numarası ile tanımlanacaktır. (Örnek: Oto no:1 - Vites 
Kutusu no: 1 , Yedek Vites Kutusu no: 1R) 
 
63.3.5 Mühürleme ve işaretleme işlemi, değişik model otomobiller için FIA tarafından basılan 
özelliklere göre yapılacaktır. 
 
63.3.6 Vites kutuları ve diferansiyeller, daha önceden kontrol görevlilerine bildirilmesi şartıyla 
herhangi bir servis esnasında değiştirilebilir. 
 
63.3.7 Çıkarılmış vites kutusu ve diferansiyeller, üstlerindeki mühür ve işaretler eksiksiz olarak 
duruyorsa, yukarıda açıklanan şartlar dahilinde göre tekrar kullanılabilirler. 
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63.3.8 Tüm şartlar altında, mühür ve işaretler tüm ralli boyunca sabit kalmalıdır. Teknik kontrol 
görevlileri, bu mühür ve işaretleri her an kontrol edebilirler ve ralli sonunda kullanılan parçaları, 
uygun olup olmadıklarını belirlemek için sökebilirler. 

 
64.MEKANİK PARÇALAR – MARKALAR VE WRC TAKIMLARI 

Sadece WRC’de geçerlidir. 
 
65.EK OTOMOBİL GEREKSİNİMLERİ 
 

65.1 ARAÇ ÜSTÜ KAMERALAR 
 

65.1.1 Organizatör veya şampiyona promotörü (eğer varsa) tarafından istenmesi halinde, ralli 
otomobilinin içinde araç üstü kamera veya diğer kayıt cihazları taşınmalıdır. Bu cihazlar, 
organizatör veya şampiyona promotörü tarafından takılacak ve teknik kontrol sorumlusu 
tarafından onaylanacaktır. 

 
65.1.2 Araç üstü kamera taşıyan herhangi bir yarışmacı, bu konu için önceden organizatör veya 
şampiyona promotörünün (eğer varsa) onayını almalıdır. Kullanımına izin verilen kameralar, 
özel çıkartmalar ile işaretlenecek ve teknik kontrol öncesinde otomobile takılacaktır. 

 
65.1.3 Araç üstü kamera taşımak isteyen herhangi bir yarışmacı, en geç yol keşfinin 
başlamasına bir hafta kala yarışmacı adı, otomobil numarası, yarışmacının adresi ve görüntü 
kullanım isteğini, organizatör veya Şampiyona promotörüne (eğer varsa) bildirmelidir. 

 
65.2 ARAÇ TAKİP SİSTEMİ 
FIA şampiyonalarında, tüm otomobillere araç takip sistemi takılması zorunludur. sistemin takılı olup 
olmadığı, teknik kontrolde denetlenecektir. Cihazların alınması, montajı ve iadesi ile ilgili şartlar 
organizatörler tarafından yayınlanacaktır. Ralli esnasında sisteme müdahale edilmesi durumunda, 
konu Komiserler Kurulu’na rapor edilecektir. 

 
65.3 ÖZEL ETAPLARDAKİ GÜRÜLTÜ SEVİYESİ 
Güvenlik sebebiyle, sadece özel etaplarda egzoz susturucusunun by-pass edilmesine izin verilir. 
Ancak bunun için egzoz gazı çıkışının J ekine uygun olması veya katalitik konvertör takılı olan 
otomobiller için gazın bu katalitik konvertörden geçmesi gerekir. Normal etaplardaki gürültü seviyesi 
her zaman J Eki’ne uygun olmalıdır. 

 
66.TESTLER 

Sadece WRC’de geçerlidir. 
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(tercüme hatalarında FIA J Eki’nin  ingilizce  metini esas alınacaktır) 
 
 
MADDE 253 - EMNİYET TERTİBATLARI (GRUP N, A, B, SP) 
 
1.Yapısı tehlike doğurabilecek gibi görünen bir otomobil, Spor Komiserleri tarafından yarış dışı 
bırakılabilir.  
 
2.Eğer bir tertibat isteğe bağlı ise, yönetmeliğe uygun bir şekilde monte edilmelidir.   
 
3.BORULAR VE POMPALAR  
 

3.1  Koruma: Yakıt, yağ ve fren boruları her türlü zarara (taş,  pas, mekanik bozulmalar vs.) karşı  
dışarıdan ve yangına ve mekanik bozulmalara karşı içerden korunmalıdır.  
 
Uygulama: Grup N için eğer orijinal bağlantı muhafaza edildiyse isteğe bağlıdır. Tüm gruplar için, 
eğer orijinal bağlantı muhafaza  edilmediyse veya borular araç içinden geçiyor ise  ve bunların 
koruyucu kapakları söküldüyse zorunludur.   

 
Benzin borularının metal kısımları  eğer otomobilin  gövdesinden iletken olmayan parça/bölgeler ile 
ayrılmışsa, elektriksel olarak gövde ile bağlantılı hale  getirilmelidir.   

 
3.2  Özellikler ve montaj: Orijinal bağlantı muhafaza edilmediğinde zorunlu  uygulama. Soğutma 
suyu veya yalpama yapı boruları kokpitin  dışında olmalıdır. Yakıt boruları, yağlama yağı hatları ve 
basınçlı hidrolik sıvı içeren hatlar aşağıdaki özelliklere göre imal edilmelidirler.  

 
Esnek olmaları halinde, bu borularda bağlantılar  dişli veya sızdırmaz bağlantı olamlı ve ve boruların 
dış  kısmında aşınmaya ve ateşe dayanıklı (alev almayı kolaylaştırmayacak) örgü  şeritlerin 
bulunması gerekir.  

 
Montajlar, aşağıda belirtilen özelliklere uygun imal  edilmelidirler:  

 

 Yakıt boruları: (Enjektör bağlantıları ve yakıt deposuna dönüş hattındaki soğutma radyatörü hariç)  
patlama basınçları en az 135ºC (250ºF) çalışma  sıcaklığında, en az 70 bar (1000 psi) olması 
gerekir.   

 Yağlama boruları: patlama basınçları en az  232ºC (450ºF) çalışma sıcaklığında, en az 70 bar 
(1000 psi) olması gerekir.  

 Basınç altında hidrolik bulunan borular: patlama  basınçlarının 232 ºC (450 ºF) çalışma 
sıcaklığında  en az 280 bar (4000 psi) olması gerekir.   

 
Eğer bir hidrolik devrenin çalışma basıncı 140  bar’dan (2000 psi) fazla ise patlama basıncı bunun iki 
katı olmalıdır. 
  

 Benzin ve hidrolik boruları: Bu borular sürücü kabininin içinden geçebilirler. Ancak kabin içinde 
herhangi bir bağlantı parçası olmayacaktır. (şekil 253- 59 ve 253-60’de görülen ön ve arka 
bölmeler üzeri  ile fren devresi ve debriyaj hidroliği devresi hariç).  

2013 FIA J EKİ – MADDE 253 – EMNİYET TERTİBATLARI 
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3.3 Yakıtın otomatik kesilmesi  
 

Tüm gruplarda tavsiye edilir: Motora giden tüm yakıt borusu çıkışlarında, benzin deposu 
üzerine yerleştirilmiş otomatik kesme vanaları bulunmalı ve bunlar eğer yakıt devresinde kopma 
veya kaçak olursa basınç altında olan bütün boruları kapatmalıdır.   

 
Zorunlu uygulama: Marşa basma durumu hariç bütün benzin pompaları sadece motor 
çalışırken çalışmalıdır.   

 
3.4 Benzin deposu havalandırması: Benzin deposu havalandırma borusunda, aşağıda sayılı 
unsurlar bulunmalıdır:  

 Yer çekimi ile çalışan, takla anında kaçak önleyen supap  

 Şamandıralı havalandırma supabı 

 Şamandıralı supap kapalıyken çalışan, azami 200  mbar basınca ayarlı emniyet supabı.   
 
