AUTÓS GYO RSAS ÁGI HEGYI KUPA II. OSZTÁ LY 2016.

Alapkiírás kiegészítés
Az Autós Gyorsas ági Heg yi Kupa, továbbiakban, GYHK II., pontg yűjtő rends zer ű sor oz at for máj ában kerül kiír ásra, mel y
soroz atnak a rendez vényei:
a 2016 évi Heg yi Bajnoks ág rendez vényei, 2016. 05.27-29. Orfű, 2016. 07.15- 17. Paráds as vár.
A rendez vények sor án a versenyz ők elér t eredményei k alapján pontokat sz erez nek, mel y al apj a az év végi értékelé snek és
díjazás nak. A GYH K II. önálló sportsz abál yait a j elen kiír ás tartal mazz a, ug yanakkor az itt nem sz abál yoz ott kér désekben az
Autós Gyorsasági Ország os Baj nokság Alapkiír ás 2016. foglaltakat kell betartani. (további akban AGYOB)
A s oroz at rendez vényei nél az AGYOB 5.2 pontj ában leírt „H egyi versenyek l ebonyolítása” c ímű sz abál yz at al kal maz andó. A
rendez vényekre a rendez ő - ez en s zabál yok alapján – vers enykiírás t készít,mel yet az MNASZ Gyors asági Szakági Biz otts ága
(továbbiakban AGYB) hagy j óvá. Amennyi ben fenti s zabál ytól eltérő l ebonyolítást igényel eg y adott r endez vény , az adott
verseny
vers enykiír ásában
kerül
részl etesen
közl ésre.
Az GYH K II. rendez vényeinek edzése és vers enyfutamai alatt a vers enypál yán tartóz kodó vers enyautóban csak az az zal az
autóval a versenyre benevezett eg y vers enyző tartóz kodhat, az el őírt eg yéb feltételek megléte es etén. Vers enyz őtárs, más
versenyz ő, illetve bár mel y más személ y szállítása tilos. Nem sz ámít más sz emél ynek a versenyautó mentés e sor án
közreműködő, hi vatalos sz emél y.
1. A HEGYI KUPA REND EZ VÉN YEI
Az GYHK II. sor oz atban a fenti ekben felsor olt r endez vények ves znek r észt.
Továbbá:
a)az MNASZ AGYB a r endez vény kiírását elfog adta, és
b) a rendez vény hi vatal os véger edményét, - mel y tartal maz za az adott
rendez vény absz olút és a géposz tál yok sz erinti er edménylistáját, vers enyz őnként feltüntetve benne a rés ztvevők nevét, nevező
egyes ületének nevét, és a gépj ár mű típus át, és géposz tál yát, és az elért össz esített időer edményt – 96 ór án bel ül meg kül di az
MNASZ AGYB rés zér e.
A rendez vények befejezés ét követően az MNASZ, a hi vatalos honl apon köz zéteszi a bajnoks ág aktuális áll ás át. (a feltételként
előír t er edménylista megérkezés e es etén).
2. A B AJN OKSÁ G R ÉSZT VEV ŐI
Azon versenyz ők, aki k MAR B vag y szl alom vers enyz ői igaz ol vánnyal r endel kez nek és nem kívánnak g yorsasági vag y
gyors as ági heg yi licenc et ki váltani , a versenyeken kül ön , a II. Osztál yú heg yi kupában ker ülnek értékel ésre. Minden
gépjár műnek MN ASZ M ARB tec hni kai kártyával, MN ASZ g épkönyvvel, vagy s aj át ASN -je által ( bár mel y szakágra) ki állított
ér vényes g épkönyvvel ill etve FIA T ec hnic al passporttal kell r endel kez ni e.
A rész vétel r egisztráci óhoz kötött, a nem g yors as ági szakágnál lic enc cel r endel kez ő versenyz ők r ész ére a versenyigazg ató a
hel ys zínen külön sz abál yis mer eti és biztonsági eligazítás t tart, mel y a rész tvevőknek kötelező.
2.1 A R ÉSZ VÉTEL FELT ÉT ELEI
Azon vers enyzők rész ér e, aki k nem kívánnak lic encet ki váltani, de az MNASZ bár mel y eg yéb s oroz atában ér vényes
versenyz ési eng edéll yel , igaz ol vánnyal (MARB, Szlal om) rendel kez nek, lehetőség van a versenyeken napi licenc
ki váltásár a, mel ynek díja 2500 F t/nap. Es etükb en fontos, hogy valamel y más sz akágban rendel kezzenek nevez ői
licencc el és az adott nevez ő írás beli nyil atkozat for máj ában hozzáj árul ását adj a. Ők a bajnoks ág II. osztál yú
ér tékelésében szer epel nek.
Minden induló r ész ére sz üks éges az éves regisztráció megtétele, mel ynek díja el őz etes regisz tráci ó esetén 2000.Ft (g yors ági/heg yi licencc el i ngyenes) hel yszíni r egisztráci ónál 5000.-Ft (gyorsas ági/heg yi lic enc cel i ng yenes). Az
előzetes regisztr áció az els ő vers eny nevez ési z árlatáig tart.
3.
A KU PÁB AN ENGEDÉL YEZETT JÁRMŰ VEK
3.1 A s oroz atban az ok a versenyz ők ker ülnek értékelésr e, aki k a
rendez vényeken ol yan jár művekkel ves znek r észt, amel yek az ér vényes haz ai
jogszabál yok sz erint sz emél yg épkocsi nak mi nős ülnek, zárt kar ossz ériával rendel kez nek, és megfel elnek a mellékl etként kiadott
tec hni kai s zabál yoknak, és az Al apkiír ás 2016. –ban felsor olt géposztál yok köz ül valamel yi kbe besor olhatóak.
4. A REND EZVÉN YEK ÉRT ÉKEL ÉSE, ÓVÁS, DÍJAZÁS:
4.1 A rendez vények abs zol út eredménylistáj án szer eplő össz es ített i dőer edmény
alapján, az MNASZ AGYB el készíti az egyes rendez vények MNASZ GYH K II.
abs zol út és g éposz tál y értékel ését.
4.2 A r end ezvén yenkénti pontozása.
Az értékelt vers enyz ők, mi nd az absz ol út, mi nd a géposztál y értékel ésük s orán, a
rendez vényen el ért eredményük s zeri nt az alábbi baj noki pontokat kapj ák:
1. h elyezett: 10 pont
5. helyez ett: 4 po nt
2. h elyezett: 8 pont
6. helyez ett: 3 po nt
3. h elyezett: 6 pont
7. helyez ett: 2 po nt
4. h elyezett: 5 pont
8. helyez ett: 1 po nt

