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SÄÄNNÖT EI MÄÄRITÄ KATSASTUSMIESTEN TAI KATSASTUSPÄÄLLIKÖN KULUISTA MITÄÄN!

 SOVI ETUKÄTEEN JÄRJESTÄJÄN KANSSA SIITÄ, MITÄ KORVATAAN TAI EI KORVATA!!

 KATSASTUSPÄÄLLIKKÖ VASTAA, ETTÄ MAJOITUS JA RUOKAILU ON NS. IHMISARVOISTA
 JOS KORVAUSTA EI SAA NEUVOTELTUA ITSEÄÄN MIELLYTTÄVÄKSI, VOI ÄÄNESTÄÄ 

JALOILLAAN.
 KILPAILUN JÄLKEEN EI ENÄÄ OLE VALITUSMAHDOLLISUUTTA!



SÄÄNTÖKIRJA 2020, muutokset



Sääntökirjan lukeminen



SÄÄNTÖKIRJA 2020, muutokset
» Autourheilun Kansallisen Määräykset Suomessa:

» 112. Sääntöjen noudattamisjärjestys

» Ristiriitatilanteissa urheilusääntöjä noudatetaan seuraavassa järjestyksessä, jossa ylin on määräävin:

» - Kilpailun sääntöjen lisämääräykset

» - Kilpailun säännöt

» - Sarjasäännöt

» - Lajisäännöt

» - Autourheilun Kansalliset Määräykset Suomessa

» Ristiriitatilanteissa teknisiä sääntöjä noudatetaan seuraavassa järjestyksessä, jossa ylin on määräävin:

» - Kilpailun sääntöjen lisämääräykset

» - Kilpailun säännöt

» - Sarjasäännöt

» - Lajisäännöt

» - Liite J ryhmäsäännöt (Liite K ryhmäsäännöt)

» - Liite J Yleiset säännöt (Liite K Yleiset säännöt)

» - Autourheilun Kansalliset Määräykset Suomessa



SÄÄNTÖKIRJA 2020, muutokset
» Nopeuden sääntö

» 9.12 Jäähdytys:

» Glykolin käyttö jäähdytysjärjestelmässä on kielletty. Jäähdytysjärjestelmässä sallitaan vain vesi ja 
korroosionestoaine lisäaineet, jotka eivät aiheuta liukkautta joutuessaan radan pintaan. Kilpailun 
säännöissä voidaan tarvittaessa myöntää tälle poikkeus.

» Rallisprint säännöt,

» 6.2 Polttoaine ja tankkaaminen 

» Polttoaine Liite J, artikla 252.9. Polttoaine rallin lajisäännön mukaisesti; Polttoaineena voidaan 
käyttää E85, 98E5 tai FIA:n hyväksymää polttoainetta kaikissa nelivetoisissa autoissa luokituksen 
voimassaolosta huolimatta. Tämä koskee myös kaksivetoisia ahdettuja autoja. Imuilman kuristin 
kuten käytettäessä E85 polttoainetta. (Liite J kohta 4.2 Moottori).

» Rallisprint säännöt,

» 10.6 Renkaat 

» Renkaina käytetään talvikaudella rallin lajisäännön kohdan 35 Liite J artikla 252.6.1.2 mukaisia 
renkaita. Kesäkaudella renkaat ovat vapaat auton ryhmäsäännön mukaisin rajoituksin.



Renkaat rallin ja rallisprintin 
arvokilpailuissa
»

» Seuraavat renkaat on toimitettu luokiteltavaksi Liite J artikla 252.6.2 mukaisesti 
ja hyväksytty käytettäväksi AKK:n rallin ja rallisprintin arvokilpailuissa:

»

» 1.1.2020 alkaen rallin ja rallisprintin arvokilpailuiden arvoluokissa on sallittua 
käyttää seuraavia 15” nastarenkaita:

» Merkki Malli Koko
» Black Rocket BR 110                                                            10/65 - 15
» DMACK DMG ICE 2 185/65 R 15
» DMACK DMG ICE 2 185/70 R 15
» Michelin TL X ICE NORTH NA01 L/R 15/65 - 15
» Michelin TL X ICE NORTH NA01 13/64 - 15
» Pirelli Sottozero Ice J1(A, B, …) L/R 205/65 R 15
» Pirelli Sottozero Ice WJ (A, B, …) 185/65 R 15
»



Renkaat rallin ja rallisprintin 
arvokilpailuissa
» Rallin arvokilpailuita ovat:

» Ralli SM, Suomi Cup, RSJM (Rallin Suomen Juniorimestaruus, Nuorten SM, 
Naisten Cup)

» F-Rallisarja, Rally Trophy

» Sarjojen osakilpailuissa järjestäjien määrittämissä lisäluokissa voidaan vielä 
käyttää ns. ”vanhan säännön” mukaisia 16-tuuman renkaita.

» 14”, kokonaiskorkeudeltaan enintään 600mm ja sitä pienempien renkaiden 
ei tarvitse olla luokiteltuja ja ne voivat olla nk. ”vanhan säännön” renkaita 
myös arvokilpailuissa.

» Historic-autojen vanteet Liite K:n mukaan, mutta renkaiden ei tarvitse olla 
luokiteltuja ja ne voivat olla nk. ”vanhan säännön” mukaisia myös 
arvokilpailuissa.



SÄÄNTÖKIRJA 2020, muutokset

» II Art. 252 Yleiset määräykset

» 1. Yleistä:

» 1.1 KAIKKI MUUTOKSET, JOITA RYHMÄSÄÄNNÖT TAI

YLEISET- JA TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET EIVÄT SALLI,

OVAT KIELLETTYJÄ.

» Auton osien tulee säilyttää alkuperäinen toiminta.

» 1.2 Yleisten määräysten käyttö: Yleisiä määräyksiä on

noudatettava mikäli ryhmän säännöt eivät aseta vielä

ankarampaa tarkempaa määräystä.



SÄÄNTÖKIRJA 2020, muutokset, 252
Artikla 252.3.6 Pakojärjestelmä ja äänenvaimentaja: 

» Kansallinen lisäys:

» Pakoputki ei missään tapauksessa saa päättyä korin alle, vaan sen tulee aina ulottua
vähintään korin reunaan. Pakoputkiston kaikkien osien tulee olla palamatonta materiaalia.
Pakoputken asentamiseksi auton korirakennetta saadaan muuttaa tai leikata vain mikäli
ratkaisu on erikseen sallittu ko. ryhmän säännöissä tai rakenteen muutos on luokiteltu.

»

» Ääntä mitattaessa käytettävän mittarin tulee täyttää vähintään EN 61672 Class 2 / IEC
60641 Type 2 ja / tai ANSI S1.4 Type 2 vaatimukset.