Eğer yakıt deposu havalandırma borusunun çapı 20  mm’ den büyükse Madde 253-14.5’ e uygun, 
FIA  homologasyonlu geri dönüşsüz valf takılması gerekmektedir.  

 
4.FREN VE DİREkSİYON EMNİYET SİSTEMLERİ 
 

4.1 Fren: Aynı pedalla kumandalı çift devre: Pedal normalde tüm tekerleklere kumanda etmelidir. 
Eğer fren sisteminin herhangi bir yerinde, borularında bir kaçak veya başka bir arıza olursa, pedal en 
az iki tekerleğin frenlerine kumanda etmeye devam etmelidir.   

 
Uygulama: Eğer bu sistem seri üretimde monte edilmiş ise hiçbir modifiye gerekmez.    

 
4.2 Direksiyon: Hırsızlığa karşı direksiyon kilidi sistemi istendiği taktirde devre dışı bırakılabilir. 
Direksiyon çubuğu ayarınin kilitli ve sadece alet takımı yardımı ile yapılması mecburidir. 

 
5.İLAVE BAĞLANTILAR 

Ön ve arka kaputlar için en az iki ilave bağlantı zorunludur. Orijinal kilitler iptal edilmeli veya 
sökülmelidir.   

 
Uygulama: Grup N için opsiyonel (isteğe bağlı),  diğer gruplar için zorunludur.  

 
Otomobilde taşınan büyük parçalar (yedek lastik,  takım çantası vs.) sıkıca bağlanmış olmalıdırlar.   
 
Uygulama:  Grup N için isteğe bağlı, diğerleri için  zorunludur.  
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6.EMNİYET KEMERLERİ   
 

6.1  Kemerler: İki omuz kemeri ve bir karın kemeri. Gövdeye (şasiye) bağlantı noktaları; karın 
kemeri için iki bağlantı yeri, omuz kemerleri için iki veya koltuğa göre  simetrik tek bağlantı yeri. Bu 
kemerlerin FIA tarafından homologasyonunun yapılmış olması ve FIA  8853/98 veya 8854/98 
standartlarına uygun olmaları gerekir. Ayrıca pist yarışlarında kemerlerde çevirmeli açma 
mekanizması bulunmalıdır.   

 
Rallilerde, araç içinde her zaman pilot ve co-pilotun  oturduğu yerden ulaşabileceği bir konumda 2 
adet  emniyet kemeri kesici bulunmalıdır.  

 
Trafiğe açık olan yollarda geçen yarışlar için, kemerlerin açılmasının basma düğme ile yapılır olması 
tavsiye edilir.  

 
ASN’ler rollcage’e (test edilmeleri şartıyla) bağlantı noktalarını rollcage’in homologasyonu esnasında  
homologe edebilirler.  

 
6.2 Montaj: Emniyet kemerlerini koltuklara veya bunların desteklerine bağlamak yasaktır.  

 

 Yarış kemerinin seri üretim otomobillerin kemer  bağlantı noktalarına takılabilir. Bağlantı 
noktalarının  tavsiye edilen geometrik yerleri  şekil 253-61’de  gösterilmiştir.  

 
Omuz kemerlerinin aşağı yönde, arkaya doğru yönlendirilmesi ve koltuk arkalığının üst kenarında, 
yatayla yapacağı açının 10º’den fazla olmaması önerilse de, 45º’den fazla açı yapmayacak  şekilde 
de  monte edilebilir.  

 
Koltuk merkez çizgisine göre maksimum açılar  (yaklaşan ve uzaklaşan) 20º’dir. Eğer mümkünse,  
otomobil üreticisi tarafından orijinal olarak, C direği  üzerinde bulunan bağlantı noktaları 
kullanılmalıdır.  Yatayla büyük açı oluşturan bağlantı noktaları kullanılmamalıdır.  

 
Koltuğun, FIA standartlarına uygun olması durumu hariç, yatayla daha fazla açı yapan bağlantı 
noktalarının kullanılmaması gereklidir. Bu durumda, 4 noktalı emniyet kemer sisteminin omuz 
kemerleri, üretici tarafından  orijinal olarak monte edilen arka koltuk karın kemeri bağlantı noktalarına 
bağlanmalıdır.  

 
4 noktalı kemerlerde, omuz kemeri, ön koltuk merkez  çizgisine göre simetrik çapraz kesişecek bir  
şekilde  monte edilmelidir.   

 
Bir yarış kemeri, başlık bulunmayan veya başlığın koltuk arkalığına birleşik olduğu (koltuk arkalığı ile 
başlık arasında hiç boşluk, delik olmayan) koltuğa takılmamalıdır.  

 
Karın kemeri ve bacak arası kemeri, pelvis bölgesinin  mümkün olan en geniş yüzey üzerinden 
sarılıp tutulmasını sağlamak amacıyla, koltukların kenarları üzerinden değil, koltuk üzerinden 
geçmelidir. Karın kemerleri, pelvisin üst kısmı ve kalçaların üst kısmı arasındaki kıvrıma sıkı bir  
şekilde oturmalıdır. Bunların hiçbir  şekilde karın bölgesi üzerinden bağlanmamaları gerekir. Böyle 
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bir durumdan kaçınmak için, gerekiyorsa seri üretim koltuklarda delikler açılabilir. Kemerlerin sivri 
kenarlara sürtünerek zarara görmemesine dikkat edilmelidir.  

 

 Omuz kemerleri ve/veya bacak arası kemerlerinin  mevcut bağlantı noktalarına bağlanması 
mümkün değilse, omuz kemerleri için arka tekerleklerin merkez çizgisine mümkün olduğu kadar 
yakın bir yerden, iskelet veya şase üzerine yeni bağlantı noktaları yapılmalıdır.   

 
Omuz kemerleri rollcage’e (emniyet kafesine) veya bir  takviye çubuğuna, bir halka vasıtası ile 
bağlanabilir. Ayrıca arka kemerlerin üst bağlantı noktalarına veya rollbar destek parçasına kaynakla 
bağlanmış enine bir takviye elemanı üzerine bağlanabilirler. (Şekil 253-66)   

 
Bu durumda, enine bir takviye elemanı aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır.  

 

 Enine takviye; en 38 mm x 2.5 veya 40 mm x 2 mm  ölçülerinde ve soğuk çekme dikişsiz karbon 
çeliğinden  (minimum gerilme mukavemeti 350 N/m²) yapılmış bir  boru şeklinde olacaktır.   

 Bu takviye elamanının yüksekliği, arkaya ve aşağı tarafa doğru yönlendirilmiş omuz kemeri, koltuk 
arkalığının kenarından yatayla 10º ila 45º arasında açı yapacak şekilde olmalıdır. 10º’lik açı 
tavsiye edilir. 

 Kemerler halka takılarak veya cıvatalar vasıtası ile bağlanabilir. İkinci durumun söz konusu olması 
halinde her bağlantı noktasına bir ilave parçanın kaynakla birleştirilmesi gereklidir. (Şekil 253-67’ 
ye bakınız)  
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Bu parçalar takviye borusu içine yatay olarak yerleştirilecek ve M12 8.8 veya 7/16 UNF özelliklerinde 
cıvatalarla bağlanacaklardır.  

 
Her bağlantı noktasının 1470 daN veya bacak arası kemerleri için 720 daN şiddetinde bir yüke 
dayanabilmesi gereklidir. Bir noktaya iki kemerin bağlanması durumunda (omuz kemerleri için 
yasaktır) bu nokta iki yükün toplamına dayanmalıdır.  

 

 Yapılacak her yeni bağlantı noktası için en az 3 mm  kalınlığında ve en az 40 cm² yüzey alnına 
sahip çelik bir takviye levhasının kullanılması gereklidir.  