4.3 A r end ezvén yenkénti díjaz ás.
A rendez vényeken az MN ASZ díjakat nem osz t ki. A r endez vény rész tvevői t
a rendez ő kötel es díjazni az al ábbiak sz erint:
abs zol út 1-3 serl egdíj az ás

-

amennyi ben val amel y géposztál yban leg alább 5 indul ó van, az 1-3. s erleg díjazás ban

5. AZ GYHK II. ÉVES ÉRT ÉK ELÉSE, VÉGER EDMÉN YE, DÍJAZÁ SA:
Az értékel és az abszol út és a géposztál yokban sz erz ett pontok össz esítés e alapján történi k. Az éves értékel és énél valamennyi
rendez vény eredménye figyelembe vételre kerül .
5.1 Gépo sztály értékelés
A legtöbb pontot sz erz ett vers enyző az els ő, az utá na következő a más odi k, és íg y tovább.
Az első hel yez ett el nyeri az MN ASZ Autós Gyo rsasági Heg yi Kup a II. oszt ály … g éposztály 2016. évi g yőzt ese címet,
amennyi ben legal ább 6 futamon elrajtolt. (Adott r endez vény eg y vers enynapj án két futam ker ül megrendez ésr e.)
5.2 Holtversen y
Akár az abs zol út, akár a gépos ztál yok ér tékelésénél az éves össz es ítésben azonos pontsz ámot sz erz ett vers enyz ők köz ül az a
jobb hel yezett, aki több jobb hel yezés t (több els ő, több más odi k és íg y tovább) ér el. Ha a holtvers eny így is fennáll, akkor az
érintettek az onos hel yezettek.
5.3 A véger ed mén y közz étét ele, v églegessé válása
Az MN ASZ l eg később 2016. november 5-ig köz zétes zi hi vatalos honlapján a 2016. évi i deiglenes véger edményét.
A közzétételt követő 10 napon belül van a résztvevőknek lehetős égük az er edményekkel kapcsol atos an észrevételt
(számsz aki, elír ási hibák) tenni ük, ez t követően az er edmények végleges ek. Az MNASZ az eg yes kupar endez vények
eredményére vonatkozó óvás t nem fog ad el.
5.4 A GYHK II. éves d íjazása, d íjkio sztó
Az éves hi vatal os véger edmény alapján az éves díjak kio sztására az MN ASZ Autós Gyorsas ági Bajnoks ágának éves díjátadó
gáláján kerül sor.
6.BIZT ONSÁGI ÉS T ECHNIK AI EL ŐÍRÁ SOK
A rendez vényeken cs ak az ok a jár művek vehetnek rés zt, mel yek megfel elnek az alábbi mellékl etben l eírt mi ni mális tec hni kai
előír ás oknak.