»

» Arvokilpailuissa mittarin tulee olla kalibroitu tai AKK:n tarkistama. Kalibrointi tai AKK:n
tarkastus tulee olla suoritettu enintään 1 vuosi kilpailun alkamisajankohtaa aiemmin.

»

» Mikäli kansallisissa kilpailuissa käytetään kalibroimatonta tai tarkistamatonta mittaria,
tulee kilpailijoille järjestää mahdollisuus vapaaehtoiseen äänenmittaukseen ennen
kilpailua.

»

» Kilpailussa käytettävä mittari on aina virallinen määräävä mittari kyseisessä kilpailussa.



SÄÄNTÖKIRJA 2020, 
muutokset 252
- Tällä sääntömuutoksella pyritään:

1. Nostamaan melumittausten laatua

2. Laatimaan säännönmukainen 
toimintamalli jota ei ole tähän 
mennessä ollut

3. Pudottamaan katsastajan 
kustannuksia 

- AKK on hankkinut kaikille alueille 
melumittarit ja kalibraattorit.

- Nämä huolletaan säännön 
mukaisella tavalla vertailemalla 
AKK:n omaan, kalibroituun mittariin

- AKK:n mittari ja kalibraattori
kalibroidaan virallisella tavalla



SÄÄNTÖKIRJA 2020, muutokset 252

Kansallinen lisäys: Kohdat 6.1. - 6.1.4.

6.1 Käytettävät renkaat

» 6.1.2.2 Nastarenkaiden luokitus rallin ja rallisprintin 

arvokilpailuissa arvokilpailuiden arvoluokissa

» Kaikissa AKK:n alaisissa arvokilpailuissa (esim. Ralli SM, RSJM sekä 

F-Rallisarja) tulee talvella käyttää AKK:n luokittelemia 

nastarenkaita alla mainituin poikkeuksin. Historic Rally Trophyssä

käytettävät vanteet ja renkaat Liite K:n mukaisesti.

» Luokitellun nastarenkaan koko saa olla enintään tulee olla 15 
tuumaa.



Muutos 2019 (mutta ollut epäselvä)

» 7.3 Ohjaamo:

»Kansallinen lisäys:

» Yhden tai kahden kattoventtiilin asentaminen auton kattoon 
on sallittua seuraavin ehdoin (katso piirros 7):

» - maksimi kokonaiskorkeus 100mm.

» - Sijoitus katon etukolmannekselle.

» - Maksimi kokonaisleveys 500mm.

» - Ylitys suhteessa tuulilasin yläreunaan on rajoitettu 
50mm:iin.

» Tämä mahdollisuus käsittää kaikki kansalliset ryhmät. 
Muut ryhmät ryhmäsäännön mukaisesti.



Muutos 2019 (mutta ollut epäselvä)
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» 10. Jarrut:

» Hiilikuitujarrulevyt ovat kiellettyjä.

»

» Kansallinen lisäys:

» Kansallisissa ryhmissä jarrunestesäiliöt voi asentaa

ohjaamoon. Tässä tapauksessa ne tulee olla turvallisesti

kiinnitettyjä ja valmistettu tulenkestävästä materiaalista

tai suljettu vuodoilta ja tulelta suojaavalla kotelolla.

(Tämä ei koske V1600 ryhmää.)



SÄÄNTÖKIRJA 2020, muutokset 253
» 7. Tulensammuttimet ja sammutinjärjestelmät

» Seuraavien tuotteiden käyttö on kielletty: BCF, NAF

» 7.1 Yleistä

» Ralleissa:

» Kohtien 7.2 ja 7.3 mukaiset sammutinjärjestelmät ja sammuttimet ovat pakollisia.

» FIA standardin 8865-2015 (FIAn tekninen lista 52) mukaiset sammutusjärjestelmät ovat
pakollisia seuraavissa autoissa :

»• WRC autot, jotka on luokiteltu ennen 31.12.2013 lisäluokituksilla 100/01KSR sekä sen WR-
lisäluokituksilla, sekä ART. 255A vuoden 2013 Liite J :n mukaiset autot

»• WRC autot luokiteltu 1.1.2014 jälkeen lisäluokituksella 200/01 WRC ja ovat art 255A 2016 Liite J
:n mukaisia

»• WRC autot luokiteltu 1.1.2015 jälkeen lisäluokituksella 300/01 WRC ja ovat art 255A 2016 Liite J
:n mukaisia

»• WRC autot luokiteltu 1.1.2017 jälkeen lisäluokituksella 400/01 WRC ja ovat Liite J art 255A
mukaisia

»• Super 2000 (ralli) autot Liite J art 255A 2013 mukaisina

»• Ryhmä RGT autot Liite J art 256 mukaisina

»• Ryhmä R5 autot Liite J art 261 mukaisina

» Ryhmä R1, R2 ja R3 autot liite J art 260 mukaisina



SÄÄNTÖKIRJA 2020, muutokset 253
» 253.7.2. Kansallinen lisäys:

» Sammutinjärjestelmä on pakollinen kaikissa

rallikilpailuissa, sammutinjärjestelmä voidaan korvata

toisella 2 kg käsisammuttimella. (kansalliset kilpailut).

Muissa lajeissa sammutinjärjestelmää ei vaadita

kansallisissa kilpailuissa. (pl. Historic ikäkausi J.)

Sammutinjärjestelmän pullon tarkastusväli on 2

vuotta. Tarkastus tulee suorittaa järjestelmän

valmistajan valtuuttamassa huoltoliikkeessä.

Tarkastus tulee ilmetä järjestelmän pullossa olevasta

huoltolipukkeesta. Pullon valmistusajankohta kelpaa

ensimmäiseksi tarkastuspäivämääräksi.



SÄÄNTÖKIRJA 2020, muutokset 253

» 8. Turvakehikot

» 8.1. Yleistä
» Seuraavat osat eivät saa kulkea ohjaamossa kehikon ja korirakenteen sivuosien välissä:

» • Sähkökaapelit

» • Nesteputket (pois lukien tuulilasin pesunesteen letku)

» • Sammutusjärjestelmän putket

» Turvakehikon osat saavat kulkea kojetaulun, pehmusteiden tai takaistuimen läpi. Takapenkit saa

kääntää alas.

» Kansallinen lisäys:

» Ohjaamossa sijaitsevat seuraavat komponentit eivät saa sijaita/kulkea turvakehikon ulkopuolella

(poikittaissuunnassa), kansallisesti voimassa autoissa, joiden katsastuskortti on myönnetty

1.1.2015 jälkeen:

» * Sähkövirtakaapelit

» * Nestelinjat (poislukien lasinpesunesteen linjat)

» * Sammutusjärjestelmän putkistot

» Tämä kansallinen lisäys on voimassa 31.12.2020 saakka.