 Şase-monokok bağlantı prensipleri   
 

1.Genel bağlantı sistemi : bkz. şekil 253-62  
 

 
 

 
 
2.Omuz kemeri bağlantı sistemi: bkz. şekil 253-63     
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3) Bacak arası kemeri bağlantı sistemi: bkz. şekil 253-64   

 
 

6.3 Kullanım: Yarış kemerinin, homologasyon  şekline uygun,  hiçbir değişiklik yapılmadan veya 
parçası sökülmeden ve üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde kullanılması gereklidir. Emniyet 
kemerlerinin etkili ve uzun ömürlü olması, bunların montaj, kullanım ve bakım şekilleriyle direkt 
olarak ilişkilidir.   

 
Kemerler, her ciddi kazadan sonra, kemer örgüleri  kesildiğinde veya kopmalar olduğunda, kimyasal  
maddelerin veya güneş ışığının etkisiyle yıprandığında veya zayıfladığında yenilenmelidir. Eğer 
metal parçalar veya kemer tokaları bükülür, deforme olur veya paslanır ise, bunların da yenileri ile 
değiştirilmeleri gerekir.   

 
7.YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER- YANGIN SÖNDÜRME TERTİBATLARI 
01.01.2000 tarihinden itibaren şu malzemelerin kullanımı yasaktır: BCF, NAF.  
 

7.1  Rallilerde, Pist, Slalom ve Tırmanma yarışlarında:  Madde 7.2 ve 7.3 uygulanır.  
 

7.2  Monte edilen sistemler  
 

7.2.1  Bütün otomobiller, homologe edildikleri tarihte  geçerli olan ‘Yarış otomobili içinde taşınan 
mühürlü  Yangın Söndürme Sistemleriyle ilgili FIA Normu’na  uygun yangın söndürme sistemiyle 
donatılmalıdır.   

 
Rallilerde yangın tüplerinin ağırlığının minimum 3kg olması mecburidir.  

 
7.2.2  Bütün yangın söndürücü hazneleri / tüpler otomobilin  içinde olmalı ve en uygun bir 
şekilde korunmalıdır.   

 
Yangın söndürücü hazneleri / tüpleri yatay eksende  aracın dış kenarlarından 300 mm uzakta 
olmak üzere  bagaja da yerleştirilebilir.  

 
Yangın söndürücü, en az 2 adet vida ile kilitlenmiş metal kelepçe ile bağlanmalıdır ve bu 
bağlantılar 25 g kuvvetinde bir hız azalmasına dayanmalıdır.  

 
Bütün yangın söndürme sistemi ateşe dayanıklı olmalıdır. Plastik borular yasak, metal borular 
zorunludur.  
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7.2.3  Pilot, normal oturma  pozisyonunda, emniyet kemerleri bağlı ve direksiyon takılı iken 
bütün söndürücüleri çalıştırabilir olmalıdır. Ayrıca dışarıdan çalışma sisteminin de, devre kesici 
şalter ile kombine edilmesi veya onun yanına yerleştirilmesi gereklidir. Bu, kenarları  kırmızı, en 
az 10 cm çapında, içinde ‘E’ harfi olan beyaz bir daire ile belirtilmiş olmalıdır.  

 
WRC tipindeki araçlarda yangın söndürücüyü içerden  veya dışardan çalıştıran sistem aynı 
zamanda motor ve akü elektriğini de kesmelidir.  

 
7.2.4  Sistem otomobil hangi pozisyonda olursa olsun çalışmalıdır.  

 
7.2.5  Tüp ilave edilmesi  durumunda, söndürücü malzeme uygun olmalı ve direkt olarak 
otomobilin içinde bulunanların kafalarına yönlendirilmemelidir.   

 
7.3  Seyyar yangın söndürücüler  

 
7.3.1  Bütün otomobillerde bir veya iki yangın söndürücü bulunmalıdır.   

 
7.3.2  İzin verilen söndürücü maddeler: AFFF, FX G-TEC, Viro3, toz veya FIA’ nın homologe 
ettiği herhangi bir madde.  

 
7.3.3  Minimum söndürücü madde miktarı:  

 AFFF : 2.4 litre  

 FX G-TEC : 2.0 kg  

 Viro3 : 2.0 kg  

 Zero 360 : 2.0 kg   

 Toz: : 2.0 kg  
 

7.3.4  Tüm yangın söndürücülerin basınçları içlerindeki  malzemeye göre aşagıda belirtilen 
kadar olmalıdır;  

 AFF : İmalatçının belirttiği kadar  

 FX G-TEC ve Viro3 : İmalatçının belirttiği kadar  

 Zero 360 : İmalatçının belirttiği kadar  

 Toz : Min. 8 bar, max. 13.5 bar  
 

Ayrıca AFFF kullanılması halinde, söndürücüler  içlerindeki maddelerin basıncını kontrol 
edilmesini  sağlayan gösterge ile donatılmalıdır.   

 
7.3.5  Her söndürücünün üzerinde, aşağıdaki bilgilerin  açıkça görülebilir olması gereklidir;  

 Kapasite  

 Söndürücü maddenin tipi  

 Söndürücü maddenin ağırlığı veya hacmi  

 Söndürücünün kontrol edilmesi gereken tarih.  
 

Kontrol tarihi, son kullanma veya son kontrol tarihinden itibaren en çok 2 yıl veya üzerinde 
belirtilen bitiş tarihi olmalıdır.  

 
7.3.6 Bütün yangın söndürücü tüpleri yeterli  şekilde  korunmalıdırlar. Bunların bağlantı yerleri 
25 g’lik bir  hız azalmasına dayanabilmelidir.   

 
Ayrıca, sadece çabuk açılabilen metal kelepçeler  (en az 2 adet) kabul edilecektir.  

 
7.3.7  Sürücü ve yardımcı sürücünün, yangın söndürücülere kolaylıkla erişebilmeleri gereklidir.  

 
 
 
 
 



damal�bayrak.net

damal�bayrak.net

damal�bayrak.net

damal�bayrak.net

damali .netbayrakdamalibayrak.net

2013 FIA J Eki 

138 

 

8.ROLLBAR SİSTEMLERİ (EMNİYET KAFESİ)  
 

8.1  Genel: Bir emniyet kafesi takılması zorunludur. Bu kafes  aşağıdakilerden biri olabilir.  
 
a.Aşağıdaki maddelerdeki gereklilikleri yerine getiren  fabrika üretimi emniyet kafesleri.  
 
b.Aşağıdaki homologasyon kurallarına uyan ve bir  ASN tarafından homologe edilen veya 
sertifikalandırılan emniyet kafesleri: Bu emniyet kafesinin sertifikası veya homologasyon 
dökümanının orijinal kopyası  üretici firmanın imzasına sahip olmalı ve  ASN tarafından 
onaylanmalı ve her yarışta yarışın  teknik kontrol görevlilerine gösterilmelidir.  

 
01.01.2003 tarihinden sonra üretilen ve bir ASN  tarafından homologe edilen bir rollcage 
üzerinde  üretici tarafından yeri değiştirilemez, sökülemez ve  kopyalanamaz bir tanımlama 
plakası bulunmalıdır.  Bu plaka gömme, kazıma veya kendi kendine yırtılan etiket olmalıdır.   

    
Bu plaka üzerinde üreticinin adı, ASN homolagasyon  veya sertifika numarası ve üreticinin 
verdiği seri numarası bulunmalıdır.   

 
Aynı numaraya ait seri numarası bulunan sertifika araçta taşınmalı ve yarışın teknik kontrol 
sorumlusuna gösterilmelidir.  

 
c.Homologasyon kurallarına göre FIA tarafından  homologe edilmiş emniyet kafesleri. Bu 
rollcageler FIA homologasyon formuna ek homolagsyona (VO) sahip olmalıdır. Üreticinin adı ve 
seri numarası 01.01.1997 tarihinden  sonra homologe edilen ve satılan tüm cagelerde açıkça 
görünmelidir. 