Melléklet:

MNASZ Autós Gyorsasági Hegyi Kupa II. osztály minimális
technikai előírásai
A versenye ken ré szt vehet bármilyen gyártmányú, valaha, vagy jelenleg is sorozatban gyártott, a
szabályok szerint átalakított személygépkocsi. A versenye ken semmilyen formában nem indulhatnak,
nem vehetnek ré szt a motorkeré kpá r motorral szerelt (hajtott) versenyautók.
Turbóval, vagy bármilyen más feltöltővel szerel t motor használata esetén a tényleges
hengerűrtartalmat benzinmotor esetén 1,7-el, wankel motor esetén 1,5-el, és diesel motor eseté n
1,0-val kell szorozni, é s az így kapott érté k alapján kell az autót a megfelelő csoportba besorolni.
Bukócső:

Új autó építésko r a mindenkori FIA J függelék 253.fejeztete szerinti bukócső használata kötelező.
Minimális előírás:
Főkapu (min. 42 mm-es külső méret, 2,5 mm-es falv astagság).
Első letámasztás, a fő kapuhoz kötve, a tetőko szorú belső pereménél elvezetve, az „A” oszlop mellett
a lehető legszorosabban illesztve és talpalva a padlólemezen, (min. 38 mm -es külső méret, 2,5 mm-es
falvastagság).
Hátsó merevítő támasz, egyenes csöve kkel, a főkapuhoz kötve, talpalás a hátsó padlólemezen,
vagy a hátsó futómű bekötési pontjain. (min. 38 mm-es külső méret, 2,5 mm-es falvastagság).
A fentieken kívül a bukócső kiegészíthető további elemekkel is, de a csöve k kül ső átmérője és a
falvastagság nem lehet kevesebb a hátsó merevítőknél előírt méreteknél.
A bukócső talpalási pontjainál, a karosszéria padlólemezét meg kell erősíteni. Az erősíté s minimum,
a padlólemez egyik oldalán, egy 10 x 10 cm –es, legalább 2 mm vastag, hegesztéssel rögzített lemez.
A bukócső talpalásánál alkalmazott, un.”doboz” erősíté sként elfogadott.
A fentieken kívül elfogadott minden olyan bukócső, aminek valamilyen gyártó által kiadott
eredetigazolása (certifikat) van és azt megfelelően beépítették.

Anyag

Hidegen húzott
varratmentes
szénacél maximum
3%
széntartalommal

Szakító szilárdság

Minimum méretek
(mm)

Alkalmazás

42x2,5 (1,75"x0,095")
vagy
50x2,0 (2,0"x0,083")

Fő bukócső vagy
oldalsó bukócső,
kon stru kciótól
függően

38x2,5 (1,5"x0,095")
vagy
40x2,0 (1,6"x0,083")

Oldalsó fél-bukócső
és a biztonsági
ketrec egyéb ré szei
(hacsa k a fenti
cikkelyekben
másképp nem
szabályzott

350 N /mm2

.
Bukósisak
Minimális előírás, az áll alatt összecsatolható „E” jelű bukó sisa k, melyet a gépátvételen kötelező
bemutatni. Ajánlott a homológ vagy lejárt homológ bukósi sa k. FHR fejrögzítő használata fokozottan
ajánlott.
Ruházat
Homológ vagy lejárt homológ tűzálló overál , cipő viselése kötelező. A Ruházat és a Bukó sisa k
megfelelősségét és állapotát a verseny ideje alatt a Technikai Bizottság jelen lévő tiszt ségviselői
fokozottan ellenőrzik.