SÄÄNTÖKIRJA 2020, muutokset, 253
» 253.8. Kansallisia lisäyksiä:

» ********

» Autot, joihin on asennettu tuulilasipilarin vahvikeputki ja joiden katsastuskortti on

myönnetty seuraavien päivämäärien jälkeen (koskee kaikkien luokkien autoja, joissa ei

ole luokiteltua turvakehikkoa):

» Autot, joiden katsastuskortti on myönnetty ennen 1.1.2006, tuulilasipilarin vahvistus saa

olla 2005 säännön mukainen (voidaan käyttää auton molemmin puolin etukaaressa,

oviaukon mittakuvan (253-49) mitta D=enintään 100mm).

» Autot, joiden katsastuskortti on myönnetty 1.1.2006- 31.12.2017, tuulilasipilarin

vahvistuksen kiinnityspisteet tulee olla ylhäällä enintään 200mm etäisyydellä

turvakehikon etukaaren ja pitkittäistuen yläliitoksesta ja enintään 200mm etukaaren tai

sivukaaren kiinnitysjalasta. Tuulilasipilarin vahvistusputken ylä- ja alakiinnitykset tulisi

aina olla samassa putkessa Liite J art. 253-15 kuvan mukaisesti. Mikäli tämän putken

alakiinnitys kuitenkin päättyy oviputkeen, se tulee jatkaa auton omaan korirakenteeseen

(helmakotelo ja lattia) tai pitkittäisputkeen, joka sijaitsee pystysuunnassa enintään

putken halkaisijan etäisyydellä lattiasta / helmakotelosta.
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» 253.8. Kansallisia lisäyksiä:

» ********

» Lisävaatimukset autoille, joiden katsastuskortti on myönnetty seuraavien päivämäärien

jälkeen:

»

» 1.1.2007 jälkeen tulee kehikko varustaa kohdan 8.3.2.1.3 mukaisilla kattovahvistuksilla.

»

» 1.1.2010 jälkeen kohdan 8.3.2.1.5 mukaiset kulmien ja taivutuksien vahvistukset ovat

pakollisia.

»

» 1.1.2019 jälkeen turvakehikon tulee olla katsastuskortin myöntämispäivänä voimassa

olevan Liite J art 253.8. mukainen. Turvakehikon säännönmukaisuutta tarkastellaan

näissä autoissa siten, että auton katsastuskortin myöntämishetki luetaan auton

luokituspäivämääräksi. Samat minimivaatimukset koskevat myös luokiteltuja ja

sertifioituja kehikoita.

**************
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»14. Polttoainesäiliöt

» 14.1 FT3 1999, FT3.5 tai FT5 vaatimukset

» Kansallinen lisäys:

» Turvallisuuspolttoainesäiliön käyttöä suositellaan kaikissa ryhmissä, 
mikäli auton ryhmän luokitussäännöt eivät ole määrittäneet sitä 
pakolliseksi. Ryhmissä F, FinR, FinN, SS, rallicross kansallinen 
neliveto, autokrossi ja SRC turvallisuuspolttoainesäiliöllä 
tarkoitetaan säiliötä, jonka rakenne vastaa FT3 tai SFI28.1 
standardin rakennetta. Myös vanhentuneen FIA. FT-tankin 
katsotaan täyttävän em. vaatimuksen. Tämä ei koske ns. bladder -
pehmytsäiliöitä, joissa noudatetaan standardin mukaisia
vanhenemisaikoja (5 vuotta valmistuskuukaudesta ja mahdollisuus
tarkastuksen jälkeen kahden vuoden jatkoaikaan.)
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»Polttoainesäiliötä ja -järjestelmän komponentteja valittaessa
tulee varmistua, että ne soveltuvat käytössä olevalle
polttoaineelle.

»Muuta, kuin alkuperäistä polttoainesäiliötä alkuperäisellä
paikallaan käytettäessä, kiinnitys tulee tehdä seuraavalla
tavalla:

» Polttoainesäiliön lattiakiinnitys:

» Polttoainesäiliö tulee kiinnittää vähintään kahdella 20mm 
leveällä ja 1mm paksulla teräspannalla vähintään neljällä M8 
8.8 pultilla läpi vahvistetun alustan. Kunkin neljän aluslevyn 
koko tulee olla vähintään 40cm2 ja ainevahvuuden 3mm teräs 
ja 5mm alumiini. Säiliön alusta tulee tukea koko matkaltaan 
auton lattiaa vasten. FIA standardin mukaiset säiliöt 
kiinnitetään valmistajan ohjeen mukaan.
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» Polttoainesäiliön kylkikiinnitys:

» Polttoainesäiliö tulee kiinnittää vähintään 

20mm leveällä ja 1mm paksulla 

teräspannalla vähintään neljällä M8 8.8 

pultilla läpi vahvistetun kiinnityslevyn. 

Kunkin neljän aluslevyn koko tulee olla 

vähintään 40cm2 ja ainevahvuuden 3mm 

teräs ja 5mm alumiini. Säiliön kiinnityskylki 

tulee tukea koko matkaltaan säiliön 

kiinnityslevyä vasten. FIA standardin 

mukaiset säiliöt kiinnitetään valmistajan 

ohjeen mukaan.
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SÄÄNTÖKIRJA 2020, muutokset R A

RYHMÄ A

» Kansallinen lisäys:

» WRC-autot tulee olla versiotaan vastaavan vuoden liite J:n Art. 255

mukaisia.

»

» WCR- WRC- ja S1600 luokitukset tulee käyttää kokonaisuutena.

Rallikilpailuissa ei ryhmään A luokiteltu osa saa ylittää WRC-

luokituksen ominaisuuksia (ei koske muuttuvasiipisiä ahtimia

ahdetuissa dieselmoottoreissa).

»Mikäli edellämainittu ei toteudu ryhmän A autossa, tulee osa VO-

luokitella WRC-luokitusta vastaavaksi.

»
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» Artikla 260 Erityismääräykset ryhmät R1, R2 ja R3
00-0 X X X Artikla 260 käytetään Liite J:n artiklojen 251, 252 ja 253 kanssa ja vastaavien

ryhmien R ja A luokitusten kanssa

Kansallinen lisäys:

R2 ja R3 autojen osalta tätä artiklaa noudatetaan ainoastaan autoille, jotka on

luokiteltu 01.01.2019 tai sen jälkeen. R2 ja R3 autot, jotka on luokiteltu ennen

01.01.2019 noudatetaan 2018 Liite J artiklaa 260.
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03-5 X X Materiaalit: keraamisten aineiden ja titanium- sekä magnesiumseoksen

käyttö on kielletty paitsi, jos on kyse alkuperäisestä osasta.

03-5 X Materiaalit: alkuperäisiä.