 
Rollcagein homologasyon formunda bu bilginin nerde ve nasıl olduğu belirtilmelidir ve kullanıcı 
buna uygun numara verilmiş bir sertifika almalıdır.  

 
Aşağıdaki araçlar için FIA onaylı rollcage zorunludur:   Super 1600 Kit Varyant, Super 2000 Kit 
Varyant, Super 2000 Rally Kit Varyant, World Rally Car Varyant. Homolge edilmiş veya 
sertifikaya sahip bir reolvage  üzerinde hertürlü değişiklik yasaktır. 

 
Değişiklik ile kastedilen kesme, kaynak gibi güvenlik  kafesinde veya malzemede kalıcı 
değişikliğe neden olan işlemlerdir.  

 
Bir kazadan sonra hasar görmüş homologe veya sertifika sahibi bir cage üzerindeki tüm tamir 
işlemleri üretici veya onun onayladığı yerlerde yapılmalıdır.   

 
Güvenlik kafesinin boru elemanları herhangibit sıvı veya başka bir şey taşımamalıdır.  

 
Güvenlik kafesi pilot veya co-pilotun giriş ve çıkışlarını engellememelidir.  

 
Güvenlik kafesi elemanları ön göğüs ve trimi geçerek ve arka koltukların arkasından içeri 
girebilir.  

 
Arka koltuklar katlanabilir.  

 
8.2  Tanımlar  

 
8.2.1 Güvenlik kafesi: Herhangi bir kaza anında gövdenin (şasenin) deformasyonunu azaltan, 
kokpitin içine ve gövdeye yakın olarak yerleştirilmiş çoklu boru/tüp bir yapıdır.  

 
8.2.2  Rollbar: İki bağlantı ayağıyla beraber halka çerçeve  şeklinde  boru yapıdır.   

 
8.2.3  Ana rollbar (Çizim 253-1): Ön koltukların hemen arkasında, otomobile enine ve  hemen 
hemen düşey olarak (maksimum düşey açısı +/-10°) yerleştirilmiş tek parça borudan oluşan 
kuşak şeklinde bir yapıdır. Tüp ekseni tek düzlem üzerinde olmalıdır. 
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8.2.4  Ön Rollbar (Çizim 253-1): Ana rollbarın aynısıdır; ancak ön cam direklerini ve  camın üst 
kenarını takip edecek şekilde biçimlendirilmiştir.   

 
8.2.5  Yan rollbar (Çizim 253-2): Otomobile hemen hemen boyuna ve düşey yerleştirilmiş tek 
parça borudan bir çerçeve veya kuşaktan oluşan ve aracın sağ veya sol yanı boyunca  
yerleştirilmiş yapı. Yan rollbarın arka ayakları, ön  koltuğun tam arkasında olmalıdır. Ön ayak, 
sürücü ve yardımcı sürücünün giriş ve çıkışları engellemeyecek  şekilde cam ve kapı direklerinin 
önünde olmalıdır. Arka ayağın yandan görünümünün düz olması gerekir  

 
8.2.6  Yan yarım rollbar (Çizim 253-3): Arka dikmeleri olmayan yan rollbar olarak 
tanımlanabilir.   

 
8.2.7  Uzunlamasına barlar: Ana ve ön rollbarların üst parçalarını birbirine  bağlayan hemen 
hemen boyuna yerleştirilmiş tek  parça elemanlardır.  

 
8.2.8  Enine barlar: Yan rollbar veya yarım rollbarın üst kısımlarını birbirine bağlayan, 
neredeyse enine yerleştirilmiş tek parça emniyet kafesi elemanlarıdır.  

 
8.2.9  Çapraz barlar: Aşağıdakiler arasında çapraz elemandır: Ana rollbarın üst köşelerinden 
biri veya yan  rollbarın enine elemanının bir ucu ve rollbarın karşı taraftaki alt ucu, veya arka 
bölümün bir üst ucu ile diğer taraftaki alt  ucu.  

 
8.2.10 Sökülebilir elemanlar: Emniyet kafesinin sökülebilmesi şart olan elemanları.  

 
8.2.11 Kafes takviyesi: Etkinliğini arttırmak için rollcage’e bağlanan elemanlar.  

 
8.2.12 Bağlantı ayakları: Rollbarın iskelet veya  şase yapısına  civatalanmasını veya 
kaynaklanmasını sağlamak için, genellikle bir takviye plakası üzerinde rollbara kaynakla 
bağlanan plaka. Bu plaka civatalanmaya ek olarak, arabanın karoserine veya şasisine de 
kaynaklanabilir. 

 
8.2.13 Takviye plakalar: Rollbarın bastığı noktalardaki yükü, gövdeye dağıtmak  için şaseye 
konan sabitlenen metal plakalar.  

 
8.2.14 Gusset (Bağlantı takviyesi)(253-34): Büküm veya elemanların bağlantı yerlerinin 
takviyesi  için kullanılan, kalınlığı 1 mm’ den az olmayan U  şekli  verilmiş metal levha 
elemanlardır. (Şekil 253-34)  

 
Bu takviyelerin uçları (E noktası), birleşme yerinden  itibaren (S noktası) birleştirilecek 
borulardan en büyük  olanın çapının 2 ile 4 katı kadar bir mesafede olmalıdır.  

 
Açının en tepesinde en büyük borunun birleştiği, çapı dış çapının 1.5 katından daha küçük olan 
boruların kesilmesine müsaade edilir. Bağlantı takviyesinin düz yanlarında en büyük büyük boru 
ile birleştiği yerin dış çapından daha büyük olmaması koşulu ile delik açılmasına müsaade edilir. 
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8.3  Özellikler  
 

8.3.1  Temel yapı: Temel yapı aşağıdaki dizaynlardan biri gibi olmalıdır:  

 1 ana rollbar+1 ön rollbar+2 boyuna eleman+2 arka destek+6 bağlantı ayağı (Çizim 253-1) 
veya  

 Yan rollbar + 2 enine eleman + 2 arka destek + 6 bağlantı ayağı (Çizim 253-2)veya  

 1 ana rollbar + 2 yarım yan rollbar + 1 enine eleman + 2 arka destek + 6 bağlantı ayağı 
(Çizim 253-3)  

 

 
 

Ana rollbarın düşey parçaları iç kenarlara mümkün  olduğunca yakın olmalıdır düşey parçanın 
alt kısmında sadece bir büküm olmalıdır  

 
Ön rollbarın ön dikmesi veya yan rollbar öncam  direklerini mümkün olduğunca yakın takip 
etmeli ve  düşey parçanın alt kısmında sadece bir büküm olmalıdır. Bir güvenlik kafesi 
yapabilmek için enine  parçaların yan parçalarla, boyuna parçaların ön ve  ana rollbarla ve yan 
yarı rollbarın anar rollbarla  bağlantıları tavan seviyesinde olmalıdır.  

 
Her durumda tavan seviyesinde 4’ ten fazla sökülebilir bağlantı olmamalıdır.  

 
Arka destek tavan seviyesinde ana rollbarın dış bükümüne her iki taraftan sökülebilir bağlatıyla 
da  olabilecek şekilde bağlanmalıdır.  

 
Arka parçalar düşeyle en azından 30o olacak arkaya doğru ve düz olacak şekilde kasanın iç 
panellerine mümkün olduğunca yakın olmalıdır.  

 
8.3.2 Tasarım:Temel yapı tanımlandığında, zorunlu elemanlarla  ve takviyelerle (madde 253-
8.3.2.1) ve ilave eleman ve takviyelerle (madde 253-8.3.2.2) tamamlanmalıdır.   Açıkça izin 
verilmedikçe ve Madde 253-8.3.2.4’e uygun sökülebilir bağlantılar kullanılmadıkça tüm 
elemanlar ve takviyeler tek parça olmalıdır.  
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8.3.2.1  Zorunlu elemanlar ve takviyeler  
8.3.2.1.1 Çapraz elemanlar:  

01/01/2002 terihinden önce homologe olan araçlar: 
Emniyet kafesi çizim 253-4, 253-5, 253-6’ da tanımlanan çapraz elemanlardan birine sahip 
olmalıdır. Çaprazın yerleşimi ters şekilde olabilir.  Çizim 253-6’ daki kullanıldığında, 
tabandaki bağlantı ayakları arasındaki mesafe 300 mm’ den büyük olmamalıdır.  