Üzemanyag tank
A gyárilag beépített, minden esetben elfogadott. Amennyiben az üzemanyagtank nem az eredeti,
hanem azt az utastérbe, vagy a csomagtartóba építik be, akkor azt csavaro s köté ssel, fixen a
padlólemezhez kell rögzíteni. Az utastérben belül elvezetett üzemanyagcső esetében, kizárólag
fémhálós biztonsági cső ha sználható, ami egy darabból kell, hogy legyen, vonatkozik ez a vi sszafolyó
ágra, és a túlfolyó csőre is. Kidörzsölődést megakadályozó védőburkolattal kell ellátni az
üzemanyagcsövet minden olyan ponton, ahol azt átvezetik a ka ro sszéria bármely lemezén. Az
átv ezetések használata engedélyezett. ( FIA J 253 59-60 ábra!)
Az utastérben, vagy a csomagtérben elhelyezett üzemanya gtank szellőző, túlfolyó csövét, ki kell
vezetni a karosszé rián kívülre, a kipufogó rendszertől, lehetőleg a legtávolabbi ponton.
Az utastérrel egy légtérben elhelyezett üzemanyagtankot, AC pumpát, üzemanyagszűrőt, minden
esetben el kell látni egy szivárgásmentes, tűzálló burkolattal.
Akkumulátor
Amennyiben az eredeti beépítési helyet megtartják, úgy fokozottan ajánlott az eredeti rögzítésen kívül,
egy + rögzítő pánt felszerelése , ami lehet heveder is. A pozitív pólus szigetelése kötelező!
Az akkumulátor áthelyezése esetén, kettő párhuzamos szigetelt acélpánttal, azt csavaros köté ssel kell
rögzíteni (minimum M10-s 8.8-a s acél), és burkolattal kell ellátni, a savkifolyás megakadályozása
céljából.
Tűzol tó készülék
Az autóban kötelező felszerelés egy min. 4 kg töltetű (Minimális tűzoltó anyag mennyiség: 4,0 kg),
érvényes felülvizsgálattal rendelkező kézi tűzoltó ké szülék. A tűzoltó ké szüléket könnyen mindkét
versenyző által elérhető módon, a navigátor ülése elé, a fenéklemezre kell rögzíteni. Továbbá csa k
gyorskioldó fémrögzítő („béka zár”) é s fémpánt fogadható el (minimum 2 db). Minden tűzoltó
ké szülé ket a megfelelő védelemmel ellátva kell felszerelni úgy, hogy azok rögzítése 25G lassulásna k
ellenálljon. A készülék hitelesítését, é s rögzíté sét a gépátvételen ellenőrzik.
Minden tűzoltó készüléken az alábbi információkat kell feltüntetni:
- űrtartalom
- az oltóanyag típusa
- az oltóanyag mennyisége (súly vagy térfogat)

- a követ kező ellenőrzés időpontja, mely nem lehet több két évnél a töltés, illetve az utolsó ellenőrzés
idejétől számítva.
Vonószem
Elöl, hátul kötelező. Alkalmasnak kell lennie arra, hogy az autót súlyát vontatás céljából elbírja.
Ezeket a vonószeme ket piros, vagy sárga színre kell festeni.

Karosszéria
A gépkocsi ka ro sszériájának függőleges sí kjából semmilyen alkatrész nem lóghat ki, bele értve a
kere ke ket, é s az utólag felszerelt vontatószerkezeteket is.
A ke re ke k rögzíté sére szolgáló tőcsavaro k ho sszát, úgy kell kialakítani, hogy azok ne lógjanak ki a
kere ke k kül ső sí kjából . Az olyan kocsit, melynek kon st rukcióját veszélyesnek ítélik, a versen y
vezetősége kizárhatja a versenyből. Ugyanez vonatkozik a verseny folyamán veszélyessé vált kocsira
is.
Üv egek
A szélvédő kivételével bármelyik üveg kicse rélhető , helyettesíthető poli -carbonát lemezekkel, de azo k
vastag sága minimum 3mm kell, hogy legyen. A szélvédőnek raga sztott, biztonsági üvegből kell
ké szülnie .Napellenző csík engedélyezett. Az üvegek bevonása biztonsági fóliával ajánlott, de minden
esetben meg kell őrizni azok átláthatóságát, nem alkalmazható olyan fólia, ami magakadályozza az
autó belső terébe történő belátást .Az átláthatóság biztosítása a poli -carbonát lemezeknél is kötelező!
A szabad kilátást zavaró első szélvédő üveggel elrajtolni tilos! ( sérült, törött )
Fékek
Kétkörö s fé krend szer, melyet egyetlen pedállal működtetnek. A pedálnak normálisan minden keré kre
hatnia kell, a fékrendsze r csöveinek bármely pontján tapasztalható szivárgás, vagy a fé krend sze r
egyéb meghibásodása e setén a pedálnak még mindig legalább két keré kre kell hatnia.
Pótkerék
Tilosak.
Pótlólagos r ögzítések
Legalább
2-2 db pótlólagos rögzítés al kalmazása esetén( a mellső és hátsó motorház - vag y
csomagtér tetőhöz.) az eredeti motorház- és csomagtér fedél -rögzítőket ki kell iktatni, vagy el kell
távolítani.
Biztonsági öv ek
Minimális előírás : Négy pontos lejárt homológizációjú biztonsági öv az alábbiak szerint.
Két vállpánt és egy kere sztirányú pánt használata, ahol a rögzítési pontok a karo sszérián vannak
elhelyezve: kettő a kere sztirányú pántok számára, kettő a vállpántok számára.
Ezen túlmenően körgyorsa sági versenye ken az öve ket forgócsato s kioldórendszerrel kell felszerelni.
Felszerelés
Tilos a biztonsági övet az üléshez vagy annak tartójához rögzíteni! A biztonsá gi öv a gyári rögzítési
pontokhoz sze relhető.
A rögzítési pontok ajánlott geometriai elhelyezéseit a 253 -61 számú ábra mutatja.