03-6 X X X Art, 260 käytettäväksi hyväksyttyjen osien pinnoittaminen:

Pintojen värierot ovat sallittuja edellyttäen, että pintakäsittely säilyy

alkuperäisenä (maalaus, anodisointi, käsittelemätön, ym.)
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304-2 X X X Ahtimet/ahdinjärjestelmät tulee säilyttää alkuperäisinä tai VR

luokiteltuina. Vaihtoehtoisia ahtimia ei ole sallittua käyttää. Turbon

kiinnike on vapaa.

304-

2ter

X X X Ahtojärjestelmän kanavat ja putket:

Kanavat ennen ja jälkeen jäähdytintä ovat vapaat. Niiden kiinnitys on

vapaa.

Putket ahtimen, intercoolerin ja imusarjan välillä ovat vapaat

(edellyttäen, että ne säilytetään moottoritilassa), mutta miiden ainoa

tehtävä saa olla ilman johtaminen ja eri osien liittäminen toisiinsa.

324-a3 X ECUn sisäänmenot (sensorit, aktuaatttorit, ym.) mukaan lukien niiden

toiminta, tulee säilyttää alkuperäisenä paitsi lisäsisäänmenoT:

- moottorin sytytyksen katkoon vaihteen vaihtoa varten

- Yhden aktuaattorin lisääminen peruutusvaihteen lukitsemiseksi

- vaihdeasennon sensori

Johtosarja on vapaa
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325-2 X X Venttiilin nosto enintään 11 mm.

Nokan nosto tulee olla alkuperäinen tai VR luokiteltu.

Nokka-akselit ovat vapaat, mutta lukumäärää ei saa muuttaa.

Laakerien lukumäärä ja halkaisija tulee säilyttää.

’’VVT’’ ja ”VALVETRONIC” jne. tyyppiset järjestelmät ovat sallittuja

alkuperäisinä. Ne saadaan muuttaa toimimattomaksi.

331-02 X X Jäähdytin tulee olla alkuperäinen tai VR luokiteltu.

Jäähdytin tulee asentaa alkuperäiselle paikalle, mutta kiinnitykset ovat

vapaat kuten vesiletkut ja kaihtimet. Jäähdyttimen kaihdin on vapaa.



SÄÄNTÖKIRJA 2020, muutokset 260

401-a1 X X X Polttoainesäiliön tulee täyttää FIA standardi (FT3-1999, FT3.5-1999, FT5-1999) sekä

noudattaa artikla 253-14 vaatimuksia.

Jos se on sijoitettu tavaratilaan ja takaistuimet poistetaan, tulee säiliö eristää ohjaamosta

nesteenpitävällä ja tulenkestävällä väliseinällä.

Sähköinen polttoainepumppu ja polttoainesuodatin voidaan sijoittaa säiliön ulkopuolelle.

Ainoastaan luokiteltua polttoainepumppua voidaan käyttää. Nämä komponentit tulee

suojata huolellisesti.

Mikäli tankki sijaitsee 2-tila-auton ohjaamossa, on se ja täyttöputket koteloitava tiiviillä ja

tulenkestävällä kotelolla. 3-tila-autossa ohjaamo ja polttoainesäiliö putkineen on

erotettava nesteenpitävällä ja tulenkestävällä väliseinällä. Paloseinä voidaan korvata

myös kotelolla kuten 2-tila-autossa.

R1: On sallittua asentaa sarjatuotanto polttoainepumppu yhdellä tai useammalla

matalapaine uppopumpulla polttoainesäiliöön.

Kansallinen lisäys: Jos auto on luokiteltu ennen 01.01.2014, polttoainesäiliön tulee olla

joko alkuperäinen tai VR-luokiteltu.
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500-1 X X X Sähköjärjestelmä: Suurin sallittu jännite on 16V, paitsi suihkusuuttimen

ohjaus ja valaistusjärjestelmä (purkauslamput, LED valaisimet…)

500-

02

Lisämittareita kuten nopeusmittarit, ym, voidaan asentaa tai korvata, ja

niissä saa olla eri toimintoja. Ne tulee asentaa turvallisesti. Kuitenkaan

nopeusmittaria ei saa poistaa, mikäli kilpailun säännöt estää tämän.

Sulakkeita saa lisätä sähköjärjestelmään. Sulakerasian voi siirtää tai

poistaa.
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501-

bat0

X Akun valmiste, kapasitanssi ja kaapelointi on vapaa. Akun jännite ei saa ylittää

alkuperäistä. Alkuperäinen akkujen lukumäärä tulee säilyttää.

Akku tulee olla ns suurten tuoteryhmien luettelossa tai kilpaosien luettelossa.

Enimmäisvirta saa olla 250 Ah.

Akun minimipaino on 8kg.

Akun (akkujen) sijainti: Joko alkuperäisellä paikalla tai ohjaamossa. Akun tyypin

tulee olla ns. kuiva akku, jos se ei sijaitse moottoritilassa. Jos akku sijaitsee

ohjaamossa, tulee sen olla kuljettajan tai 2-ohjaajan takana . Jokainen akku on

oltava kiinnitetty turvallisesti ja +-napa tulee olla suojattu.

Jos akku on siirretty alkuperäiseltä paikalta, tulee uusi paikka vahvistaa

metallilevyllä ja kahdella lattiaan pultein ja ruuvein kiinnitetyllä metallipannalla,

joissa on eristävä pinnoite.

Nämä pannat tulee kiinnittää käyttäen halkaisijaltaan vähintään 10mm pultteja.

Jokaisen pultin alla on käytettävä vähintään 3mm paksuja sekä pinta-alaltaan

vähintään 20cm2 aluslevyjä. Aluslevyn tulee sijaita korin alapuolella.

Märkä akku:

Märkä akku tulee suojata vuodot estävällä muovikotelolla, joka on kiinnitettynä

erikseen akun kanssa.
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606-c1 X Alkuperäinen tai vapaat seuraavin edellytyksin:

- Minimi halkaisija / akseli 24mm.

- Murosnivelet tulee olla automallista, jota on valmistettu vähntään

2500kpl (niveliä voi muokata)

- Vähimmäispaino kokonaiselle kardaaniakselille (ilman keskilaakeria)

8,5 kg.

- Väliakseli saa olla ontto.



SÄÄNTÖKIRJA 2020, muutokset 260
803-

b0b

X Vahvistaminen on sallittu materiaalia lisäämällä ehdolla, että

alkuperäinen pedal box on tunnistettavissa ja ett vahvistukset eivät

yhdistä kahta erillistä osaa.

Vakioautot varustettuna automaatti- tai semiautomaatti vaihdelaatikolla:

Kytkin polkimen saa asentaa ja tehdä tarvittavat muutokset sen

asentamiseksi, mutta sen tulee tulla automallista, jota on valmistettu

vähintään 2500 kappaletta.
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900-b1 X X Jousitetun osan vahvistaminen on sallittu osilla ja /tai aineella seuraavin

ehdoin:

Käytettävä osa/aine seuraa tarkkaan alkuperäistä vahvistettavan kohdan

muotoa seuraavilla enimmäispaksuuksilla :

- 4 mm teräsvahvistukselle

- 12 mm alumiiniseokselle

Korirakenteen osissa vahvistus ei saa näkyä auton ulkopuolelle.