 
Elemanlar düz olmalıdır ve sökülebilir olabilir.  Çapraz elemanın üst bağlantı noktası ana 
rollbara olduğunda, arka destek bağlantı noktasından 100mm’ den uzakta veya arka 
desteğe yapıldığında ana rollbarla bağlantı noktasından 100 mm’ den fazla olmamalıdır.  

 
01/01/2002 tarihinden sonra homologe edilen araçlar : 

Emniyet kafesi çizim 253-7’ dekine uygun iki çapraz elemana sahip olmalıdır.  
Elemanlar düz olmalıdır ve sökülebilir olabilir.  
Çapraz elemanın alt ucu ana rollbar’ a veya arka  destek elemanına bağlantı ayağından 
100 mm’ den  uzak olmamak üzere bağlanmalıdır. (Ölçü için çizim 252-52’ ye bakınız)  
 
Çapraz elemanın üst bağlantı noktası ana rollbara  olduğunda, arka destek bağlantı 
noktasından 100mm’den uzakta veya arka desteğe yapıldığında  ana rollbarla bağlantı 
noktasından 100 mm’ den  fazla olmamalıdır.  

 
Sadece 01/01/2005 tarihinden itibaren homologe olan araçlar için geçerlidir. 

 

 
 

Emniyet kafesinin üst parçası 253-12, 253-23 ve  253 14’ uygun olmalıdır.  
 

Tavan takviyesi tavanın eğimini izleyebilir. 253-4 253-5 253-6 253-7  
 

Co-pilot olmayan yarışlarda sadece 253-12’ dekine  uygun, bir çapraz bar kullanılabilir 
ancak ön bağlantısı sürücü tarafında olmalıdır.  

 
Takviyenin uçları bağlantı noktalarına 100 mm’ den  yakın olmamalıdır.(253-13 ve 253-
14’teki V formu  için uygulanmaz).  
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8.3.2.1.2 Kapı barları 
Çizim 253-8, 253-9, 253-10 ve 253-11’ e uygun,  aracın her iki yanında bir veya iki boyuna 
eleman  bulunmalıdır. (Çizim 253-9, 253-10 ve 253-11  01/01/2007 tarihinden itibaren 
homologe olan araçlar için geçerlidir.)  

 
Çizimler birleştirilebilir. Tasarım her iki tarafta da aynı olmalıdır. Bunlar sökülebilir olabilirler. 
Yan koruyucular mümkün olduğunca yüksek olmalıdır fakat üst bağlantı noktası kapı 
açıklığının alttan ölçüldüğünde yarı yüksekliğinden fazla olmamalıdır.  

 
Bu üst bağlantı noktası kapı açıklığının ön veya arkasına yerleştirilirse bu yükseklik 
sınırlaması buna  karşılık olan kesişim dikme ve kapı açıklığının kesişimi için de geçerlidir.  

 
Kapı barı “X” şeklinde olduğunda (çizim 253-9), alt  bağlantı noktasının doğrudan gövdenin 
boyuna   elemanına bağlanması tavsiye edilir ve bu “X” kapı barının en azından bir parçası 
tek parça borudan  olmalıdır.  

 
Kapı barlarının ön cam direkleri takviyelerine bağlantısı serbesttir. (şekil 253-15) Co-pilotu 
olmayan yarışlar için kapı roolbarı sadece sürücü tarafında olabilir ve tasarımın her iki 
tarafta da aynı olması zorunlu değildir.  
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8.3.2.1.3 Tavan takviyesi  
Sadece 01/01/2005 tarihinden itibaren homologe  olan araçlar için geçerlidir. 

Emniyet kafesinin üst parçası 253-12, 253-23 ve  253 14’ uygun olmalıdır.  
Tavan takviyesi tavanın eğimini izleyebilir.  
Co-pilot olmayan yarışlarda sadece 253-12’ dekine  uygun, bir çapraz bar kullanılabilir 
ancak ön bağlantısı sürücü tarafında olmalıdır. Takviyenin uçları bağlantı noktalarına 
100mm’ den  yakın olmamalıdır.(253-13 ve 253-14’ teki V formu  için uygulanmaz).Üst ucu 
üst birleşim noktasına 100 mm’ den yakın olmalıdır (ölçü için 253-52’ ye bakınız). Alt ucu 
ön (yan) rollbar ayağına 100 mm’ den yakın  olmalıdır.  

 

 
8.3.2.1.4 Ön cam direkleri takviyesi   

Sadece 01/01/2006 tarihinden itibaren homologe  edilen araçlar için geçerlidir. 
Eğer “A” mesafesi 200 mm’ den fazla ise ön  rollbarın her iki tarafına da uygulanmalıdır 
(Çizim 253-15). Bu bağlantı elemanları yandan bakıldığında düz  görünecek  şekilde 
bükülebilir ancak açı 200‘ yi  geçmemelidir. Üst ucu üst birleşim noktasına 100 mm’ den yakın  
olmalıdır (ölçü için 253-52’ ye bakınız). Alt ucu ön ( yan) rollbar ayağına 100 mm’ den yakın 
olmalıdır.  

 

 
 

8.3.2.1.5 Büküm ve bağlantı noktalarının takviyesi  
   Aşağıdaki bağlantılarda;  

 Çapraz eleman ve ana rollbar  

 Tavan takviyelerinde (çizim 252-12 yapıda ve  sadece 01/01/2007 tarihinden sonra 
homologe  olan araçlarda).  

 Kapı barlarında (çizim 253-9 a uygun)  

 Kapı barları ve ön cam direği takviyesinde (çizim  253-15)  
253-8.2.14’e uygun en az iki bağlantı takviyesi  kullanılmalıdır. 

 
Eğer kapı barları ve ön cam direkleri aynı düzleme  gelmediyse, takviye madde 253-8.2.14’ e 
uygun  metal levha ile yapılmalıdır.  
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8.3.2.2  İlave elemanlar ve takviyeler  
Madde 253-8.3.2.1’ de verilenler dışında, çizim  253 12 ve 252-23’ ten 253-33’ e kadar olan 
elemanlar ve takviyeler opsiyonaldir ve imalatçı tarafından istenirse kullanılabilir.  

 
Bunlar kaynaklı veya sökülebilir bağlantılara sahip  olabilirler.  
Tüm bu elemanlar ve takviyeler ayrı olarak veya  birbirleriyle kombinasyon oluşturacak 
biçimde kullanılabilirler.  

 
8.3.2.2.1 Tavan takviyesi (çizim 253-12’ den 253-14’ e kadar)  

01/01/2005 tarihinden önce homologe edilen araçlar için opsiyoneldir. 
Co-pilot olmayan yarışlarda sadece 253-12’ dekine  uygun, bir çapraz bar kullanılabilir 
ancak ön bağlantısı sürücü tarafında olmalıdır.  

 
8.3.2.2.2 Ön cam direği takviyesi (çizim 253-15)  

01/01/2006 tarihinden önce homologe olan araçlar  için opsiyoneldir.  
Bu bağlantı elemanları yandan bakıldığında düz  görünecek  şekilde bükülebilir ancak açı 
200‘ yi  geçmemelidir. 

 
8.3.2.2.3 Arka destek çaprazı (çizim 253-21)  
Çizim 253-21’ deki yapı eğer tavan takviyesi çizim  252-14’ e uygun ise, 253-22 ile 
değiştirilebilir.  

 
8.3.2.2.4 Ön süspansiyon bağlantı noktaları (çizim 253-25)  
Uzantılar ön süspansiyon üst bağlantı noktasına  bağlanmalıdır.  