253-61.

A vállpántoknak hátra és lefelé kell irányulniuk, oly módon, hogy az irány ne zárjon be 45° -nál
nagyobb szöget az üléstámlán kialakított öv átvezetési pont felső vízszintes sí kjával, azonban ajánlott,
hogy ez a szög ne haladja meg a 10°-ot.
Az ülés középvonalához viszonyított legnagyobb szög 20° lehet akár széttartó, a kár ö sszetartó
módon.
Amennyiben lehetséges, a gyártó által eredetileg a C oszlopra szerelt rögzítési pontot kell alkalmazni.
Olyan rögzítési pontok, amelyek a vízszintes sí kkal nagyobb szöget zárnak be, nem készíthetők.
Ebben az esetben a 4 pontos biztonsági övek vállpántjait a hátsó ülés kere sztirányú öveinek rögzíté si
pontjaihoz lehet felszerelni, amelyeket eredetileg a gépjármű gyártója szerelt fel.
Négy pontos biztonsági övek e setén a vállpántokat egymással kere sztezve az első ülé s
középvonalához viszonyítva szimmetriku san kell felszerelni .Keresztirányú és lábközti pántok nem
haladhatnak át az ülés szélein, hanem kere sztül kell haladniuk az ülésen annak érde kében, hogy a
medence körüli részt a lehető legnagyobb felülettel takarják be é s védjék. A ke re sztirányú övekne k
szo ro san simulniuk kell a medencecsont és a comb felső ré sze közötti ré szhez, semmilyen
körülmények között nem viselhetők a ha si ré szen .Ügyelni kell arra, hogy az övek éles szélekhez való
súrlódás közben ne sé rüljenek meg. Amennyiben a sorozatgyártá sú rögzíté si pontokra a váll- és/vag y
lábközti pántok rögzítése nem lehetséges, új rögzíté si pontokat kell kialakítani a karo sszérián vagy az
alvázon; a vállpántok esetében ezeket a hátsó kere ke k középvonalához a lehető legközelebb kell
elhelyezni.
A vállpántok rögzíthetők a biztonsági bukó ket rechez vagy annak egy megerősítő csö véhez huro k (fül,
gyűrű) segít ségével, rögzíthetők ezen kívül a hátsó övek felső rögzítési pontjaihoz, vagy egy, a
bukó ketrec hátsó merevítőihez hegesztett kere sztirányú erő sítő elemhez is (lásd 253 -66.sz. ábra).