Vahvistusrivat ovat sallittuja, mutta ei saa muodostua onttoja rakenteita.

Vahvistuksella ei saa olla muuta tehtävää, kuin osan vahvistamien. Korin

käyttämättömät tuet (kuten vararenkaan kiinnitys), saadaan poistaa, jos

ne eivät ole mekaanisten osien kiinnitystä varten. On mahdollista tukkia

ohjaamon, moottoritilan, matkatavaratilan ja lokasuojien aukkoja

metalli- tai muovilevyllä hitsaamalla, liimaamalla tai niittaamalla. Muita

reikiä voi peittää vain teipillä.

Korirakenteeseen saadaan tehdä paikallisia muutoksia, jotta etu- ja

takajousitus voidaan asentaa.
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900-c1 X X X Lokasuojien reunojen sisäpuoliset metalliset taivutukset saadaan

oikaista, tai muovisen lokasuojan ja puskurin taivutukset saadaan

poistaa, mikäli ne ulottuvat pyörätilaan. Muoviset lokasuojien

sisäpuoliset ääntä eristävät osat voidaan poistaa pyöränaukkojen sisältä.

Muoviset lokasuojien sisäpuoliset ääntä eristävät osat voidaan vaihtaa

alumiinisiin, muovisiin tai komposiittimateriaalista tehtyihin jotka ovat

saman muotoisia.

Jos ne ovat tehty yhdestä osasta, irrotettavissa olevat lokasuojan

levikkeet voidaan katkaista korilinjaa pitkin mikäli tarpeellista puskurin

asentamiseksi tai irrottamiseksi.
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304-1 Turboahdin

304-2 Turboahdin tulee luokitella VR5 luokituksella.

Ahtimen kiinnike on vapaa.

Alkuperäiseen nähden ylimääräisiä ahtimia ei ole sallittua käyttää.

Kuristimen aukon sisähalkaisija saa olla enintään 32 mm* ja maksimi ulkohalkaisija saa olla

38mm*, Artiklassa 255.5.1.8.3. mainituin ehdoin. Tämä etäisyys mitataan imukanavan

neutraaliakselin suuntaisesti (kuva 254-4). Tämä halkaisija voidaan tarkastaa milloin

tahansa ilman eri ilmoitusta.

Kaikki moottorin saama imuilma tulee kulkea tämän kuristimen kautta.

Turbon pyörimisnopeusanturi ei saa sijaita kuristinkohdan ja ahtimen kompressiosiipien

yläosan kohdalla sijaitsevan tason välillä.

Maksimi ahtopaine on 2,5 bar*.

Luokiteltu FIA paineenrajoitusjärjestelmä ( Pop-off venttiili, katso FIA tekninen lista numero

43) tulee asentaa FIA putkeen kuten kuvattu luokitustodistuksessa.

Se tulee kiinnittää siten, että kaksi kiinnitysruuvia tulee irrottaa kokonaisuudessaan ennen

kuin se on mahdollista irrottaa FIA putkesta.

Nämä kiinnitysruuvit voidaan sinetöidä katsastuksen toimesta.

* Arvot voivat muuttua lisätestien jälkeen

Hukkaportti :

Kiinnitystappi hukkaportin kellon kiinnittämiseksi ahtimeen voidaan vaihtaa.
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325-1 Maksimi venttiilin nosto saa olla 11mm.

Nokan nosto tulee luokitella VR 5 sivulla.

Laakereiden määrä ja halkaisija tulee säilyttää.

« VVT » ja « VALVETRONIC » ym järjestelmät ovat sallittuja mikäli ne ovat

alkuperäisiä. Ne saadaan muuttaa toimimattomiksi.

500-1 Johtosarja on vapaa.

Suurin sallittu jännite on 16V, paitsi suihkusuuttimien ohjaus ja

valaistusjärjestelmä (Purkauslamput, LED valot...)
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501-
bat1

Akun valmiste ja tyyppi :

Akun valmiste, kapasitanssi ja kaapelointi on vapaa. 

Akun jännite ei saa ylittää alkuperäistä. 

Alkuperäinen akkujen lukumäärä tulee säilyttää.

Akku tulee löytyä ns suurten valmistuserien luettelosta tai kilpaosaluettelosta. 

Enimmäisteho saa olla 250 Ah

Akun minimipaino on 8kg.

Akun (akkujen) sijainti: 

Akun sijainti tulee luokitella VR5 sivulla.

Akun tyypin tulee olla ns. kuiva akku, jos se ei sijaitse moottoritilassa. 

Akun kiinnitys:

Jokainen akku on oltava kiinnitetty turvallisesti ja +-napa tulee olla suojattu.

Jos akku on siirretty alkuperäiseltä paikalta, tulee uusi paikka vahvistaa metallilevyllä

ja kahdella lattiaan pultein ja ruuvein kiinnitetyllä metallipannalla, joissa on eristävä

pinnoite. 

Nämä pannat tulee kiinnittää käyttäen halkaisijaltaan vähintään 10mm pulttteja ja

jokaisen pultin alla on käytettävä vähintään 3mm paksuja sekä pinta-alaltaan

vähintään 20cm2 aluslevyjä. Aluslevyn tulee sijaita korin alapuolella.

Märkä akku:

Märkä akku tulee suojata vuodot estävällä muovikotelolla, joka on kiinnitettynä

erikseen akun kanssa.
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» 11.5.3. Valaistus

» Enintään kuuden lisävalon asentaminen on sallittu. Jos sumuvalot säilytetään,
ne lasketaan lisävaloiksi. Niitä Lisävaloja ei saa upottaa korirakenteeseen.

» Alkuperäiset valot voidaan kytkeä pois käytöstä ja peittää teipillä. Ne voidaan
korvata toisilla valoilla tämän pykälän mukaisesti (esim. etuspoilerin sumuvalot
ja kaukovalot). Ralleissa alkuperäiset ajovalot tulee olla käytössä.

»Etupuskurissa sijaitsevat etusumuvalot voidaan poistaa, niiden jättämät aukot
on kuitenkin peitettävä, mikäli niitä ei käytetä kohdan 6.5. mukaisesti ilman
ohjaamiseen jarruille.

»Peruutusvalo voidaan asentaa edellyttäen, että sitä voidaan käyttää vain
silloin, kun vaihteenvalitsin on peruutusasennossa ja edellyttäen, että
liikenneasetusta noudatetaan.