 
8.3.2.2.5 Enine elemanlar (çizim 253-26’ dan 253-30’ a kadar)  

 
Enine elemanlar ana rollbara veya arka ayakların  arasına takılabilir ve  Madde 253-6.2 ‘ ye 
uygun  olacak şekilde emniyet kemeri bağlamak için kullanılabilir. (Sökülebilir bağlantıların 
kullanılması yasaktır).   

 
Çizim 253-26 ve 253-27’ de gösterilen elemanlar  için, orta ayağın düşeyle yaptığı açı en az 
30 derece olmalıdır.  

 
Enine elamanlar ön rollbara takılırsa araca giriş ve  çıkışta bir engel oluşturmamalıdır.  
Mümkün olduğunca yükseğe yerleştirilebilir ancak  alt kenarı torpidonun en üst 
seviyesinden yüksek  olmamalıdır.  

    
01.01.2007 tarihinden sonra homologe edilen araçlar: 

Direksiyon kolonunun altında bir pozisyonda yerleştirilmemelidir. 
 

8.3.2.2.6 Büküm ve bağlantı yerleri takviyesi (çizim 253-31’ den 253-34’ e kadar)  
 

Takviye borudan veya madde 253-8.2.14’ e uygun  olarak U şeklinde bükülmüş metal 
levhadan olmalıdır.  Bu metal levhanın kalınlığı 1,0 mm’ den az olmamalıdır.  
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8.3.2.3 Güvenlik kafesinin minimum yapısı 
Güvenlik kafesinin minimum yapısı aşağıdaki gibidir:  

 
Kapı barları ve tavan takviyesi madde 253-8.3.2.1.2 ve 253-8.3.2.1.3’ e göre değişebilir.  

 

Homologasyon Co-pilot ile 

01/01/02 ile 31/12/04 arası Çizim 253-35A 

01/01/05 ile 31/12/05 arası Çizim 253-35B 

01/01/06 tarihinden itibaren Çizim 253-35C 

 

Homologasyon Co-pilotsuz 

01/01/02 ile 31/12/04 arası Çizim 253-36A veya simetriği 

01/01/05 ile 31/12/05 arası Çizim 253-36B veya simetriği 

01/01/06 tarihinden itibaren Çizim 253-36C veya simetriği 
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8.3.2.4 Sökülebilir elemanlar  
Bir emniyet kafesinin kostrüksiyonunda sökülebilir  barların kullanılması durumunda, kolayca 
takılıp çıkartılabilir olan bu bağlantıların FIA tarafından  onaylanmış bir tipte olmaları gereklidir 
(Çizim 253-37 ile 253-47 arasındaki  şekiller). Bunlar kaynaklanmamalıdır.  

 
Bu elemanlar takıldığında kaynaklanmamalıdır.  

 
Cıvatalar ve somunlar ISO standartlarına göre 8.8 veya daha kaliteli olmalıdırlar.  

 
 
 

Ana yapıda menteşe etkisi yaratabileceği ve deformasyona izin vereceği için,  şekil 253-37, 
253-40, 253-43,253-46 ve 253-47‘deki sökülebilir bağlantılar madde 253-8.3.2.2 ye göre ana, 
ön ve yan rollbarların bir parçası olarak kullanılamaz.  
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8.3.2.5  İlave sınırlamalar  
Güvenlik kafesi, aracın boyuna olarak aracın düşey  yük taşıyan ön ve arka süspansiyon 
elemanlarının  (amortisör ve yay) arasında olacak şekilde yerleştirilmelidir.  
 
Ek takviyelerin araç gövdesindeki anti-rollbar bağlantı noktası ile güvenlik kafesi arasında 
olmasına izin verilmiştir.  

 
Bu bağlantı noktaları 30 x 1.5 mm’ lik tek bir boru  ile güvenlik kafesine bağlanabilir.  

 
01.01.2002 tarihinden  sonra homologe edilen araçlar için : 

 
Önden kesit alanında, büküm ve ön rollbarın üst  bağlantı noktasının takviyeleri sadece Çizim 
253-48’ de tanımlandığı gibi ön cam alanından görünmelidir.  

 
01.01.2002 yılından itibaren homologe edilen “Super Production” ve “Super 2000” ve 
01.01.2001 tarihinden itibaren homologe edilen tüm rally otomobilleri için :   

 
Kapı açıklığındaki takviyeler aşağıdaki kriterlere uygun olmalıdır. (Çizim : 253-49):  

 A ölçüsü minimum  : 300 mm  

 B ölçüsü maksimum  : 250 mm  

 C ölçüsü maksimum  : 300 mm  

 D ölçüsü (Ön camın üst köşesinden cam lastiksiz) maksimum : 100 mm  

 E ölçüsü kapı açıklığı yüksekliğinin yarısından  fazla olmamalıdır   
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8.3.2.6 Rollcage’ in şaseye/gövdeye bağlantısı 
Minimum bağlantı noktası :  

 Ön rollbarın her bacağı için 1 adet  

 Yan rollbar’ın veya yan yarım rollbar’ın her bacağı için 1 adet  

 Ana rollbar’ın her bacağı için 1 adet  

 Arka desteklerin her bacağı için 1 adet  
Kasaya etkili ve sağlam bir bağlantı için,iç trim  rollcage bölgesinde kesilerek veya çıkartılarak  
modifiye edilebilir.  

 
Ancak, bu modifikasyon iç trimin tamamen sökülmesine izin vermez. Gerekli olduğu yerlerde, 
sigorta kutusunun yeri  rollcage bağlantısı yapabilmek için değiştirilebilir.  

  
Ön, ana, yan veya yarım yan rollbarların bağlantı noktaları : 
Her bağlantı noktası en az 3 mm kalınlığında destek  plakasına sahip olmalıdır.  

 
Her bağlantı ayağı kasaya kaunaklanmış en az 120 cm2 alana sahip, en az 3 mm kalınlığında 
çelik destek plakasına 3 civata ile bağlanmalıdır.  

  
01.01.2007 tarihinden itibaren homologe edilen araçlarda takviye plakası ile araç gövdesi 
arasında 120 cm2 temas yüzeyi olması gereklidir.  

 
Örnek çizimler 253-50’ den 253-56’ ya kadar olan şekillerdedir.  

 
Çizim 253-52 çiziminde takviye plakasının kasaya kaynaklanması gerekli değildir.  
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Çizim 253-54 uygulanması durumunda bağlantı noktalarının kenarları kaynaklı plaka ile 
kapatılabilir.    

 
Bağlantı civatalarının minimum çapı M8 ev minimum kalite de 8.8 (ISO standardı) olmalıdır.  
 
Bağlantı civatalarının somunları kendinden kilitli  olmalı veya rondela ile kilitlenmelidir.  

 
01.01.2010‘ dan itibaren zorunlu: İki civata arasındaki açı (  Şekil 253-50’ ye göre  bağlantı 
ayağı seviyesinde ve boru ekseni ekseninde ölçüldüğünde) 60 dereceden az olmamalıdır.  

 
Arka desteklerin bağlantı noktaları: Her arka destek, 60 cm2 alana sahip bağlantı ayağının 
en az 2 adet M8 civata (2008) ile bağlanması ile (çizim 253-57) sabitlenmelidir veya çift taraflı 
destek plakasına (çizim 253-58) tek civata ile sabitlenebilir.  

  
Minimum gereklilikler: İlave olarak, daha fazla bağlantı kullanılabilir, bağlantı ayağının 
destek plakası takviye plakasına kaynaklanabilir veya emniyet kafesi (madde 253-8.3.1 de 
tanımlandığı gibi) gövdeye/kasaya kaynaklanabilir.  

  
Özel durum: Çelik olmayan gövde/şaseler için emniyet kafesi ile  gövde/şase arasında tüm 
kaynaklar yasaktır. Sadece  takviye plakasının gövdeye bağlanmasına izin verilmiştir.  