253-66
Ebben az esetben a kere sztirányú erő sítő elem használatának a követ kező feltételeknek kell
megfelelnie:
- A kere sztirányú erősítő elemnek egy legalább 38 x 2,5 mm -es vagy 40 x 2mm-es hidegen húzott,
varrat
nélküli, minimum 350 N/mm2 sza kítószilárdságú acélcsőne k kell lennie.
- Az erő sítő elem elhelyezési magasságána k olyannak kell lennie, hogy a vállpántok hátra és lefelé
irányuljanak oly módon, hogy az irány 10° és 45° közötti szöget zárjon be az üléstámlán kialakított
öv átkötési pont felső élénekvízszintes sí kjával, ajánlott azonban, hogy ez a szög 10° legyen.
- A pántok rögzíthetők hurkolással vagy csavaro kkal, az utóbbi esetben azonban minden rögzítési
ponthoz
közdarabot (ellenlemezt) kell hegeszteni. (A méreteket lásd a 253 -67 számú ábrán.)
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Ezeket a közdarabo kat az e rő sítő csőbe kell helyezni és a pántok rögzíté séhez M12 8.8 vagy 7/16 UNF
minőségű csavaro kat kell használni.
- Minden egyes rögzíté si pontnak 1470 daN, lábközti pántok e setén 720 daN nagyságú erőhatásnak kell
ellenállnia.
Ha két pántot egy ponton rögzítenek (vállpántok esetében tilos), a figyelembe veendő terhelés egyenlő a
két
pántra előírt terhelés összegével.
- Minden újonnan létrehozott rögzítési pont esetén egy legalább 4 0 cm2 felületű és legalább 3 mm
vastag ságú acél erősítő lemezt kell használni.
- Az alvázhoz vagy önhordó karo sszériához való rögzítés elvei:
1) Általános rögzítési rendsze r: lásd 253 -62 sz. ábra.
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Vállpánt rögzítési rendszer :lásd 253-63 sz. ábra
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3) Lábközti pántok rögzítési rendsze re: lásd 253 -64 sz. ábra.
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Felhasználás
A biztonsági övet homológizált kialakításban, mindennemű módosítás, vagy al katré sze k eltávolítása
nélkül, a gyártói utasításo kna k megfelelően kell használni.A biztonsági övek hatékonysága és
élettartama közvetlen kapcsolatban áll a felszerelés módjával, a felhasználással és karbantartá ssal.Az
öveket minden súlyos ütközé s után ki kell cserélni, továbbá, amikor a szövet vegyi anyagok vagy
napfény hatására,meggyengül, megkopik, vagy elsza kad.
Ugyancsak cserélni kell az öveket, ha a fémrésze k vagy tartói meghajlottak, deformáltak, vagy
rozsdása k.
Minden olyan övet, amely nem működik tökéletesen, ki kell cserélni. .

Kilátás hátrafelé
A hátralátást két külső tükör útján kell megvalósítani (egy jobboldali és egy baloldali). Ezek lehetnek
szé ria kivitelűek.Mindegyik visszapillantó tükörnek legalább 90 cm2 tükröződő felülettel kell
rendelkeznie.
Belső visszapillantó tükör felszerelhető.

Hálók
Körpályán rendezett események esetében a biztonsági bukóketrecre rögzített hálót kell használni.
Ezekne k a hálóknak a követ kező jellemzőkkel kell bírniuk:
Minimális pántszélesség: 19 mm.
A nyílások minimális mérete: 25x25 mm.
A nyílások maximális mérete: 60x60 mm.
A hálóknak be kell fedniük az ablak nyílását a kormánykeré k közepéig.

Áramtalanító kapcsoló
Az áramtalanító kapcsolónak meg kell sza kítani az össze s áram kört (az a kkumulátor, generátor, vagy
dinamó, világítás, indítás, gyújtás, elektromos vezérlé s, stb. áramköreit), é s a motort is le kell állítania.
Dízel motorokna k amelyekne k nem elektroniku san szabályozott befecskendezé se, az á ramtalanító
kapcsolót rá kell kapcsolni egy eszközre, amely megszakítja az üzemanyag bevitelt a motorba.
Szikramentes kivitelű, és az autó belsejéből, valamint kívülről egyaránt működtethető kell, hogy legyen.
A megsza kító egység külső működtetőjét, zárt autók e setén kötelezően a szélvédő alsó ré szénél kell
elhelyezni.
A működtetőt ké k alapon fehér szegélyű, legalább 12 cm-es oldalú háromszögben, piros színű villám
jellel kell jelölni.
Ez a külső megsza kító rendsze r csa k zárt autók e setén kötelező.
Alkalmazás: kötelező szerelvény minden olyan autó számára, melyek kör vagy hegyi gyorsasági
versenyeken ve szne k ré szt. A felszerelés javasolt a többi eseményen is.
Kormányzár
El kell távolítani.
Belső rész
Az utasteret é s a motorteret el kell választani egymástól. Ennek a tűzfalnak szivárgásmentesne k kell
lennie.