»Rallicross-kilpailuissa etuvalaisimet saadaan suojata tai poistaa, syntyneet
aukot tulee täyttää esim. muovi tai alumiinilevyllä alkuperäistä muotoa
mukaillen.

»
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2WD
» - Viimeinen vuosi säännöissä

» - Autot siirtyy ryhmään F ja / tai uuteen vapaampaan ryhmään

”Y”

»A-ryhmän lisäluokituksia, ja VK-lisäluokituksia, sekä

kansainvälisesti päättyneitä VR1 ja VR2 lisäluokituksia

voidaan käyttää. VK-lisäluokiteltujen osien tulee vastata

»luokitustodistusta kaikilta osin. Lisäluokituksia voidaan

käyttää myös yksittäin vaikka luokitustodistus vaatisi

useamman lisäluokituksen yhdistämisen tai kokonaisen VK-

luokituksen käyttämistä.
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2WD
» 3.7 Erityisiä määräyksiä

» 3.7.1 Auton aerodynamiikka ei saa olla ajon aikana säätyvä.

» 3.7.2 Keraamisia mekaanisia osia saa käyttää vain, mikäli ne ovat
alkuperäisiä.

» 3.7.3 Pohjapanssareiden käyttö ja niiden materiaali on vapaa.
Pohjapanssari saa suojata vain moottoritilaa ja voimansiirtoa. Alustaa
suojaavia läppiä saa asentaa.

» 3.7.4 Moottorin ja voimansiirron tiivisteet ovat vapaat.

» 3.7.5 Moottoritilasta saadaan poistaa kaikki moottoria suojaavat osat.

» 3.7.6 Lokasuojien sisältä saadaan poistaa kaikki irrotettavat suojat.

»3.7.7 Art. 251 – 253 kohdissa mainitut vapautukset ja rajoitukset A-
ryhmää koskien ovat voimassa.

»
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4WD
» IX Erityismääräykset ryhmälle FIN N 4WD

»

» 1. Määritelmä

» Henkilöauton tulee olla nelivetoinen ja FIA-luokiteltu ryhmään N. Jos autoon
tehdään yksi tai useampi tässä säännössä luetelluista muutoksista, se siirtyy
ryhmään FIN N4wd.

» Jos FIN N4wd autosta poistetaan siihen tehdyt FIN N4wd -ryhmän mukaiset
muutokset, niin auto siirtyy takaisin ryhmään FIA N.

»Auto siirtyy FIN N4WD-ryhmään aina kun sen kansainvälinen luokitus on
vanhentunut. Luokituksen päättymisestä ei voi olla yli viittä vuotta. Tätä
vanhemmat autot siirtyvät FIN R4wd ryhmään.

»Art. 251–253 ovat voimassa.

»FIN N4wd autolla ei voi edes Suomessa osallistua kilpailuihin, joissa auton
pitää olla kv-luokituksen mukainen (esim. Neste Oil MM-ralli).

»
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4WD
» XI Erityismääräykset ryhmälle FIN R 4WD
»

» 3.7 Erityisiä määräyksiä

» 3.7.1 Auton aerodynamiikka ei saa olla ajon aikana säätyvä.

» 3.7.2 Keraamisia mekaanisia osia saa käyttää vain, mikäli ne ovat alkuperäisiä.

» 3.7.3 Pohjapanssareiden käyttö ja niiden materiaali on

» vapaa. Pohjapanssari saa suojata vain moottoritilaa ja

» voimansiirtoa. Alustaa suojaavia läppiä saa asentaa.

» 3.7.4 Moottorin ja voimansiirron tiivisteet ovat vapaat.

» 3.7.5 Moottoritilasta saadaan poistaa kaikki moottoria

» suojaavat osat.

» 3.7.6 Lokasuojien sisältä saadaan poistaa kaikki irrotettavat suojat.

» 3.7.7 Art. 251 – 253 kohdissa mainitut vapautukset ja

» rajoitukset A-ryhmää koskien ovat voimassa.
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» Rallisprint ja jäärata -kilpailussa:

» Autot punnitaan kuljettajan kanssa.

» Painotaulukko entinen
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» 4. Sallitut muutokset ja lisäykset

» 4.1. Korirakenne ja runko:

» Korin ulkomuodon ja mittojen tulee säilyä lokasuojia ja sallittuja 
vakaajasiivekkeitä lukuun ottamatta. Ohjaamoa ympäröivä osa 
korirakennetta (lattia, ovet, katto, paloseinä, A, B, ja C pilarit) 
tulee säilyttää alkuperäisenä ja alkuperäisillä paikoillaan. Moottorin 
ja ohjaamon välistä paloseinää saadaan siirtää tarvittavin osin 
enintään 300 mm. Moottorin paikka ja suunta moottoritilassa on 
vapaa, vaikka paloseinää olisi siirretty. Mekaaniset osat eivät saa 
tulla korin ulkopuolelle, lukuun ottamatta imujärjestelmän osia. 
Imujärjestelmän osia varten konepeltiin saa tehdä aukon tai 
korotuksen, mutta em. muutoksen tulee kokonaisuudessaan 
mahtua 400mm x 200mm x 80mm (pituus x leveys x korkeus) 
laatikkoon. Moottorin apulaitteet voivat ulottua viereiseen 
matkatavaratilaan. Auton suurin sallittu leveys on 2000 mm. 
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» 4.2. Moottori:

» Moottori ja sen suunta on vapaa, mutta moottorilohkon tulee

olla sarjavalmisteinen henkilöauton moottorilohko,

sarjavalmisteisesta autosta tai moottoripyörästä jota on

valmistettu vähintään 200 kpl 12 kuukauden aikana.

Sylinteritilavuutta saa vapaasti muuttaa. Perusmoottori on

sijoitettava alkuperäiseen tilaan ja sen suunta on vapaa.

Useampien moottorilohkojen käyttö on kielletty ei ole

sallittu.. Muilta osin moottori on vapaa.

»Moottorin apulaitteita saa sijaita tavaratilassa

paloseinäsäännöt huomioiden.
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» XVI Erityismääräykset rallicross-autoille
»

» LIITE J – ARTIKLA 279

» Tekniset säännöt Rallicross autoille

» Supercar, Super 1600 ja Touringcar

»

» KANSALLISIA LISÄYKSIÄ KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

» Näissä säännöissä mainittuja kansallisia lisäyksiä saa käyttää kansallisissa kilpailuissa edellyttäen, että :

» - Moottori on sijoitettu alkuperäiseen tilaan

» - Magnesiumseoksen käyttö moottorin liikkuvissa osissa ei ole sallittu

» - Keraamisten osien käyttö moottorissa on kielletty

» - Hiili- tai komposiittimateriaalien käyttö moottorin osissa on rajoitettu kytkimeen ja kantavien rakenteiden ulkopuolella oleviin koteloihin ja kanaviiin

» - Moottorin ja kaasupolkimen välillä saa olla vain mekaaninen yhteys

» - Väliseinien, jotka erottavat ohjaamon moottori- ja tavaratilasta, tulee olla alkuperäisiä ja alkuperäisellä paikalla lukuun ottamatta paikallisia muutoksia, kun väliseinää
käytetään laitteen sijoituspaikkana. Tällöin laite saa tunkeutua ohjaamoon enintään 20cm matkan mitattuna kohtisuoraan paloseinää vasten (ei koske sylinteriryhmää, 
sylinterikantta, moottorin öljytilaa eikä kampiakselia.)