 

 



damal�bayrak.net

damal�bayrak.net

damal�bayrak.net

damal�bayrak.net

damali .netbayrakdamalibayrak.net

2013 FIA J Eki 

154 

 

 
 

8.3.3 Malzeme özellikleri  
Sadece dairesel kesitli boruların kullanılmasına izin verilmiştir. Boruların özellikleri aşağıdaki 
gibidir:      

 

Malzeme Minimum Kopma Mukavemeti 

Soğuk çekilmiş alaşımsız kaynaksız karbon çeliği 
(aşağıya bakınız) azami %0.3 karbon içeren 

350 N/mm2 

 

Malzeme Minimum boyutlar (mm) 

Soğuk çekilmiş alaşımsız kaynaksız 
karbon çeliği (aşağıya bakınız) azami 
%0.3 karbon içeren 

45x 2.5(1.75"x0.095") Veya 50 x 2.0 (2.0"x0.083")  

38 x 2.5 (1.5"x0.095") veya 40 x 2.0 (1.6"x0.083")  

 

Malzeme Kullanım Yeri  

Soğuk çekilmiş alaşımsız 
kaynaksız karbon çeliği 
(aşağıya bakınız) azami 
%0.3 karbon içeren 

Ana rollbar (Çizim 253-1 ve 253-3) veya Yapıya göre yan 
rollbar ve  Arka yanal elemanlar (Çizim 253-2) 

Yan yarım rollbar ve diğer emniyet kafesi elemanları 

 
Not : Alaşımsız çelik için, mangan oranı maksimum  % 1,7 ve diğer elementlerin oranı 
maksimum % 0,6  olabilir.  

   
Çelik seçilirken iyi uzama  ve yeterli kaynak edilebilme özelliklerine sahip olmasına dikkat 
edilmelidir. Boru soğuk işleme yöntemi ile bükülmeli ve merkez çizgisinin bükülme radyüsü en 
az boru çapının 3 katı kadar olmalıdır. Eğer bükme işlemi esnasında boru ovalleşir ise, küçük ve 
büyük çaplar  arasındaki oran 0,9 veya daha büyük olmalıdır.  

 
Büküm bölgelerindeki seviye düzgün, eşit ve üzerinde yırtık veya çatlak olmamalıdır.  

 
8.3.4 Kaynak için kılavuz  
Kaynak borunun tüm çevresi boyunca olmalıdır.  
Tüm kaynaklar tam nüfuz eden en yüksek kaliteli  tercihen gaz altı kaynağı kullanılarak 
yapılmalıdır.  

 
Her ne kadar iyi dış görüntü kaynağın kalitesini  garanti edemezse de, kötü bir kaynak 
görüntüsü  asla iyi bir işçiliğin göstergesi değildir.  

 
Isıl işlem görmüş çelik kullanıldığında üreticinin  talimatlarına uyulmalıdır (özel elektrod, gaz altı 
kaynak).  
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8.3.5  Koruyucu yumuşak malzeme   
Otomobilde bulunanların vücutları ve kasklarının,  emniyet kafesi ile temas edebileceği yerlere, 
koruma amacı ile yanmaz yumuşak malzeme kullanmak zorunludur.   

    
Araç içindekilerin kasklarının bulunduğu bölgelerde  FIA 8857-2001, TipA (23 numaralı FIA 
homologe  rollcage padi” teknik listesine bakınız)kullanılmalıdır  ve rollbara sabit bir  şekilde 
bağlanmalıdır. 

    
Uygulama: Tüm kategoriler 

 
9.ARKAYI GÖRÜŞ 

Arkayı görüş iki dış ayna ile sağlanmalıdır (biri  sağda, biri solda). Bunlar standart ayna olabilir.  
 

Her ayna 90 cm2 yüzey alanına sahip olmalıdır.  İç ayna isteğe bağlıdır.  
 

Uygulama: Grup N, A, B, R ve Super 2000 Rallileri .Süper Production için özel yönetmeliğe bakınız.  
Ayna gövdelerinde kokpit havalandırması için delik (her  ayna için maksimum 25 cm2) açılmasına 
izin verilebilir.  

 
Uygulama: Grup N , A, B, R ve Super 2000 Ralli.  

 
10.ÇEKME KANCASI  

Tüm otomobiller, tüm yarışlar için önde ve arkada çekme kancalarına sahip olacaklardır. Bu çekme 
kancası, sadece otomobil serbestçe hareket edebiliyor ise kullanılacaktır. Çekme kancası, açıkça 
görülebilir ve sarı, kırmızı veya  turuncu renge boyanmış olmalıdır.  

 
11.CAMLAR / AĞLAR 

Camlar, trafikte kullanım için onaylı olmalıdır ve onay  işaretleri onay için yeterlidir.   
 

4 veya 5 kapılı araçlarda arka kapı camlarının üst tarafı ile kapı çerçevesinin arasında görevi sadece 
kabin havalandırması olan bir ara parça kullanılabilir ve bu parça aracın  camın dış yüzeyinde  çıkıntı 
oluşturmamalıdır. 

 
Ön cam lamine camdan yapılmış olmalıdır.   
 
Ön cam, yarışın yapıldığı ülke trafik kurallarına göre yasak olmaması durumunda maksimum 
kalınlığı 400 mikronu geçmeyecek şekilde bir veya birkaç renksiz film ile dıştan kaplanabilir.   

 
Ön camda güneşlik kullanımına araç içindekilerin trafik  işaretlerini (trafik ışıkları, trafik işaretleri, vb.) 
görmelerine engel olmaması şartıyla izin verilmiştir  Yan camlarda ve arka camda, araç içindekilerin 
5 metre mesafeden görülebileceği  şekilde renkli cam ve /veya emniyet filmi kullanımına izin 
verilmiştir.  Sadece rallilerde:  

 
Yan camların üzerinde bunların kırıldıklarında dağılmalarını önleyecek  şeffaf bir film kullanmak, 
gümüş veya füme renkli filmler kullanılmamışsa, zorunludur.  

 
Yan ve arka camlarda gümüş veya füme renkli filmlerin  kullanılmasına sadece rallilerde ve 
aşağıdaki şartlar dahilinde izin verilir:   

 

 Bu filmlerde açılacak deliklerin, dışarıdan sürücü ve otomobilin içindekileri görmesine izin 
vermesi gerekir.   

 Bu kullanma izninin, yarışmanın yönetmeliklerinde belirtilmiş olması gerekir.  
Uygulama: Grup N, A, B için. Super Production için özel kurallara bakınız.  

 
Pist yarışlarında rollcage’e bağlı ağların kullanımı mecburidir.  

 
Bu ağların özellikleri şöyle olmalıdır:  
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 Bant genişliği 19 mm  

 Açıklıkların asgari ölçüsü 25 x 25 mm  

 Açıklıkların azami ölçüsü 60 x 60 mm   
Ve cam açıklığını direksiyonun göbeği hizasına kadar kapatmalıdır.  
Superturing otomobillerde arkayı görüş engellenmemesi için ağda bölgesel değişiklikler yapılabilir.  

 
12.ÖN CAM İÇİN EMNİYET BAĞLANTILARI  

Bu tür bağlantılar, serbestçe kullanılabilir.  
 

Uygulama: Grup N , A , B .   
 
13.ANA ŞALTER  

Ana şalter tüm elektrik devrelerini kesmeli (akü, alternatör veya dinamo,  ışıklar, kornalar, kontak,  
elektrikli kumandalar vs.) ve motoru da durdurmalıdır.   

 
Elektrik kontrollü enjektörü bulunmayan Diesel  araçlar için, emmeyi kesen bir cihaz yerleştirilmelidir.  