ÜLÉSEK, RÖGZÍ TÉSEI K ÉS ÜLÉS TÁMASZO K
Ülés
Minimum előírás : Lejárt homológizációjú versenyülés. Rögzíté se minimum 4 ponton történjen, minimum
M8-as, 8.8 sza kító szilárdságú acélcsavarral. Az ülés sín használata engedélyezett, de kizárólag úgy,
hogy egy adott ülésen mindkét sín rögzíthető legyen az elmozdulás ellen. Az ülés szabályos rögzítése a
gépátvételen kiemelten kerül ellenőrzésre. Ha az eredeti ülésrögzítő vagy - tartóelemeket
megváltoztatják, az új alkatré sze kne k vagy az ülésgyártó által jóváhagyott termékekne k kell lenni, vagy
meg kell felelni a felsorol telőírásokna k.
1, Rögzítési pontok az ülés tartóelemeinek rögzí téséhez.
Az üléstartókat rögzíteni kell valamely módon a követ kező k közül:
- a szé ria rögzítése k használata az ülés tartóelemeinek rögzítéséhez
- rögzítési pontok a 253-65B számú rajz alapján kial akítva
A tartóelemeket a karo sszé riához/alvázhoz ülésenként legalább 4 ponton kell rögzíteni min.8 mm átmérőjű csavaro kkal.
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Szerelési útmutatás:
1 - Lyu kat fúrni (nagyobbat, mint az anyacsavar külső átmérője) a karo sszéria alsó sínére é s a kö zépső
falára.
2 - Az anyák az ellendarabhoz (lemezhez) hegeszthetők akko r, ha azok a karo sszé ria alsó sínére é s a
közép ső falára kerülnek.
3 - A 2 menetes anyát a kere szttartóra hegeszteni csa k a kkor lehet, ha az anya teljesen kö rbe
hegeszthető.
4 – Az odahegesztett anyákba kell rögzíteni a szerkezetet 4db M8 -as 8.8-as csava rral.
2, Az ülés tartóelemeit közv etlenül a karosszériára kell rögzíteni.
A tartóelemeket a ka ro sszériához/alvázhoz ülésenként legalább 4 ponton kell rögzíteni, minimum 8
milliméter átmérőjű csavarok é s ellentartó lemezek felhasználásával, a 253 -65 ábrának megfelelően.
A minimális érintkezé si felület nagysága a tartóelem, a karosszéria/alváz és az ellentartó lemez között
sze relési pontonként 40 cm2..
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3, Amennyiben gyorskioldó rendszereket ha sználnak, azo kna k ellen kell állni 18000 N nagyságú,
függőleges és vízszintes irányú, de nem egyszerre alkalmazott erőhatásnak. Ha az ülés beállítása
céljából síneket alkalmaznak, azoknak a homológizált autókhoz eredetileg gyártottnak, va gy az üléshez
szállított sínekne k kell lenniük.
4, Az üléseket a tartóelemekhez 4 darab szerelési ponton kell rögzíteni, melyek közül 2 darab az ülés
elején, 2 darab az ülés hátsó ré szén helyezkedik el. A rögzíté se ket minimum 8 mm átmérőjű
csava ro kkal, valamint az ülése k anyagába integrált erősítő elemek felhasználásával kell
megvalósítani.Minden egyes rögzítési pontnak ellen kell állnia 15000 N, bármilyen irányú erőhatásnak.
5, A tartóelemek és ellenlemezek minimális va stag sága acél esetében 3 mm, könnyűfé mötvözeteknél 5
mm.Az egyes tartóelemek hosszmérete nem lehet keve sebb, mint 6 cm.

6, Ha a homológizált ülésen párna van, annak vastag sága maximum 50 mm lehet.
Az FIA 8855/1999 szabványnak megfelelő ülések ha sználati ideje 5 év a gyártási címkén feltüntetett
dátumtól számítva.
A gyártó ezt további két évvel külön címkével hosszabbíthatja meg.
Az FIA 8862/2009 szabványnak megfelelő ülések ha sználati ideje 10 év a gyártás évétől számítva.
Motor
Feltöltött motorok esetén szű kítőt kell alkalmazni melyen a mot or által beszívott levegőmennyiségnek át
kell áramolnia. A szűkítő m aximális belső átmérője 45mm melyet a szűkítő belsejében legalább 5mm
hosszon mérhetőnek kell lennie.