» - Polttoaine- ja öljysäiliöt eivät saa sijaita ohjaamotilassa vaikka ne olisivat eristettynä paloseinällä.

»
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» ART.  2 SALLITUT AUTOT

» 2.1 Sallitut autotyypit

» Super Cars :

» Ryhmään A/N luokitellut autot (Kit Car ja WRC poislukien) 

noudattaen ryhmän A art.251- 255 sääntöjä. 

» R5: 

» Luokiteltu ryhmään VR5 ja täyttää liite J artikla 261 määräykset 

alla mainituin poikkeuksin. Tämän artiklan ohessa artiklat 251, 252 

ja 253 sekä vastaava ryhmän A luokitustodistus ovat voimassa.
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Kaikki VR5 luokitukset tulee käyttää kokonaisuudessaan. Näitä osia ei saa muuttaa millään 
tavalla. Nitä osia, jotka on luokiteltu VO luokituksena erityisesti ryhmään R5 A-ryhmän 
todistuksella, voidaan käyttää ryhmässä R5. Muita ryhmän A VO luokituksia ei voi käyttää.

» Poikkeukset:

» - 17 ” vanteet ovat sallittu

» - Polykarbonaatti tai PMMA tuulilasi on sallittu artikla 279-10.2.2. mukaisesti.

» - Ulkopuoliset valot voi poistaa edellyttäen, että syntynyt aukko korissa peitetään. Katso 
artikla 279-10.2.15 ja 279-11.5

» - Etupuskurin kiinnityksen saa muuttaa. Katso artikla 279-10.2.14d.

» - Takapuskuri tulee muuttaa artikla 279-10.2.16 mukaisesti.

» - Kartanlukijan istuin ja istuinkiinnikkeet tulee poistaa artikla 279-11.2.1 mukaisesti. 
Luokitellut istuinkiinnitysputket tulee säilyttää alkuperäisinä.

» - R5 auton minimipaino on 1250kg. katso artikla 279-4.
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» KANSALLINEN LISÄYS

» Autojen FIA luokitus ei tarvitse olla voimassa. Myös 
luokittelemattomia autoja saa käyttää, mutta autojen tulee olla 
vähintään nelipaikkaisia etumoottorisia umpikorisia 
sarjatuotantoautoja ja korimateriaalin tulee olla terästä. Auton 

mallivuoden tulee olla 1996 tai nuorempi

» Kansallinen Lisäys

» Akseliväliä ja sijaintia saa muuttaa enintään ±50 mm.

» Akseliväli ja akselien sijainti saa poiketa valmistajan ilmoittamasta 
nimellismitasta enintään +- 50mm.
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» 3.4 Ajoapujärjestelmät

» Kansallinen lisäys

» FIA:n moottorinohjausyksiköitä koskevien luokitussääntöjen mukainen
elektroninen viive on sallittu kansallisesti SuperCar autoissa enintään 0,5 sekunnin
ajan, kun auto lähtee liikkeelle. Tämä on sallittua myös luokittelemattomilla
moottorinohjausyksiköillä.

» AKK varaa oikeuden tarkistaa arvosarjassa käytetyn auton moottoriohjausjärjestelmän 
sekä muut moottoriohjaukseen liittyvät osat ja aineistot, jotta voidaan varmistua, ettei 
nämä sisällä ominaisuuksia, jotka voisivat mahdollistaa auton käytön sääntöjen 
vastaisesti. Kilpailijan tulee pyydettäessä toimittaa pääkatsastajalle kaikki pyydettävät 
elektroniset laitteet ja osat, sekä antaa tarvittavat salasanat, ohjelmat ja kaikki 
tarpeellinen apu täydellisen tarkastuksen ja analyysin tekemiseksi. Osien ja aineistojen 
ollessa sääntöjenmukaisia, niitä käsitellään luottamuksellisesti. Tarkastuksesta 
kieltäytyminen tai tarkastuksen vaikeuttaminen / harhauttaminen voidaan tulkita 
rikkomukseksi sääntöjä vastaan.
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3.8 Sensorit

» Johtosarjat ovat vapaat.

Vain alla luetellut sensorit ovat sallittuja ja saadaan liittää autoon ja / 

tai ECU:un:

- ************************

3.9. Aktuaattorit

» Johtosarja on vapaa.

» Vain seuraavia aktuaattoreita voi asentaa ja niitä tulee ohjata 

ECU:lla (suoraan tai CAN-väylän kautta):

- ************************
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» 3.10 Sähköiset laitteet

» Sähkökaapelit ovat vapaat.

» Sallittu jänite enintään 16V lukuunottamatta suihkutussuuttimien 

ohjausta ja valaisinjärjestelmää (purkauslamput, LED valaisimet…)
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» Kansallinen lisäys

»Auto varustettu yhdellä ahtimella: Käytettäessä liite J art. 252 kohdan 9. mukaista bensiiniä, 
kuristimen aukon sisähalkaisija saa olla enintään 45 mm jatkuen vähintään 3 mm:n matkalta 
ahtimen akselin suuntaan, sijaiten enintään 50 mm:n päässä vastavirtaan kohtisuoraan 
ahtimen siivistä (kuva art.254-4). Kuristimen ulkohalkaisija kuristuskohdan kapeimmalta 
kohtaa ei saa ylittää 51 mm 5 mm:n matkalta kuristuskohdan molemmin puolin. Vastaavat 
sisä- ja ulkomitat ovat 43,5mm / 49,5mm käytettäessä E85-polttoainetta (RE85).

»Auto varustettu kahdella ahtimella: Käytettäessä liite J art. 252 kohdan 9. mukaista bensiiniä, 
kuristimen aukon sisähalkaisija saa olla enintään 32 mm jatkuen vähintään 3 mm:n matkalta 
ahtimen akselin suuntaan, sijaiten enintään 50 mm:n päässä vastavirtaan kohtisuoraan 
ahtimen siivistä (kuva art.254-4). Kuristimen ulkohalkaisija kuristuskohdan kapeimmalta 
kohtaa ei saa ylittää 38 mm 5 mm:n matkalta kuristuskohdan molemmin puolin. Vastaavat 
sisä- ja ulkomitat ovat 30,5mm / 36,5mm käytettäessä E85-polttoainetta(RE85).