 
Bu devre kesici, kıvılcım sızdırmaz olmalı, otomobilin hem içinden hem dışından kullanılabilmelidir.  
Dışarıdan kumanda, üstü kapalı otomobillerde, ön  cam bağlantısının alt kısmına, pilotun tarafına 
konulmalı ve beyaz çerçeveli, kenarı en az 12 cm  olan, mavi bir üçgen içerisinde kırmızı şimşek 
işareti ile belirtilmiş olmalıdır. Bu dışarıdan kumanda,  sadece kapalı otomobiller için geçerlidir.  

 
Uygulama: Tırmanma ve pistte yapılan sürat yarışları için tüm otomobillerde zorunludur. Diğer 
yarışlar için de tavsiye olunur.  

 
14.FIA ONAYLI BENZİN DEPOLARI  

Bir yarışmacı, eğer emniyetli bir yakıt deposu kullanıyorsa; bu depo FIA’nın onayladığı bir 
imalatçının mamulü olmalıdır.  

 
FIA’nın onayının alınabilmesi için, imalatçı mamulünün sabit kalitesini ve FIA’nın onayladığı 
şartnameye uygunluğunu ispatlamış olmak zorundadır.   

 
FIA tarafından tanınan emniyet deposu yapımcıları,  müşterilerine sadece onaylanmış olan normlara 
uygun depolar satmayı taahhüt etmelidir.   

 
Bu amaçla satılan her deponun üzerinde  homologasyon tarihi, son geçerlilik tarihi, imalatçının ismi, 
deponun modeli ve seri numarası yazılacaktır.  İşaretleme FIA kurallarına uygun olarak  çıkmaz 
şekilde olmalıdır.  

 
14.1  Teknik şartname 
İlgili imalatçının vereceği teklifin incelenmesinden  sonra FIA’nın herhangi bir başka teknik 
şartnameyi  onaylama hakkı saklıdır.  

 
14.2  FT3 1999, FT3.5 veya FT5 için Teknik  Şartnamesi 
Emniyet yakıt depolarının teknik  şartnamesi, istenildiği takdirde FIA sekreterliğinden temin edilebilir.   

 
 

14.3  Depoların eskimesi 
Esnek benzin depoları, 5 sene sonunda, fiziki özelliklerinin önemli bir kısmını kaybederler. Hiçbir 
yakıt deposu imalat tarihinden itibaren, 5 seneden daha fazla bir süre kullanılamaz. Ancak imalatçısı 
tarafından incelenmiş ve onaylanmış ise ilave iki yıl  daha kullanılabilir.   

 
FT3.1999, FT3.5 veya FT5 yakıt depolarının alevlenmeyen malzemeden yapılan sızdırmaz ve 
yalnızca elatle sökülebilir koruma, tarih ve onay numarasının görülebilmesini mümkün kılması 
şartıyla kullanılabilir.  
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14.4  Bu şartnamelerin uygulanması 
Grup N  ve Grup A otomobiller, eğer otomobilde yapılması gerekli modifikasyonlar kuralların izin 
verdiğinden fazla değilse FT3 1999, FT3.5 veya FT5 depoları kullanabilirler. FT3 1999, FT3.5 veya 
FT5 depolarda emniyet köpüğü kullanmak tavsiye edilir.  

 
14.5  Grup A ve N’de doldurma boğazlı depolar 
Doldurma boğazları otomobilin içinden geçen tüm depolarda FIA onaylı bir cek vana bulunmalıdır. 
Tek veya iki klapeli bu cek vana, deponun doldurma boğazının depo tarafına yerleştirilmelidir. 
Doldurma boğazı, benzin doldurma ağzını depoya bağlayan kısım olarak tanımlanır.   

 
15.YANGINA KARŞI KORUMA  

Bir yangın halinde, alevlerin direkt geçişini önlemek için, motor ile yolcu koltuklarının arasına 
koruyucu bir levha yerleştirilmesi gerekir. Bu engeli, arka koltuklar gerçekleştiriyorsa, koltuk arkaları 
yanmaz bir malzeme ile kaplanmalıdır.  

 
16.KOLTUKLAR, DESTEKLER VE BAĞLANTI NOKTALARI  

Eğer orijinal koltuğun bağlantı parçaları veya destekleri  değiştirilecek ise, yeni parçaların takılması 
koltuk imalatçısı tarafından onaylanmalı veya aşağıdaki  şartlara uygun olmalıdır.  

 
16.1Koltuk desteği için bağlantı noktaları: Koltuk desteği aşağıdaki şekillerden biri ile 
bağlanmalıdır. 

 Aracın orijinal bağlantı noktalarına bağlanabilir.  

 Homologe olduğu VO ile gösterilen koltuğun bağlantı noktalarına bağlanabilir ve bu durumda 
orijinal bağlantılar sökülebilir.  

 Bağlantı noktaları Şekil 253-65B’ ye uygun olmalıdır.  
Koltuklar bağlantı noktalarına en az 4 bağlantı noktasından bağlanmalıdır ve 8 mm çapında  civata 
kullanılmalıdır.  

 
Montaj :  
1.Aracın alt tünel bölgesinde koltuk bağlantı noktalarına delikler açın ( bu delikler somunun dış 
çapından büyük olmalıdır.  

 
2.Somunları destek plakasına kaynaklayın ve bu  plakayı da tünele deliklerin önüne 
kaynaklayın.  

 
3.Destek parçasını (crosmember) iki uçtan plakalara  kaynatın.  

 
4.4 adet M8 civata ile kaynaklı somunlara sabitleyin.    

 
16.2.Koltuk desteklerinin doğrudan şaseye / gövdeye sabitlenmesi  
Destekler şaseye en çapı 8 mm olan az 4 bağlantı civatası ile ve şekil 253-65’ e uygun bğlantı 
plakası ile olmalıdır. Destek ve araç gövdesi arasındaki minimum kontak yüzeyi her bağlantı 
noktasında 40cm2  olmalıdır.  

   
16.3 Eğer çabuk sökülen sistemler kullanılır ise; bunlar,  aynı anda uygulanmayan 18000 N’luk 
düşey ve yatay kuvvetlere dayanabilmelidirler. Eğer koltukları ayarlamak için raylar kullanılır ise, 
bunlar  homologasyonu yapılmış otomobil ile veya koltuk  ile orijinal olarak temin edilmiş olmalıdır. 
(Şekil  253-65) 

 
16.4 Koltuk, 2 önde , 2 arkada olmak üzere 4 bağlantı noktasından , minimum 8 mm çapında 
cıvatalar ve  koltuğa birleştirilmiş takviyeler kullanılarak desteklere bağlanmalıdır. Her bağlantı 
noktası, herhangi  bir yönden uygulanacak 15000 N’luk kuvvete dayanabilmelidir.  

 
16.5 Destekler ve plakaların minimum kalınlığı çelik için  3 mm , hafif alaşım malzemeler için 5 mm 
olmalıdır  Her destek elemanının uzunlamasına boyutu en az  6 cm olmalıdır.   
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16.6 Homologe koltukta oturanla koltuk arasında minder  varsa kalınlığı 50 mm’ den fazla 
olmamalıdır.   

 
Bütün koltuklar FIA 8855/1999 veya 8862/2009’a uygun homologe olmalı ve tadilat yapılmamalıdır. 
FIA 8855/1999 standartlarına uyan koltuklar için kullanım ömrü zorunlu etiketinde belirtilen imalat 
tarihinden itibaren 5 yıldır.  

 
Üretici tarafından bu süre, ek bir etiket ile belirtilerek 2 yıl daha uzatılabilir.  

 
FIA 8862/2009 standartlarına uygun homologe olan koltuğun kullanım ömrü imalat tarihinden 
itibaren 10 yıldır.  

 
Sadece rallilerde, 8862/2009 koltuklar araç imalatçısının VO’ da homologe ettiği desteklerle 
kullanılabilir.  

 
17.BASINÇ KONTROL SUPAPLARI  

Tekerlekler üzerinde basınç düşürücü supaplar bulunması yasaktır.   

 
 

 