» Ahdinkoteloa saa työstää paikallisesti myös ahtimen pyörintänopeussensorin asentamiseksi. 
Liitoskohta tulee olla helposti nähtävissä tarkistusta varten. Myös sensorin tulee olla helposti 
tarkistettavissa.
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» 5.3 Omamoottori (Engine of the make)

» Kansallinen lisäys

» Moottori on mitoitukseltaan vapaa kansallisia lisäyksiä koskevat 

erityismääräykset huomioiden. Sylinterilohkon tulee olla 

sarjavalmisteisesta autosta. Moottori saa olla eri kauppamerkkiä 

kuin auton kori.  Venttiilijousilautasien valmistaminen

titaanipohjaisesta seoksesta on sallittua.
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» 5.4 ”Custom” -moottori

» o. Ilmansyöttö

» 2 vaihtoehtoa on sallittu. Vain yksi vaihtoehto voi olla asennettuna autoon:

» 1) Täydellinen moottorin ohittava järjestelmä voidaan asentaa edellyttäen että:

» • se on FIA:n hyväksymä

» ja

» a) se on joko moottorista joka voidaan luokitella ryhmään N (EGR tyyppinen …)

» tai

» • se on suunnittelultaan vapaa mekaanisella ja/tai paineilmakäyttöisellä venttiilin aktivoinnilla
varustettu (sähkömagneettinen tai hydraulinen aktivointi kielletty)

»b) se on vapaa mekaanisella ja/tai pneumaattisella venttiilin ohjauksella (sähkömagneettinen
tai hydraulinen käyttö on kielletty)
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» 5.8 Polttoaineet

» Autojen on käytettävä polttoaineita, jotka täyttävät artiklan 252-9.1 ja 252-
9.2 vaatimukset.

» Kansallinen lisäys

» Polttoaineet yleisten määräysten artikla 252.9 Kansallisen lisäyksen
mukaisesti

»

» 5.10 Äänitaso

» Kansallinen lisäys :

» Kansallisissa kilpailuissa äänitason enimmäisraja on 110 dB/A koskien myös
kansainvälisten sääntöjen mukaisia autoja.
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» 6.3 Polttoainesäiliö

» Kansallinen lisäys

» Art 253.14 mukaista polttoainesäiliötä suositellaan. Myös auton
alkuperäinen säiliö alkuperäisellä paikalla tai SFI 28.1 standardin mukainen
säiliö ohjaamon ulkopuolella hyväksytään. Säiliön tulee olla ehjä ja
tarkoitettu käytettävälle polttoaineelle. Säiliöiden vanhenemissääntö ei
ole voimassa kansallisesti. Tämä ei koske ns. bladder pehmytsäiliöitä, 
joissa noudatetaan standardin mukaisia vanhenemisaikoja (5 vuotta

valmistuskuukaudesta ja mahdollisuus tarkastuksen jälkeen kahden vuoden
jatkoaikaan.)

» Polttoaineen jäähdytin on sallittu (tilavuus enintään 1 L). Se voi sijaita myös 
säiliön ulkopuolella, mutta sen tulee olla eristetty ohjaamosta.

» Polttoainesäiliön kiinnitys artikla 253.14 kansallinen lisäys mukaisesti.
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» Kansallinen lisäys

» Kansallisesti Polttoaineen täyttö on vapaa edellytyksellä, että

paloseinäsäännöt huomioidaan myös täyttöputken osalta ja

mahdollinen ylivuotava polttoaine ei pääse valumaan ohjaamoon

eikä tavaratilaan.

» 7.1.1Voimansiirtojärjestelmä – SuperCar

» Kansallinen lisäys

» Myös valurauta on sallittu kotelomateriaalina
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» Kansallinen lisäys

» Etuapurungon muoto ja materiaali on vapaa edellyttäen, että se on 

vaihdettavissa alkuperäisen kanssa ja sitä ei hitsata koriin. 

Materiaalin tulee olla homogeenista ainetta.

» Kansallinen lisäys

» Taka-apurungon muoto ja materiaali on vapaa. edellyttäen, että se 

on vaihdettavissa alkuperäisen kanssa. ja sitä ei hitsata koriin. Sen 

voi kiinnittää myös hitsaamalla. Materiaalin tulee olla

homogeenista ainetta.
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» 10.2.2 Lasit

» Kansallinen lisäys

»Muiden ikkunoiden kuin tuulilasin tulee olla varmuuslasia tai 
polykarbonaattia. Polykarbonaatti ikkunoiden tulee olla kirkkaita ja 
niiden paksuuden tulee olla vähintään 3 mm. Katsastajien ei tule 
hyväksyä laminoituja tuulilaseja, joissa on halkeamia tai läpinäkyvyys on 
heikko tai on pelättävissä, että lasi voi mennä rikki kilpailun aikana. 
Kalvojen, tarrojen ja väriaineiden ruiskutus ja käyttö on kielletty, paitsi  
enintään kuuden kirkkaan ja läpinäkyvän suojakalvon asentaminen
tuulilasin ulkopintaan on sallittu.Auton alkuperäiset värilasit saa 
säilyttää. Varmuuslasista valmistettujen ikkunoiden turvakalvoja 
suositellaan.
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» 10.2.10 Roiskeläpät

» Kansallinen lisäys

» Roiskeläpät eivät ole pakollisia kansallisesti

» d. Etupuskuri – kiinnitykset

» Kansallinen lisäys :

» Joustoelementit ja puskurin runko saadaan poistaa tai muuttaa, 

jolloin puskurin rungon korvaavan rakenteen enimmäisvahvuus

teräkselle 1mm ja alumiinille 2mm.
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» 10.2.17 Takaspoileri SuperCar, Super1600 ja TouringCar

» Kansallinen lisäys

» Vakaajan ei tarvitse olla ääripäistään liitetty koriin, mikäli vakaaja

kiinnikkeineen mahtuu sellaisenaan mitoituslaatikkoon ilman

tilavuuden laajentamista osa kerrallaan.
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» 10.3.17 Alustan suoja

» Kansallinen lisäys :

»Alustan suojien materiaalin tulee olla joustavaa ja niiden
enimmäispaino saa olla yhteensä enintään 10kg. Alustan suojien ei
tarvitse seurata alkuperäistä muotoa, mutta niiden ainoa tehtävä
saa olla alustan suojaaminen kulumiselta.

» 11.2.3 Turvavyöt

» Kansallinen lisäys :

» Kansallisissa kilpailuissa turvavöiden viimeinen voimassaolopäivä
voidaan ylittää 5 vuodella.
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» 11.3 Sammutusjärjestelmät

» Liite J art 253-7.2 mukainen sammutusjärjestelmä on pakollinen.

» Kansallinen lisäys

» Autoissa, jotka on luokiteltu 1.1.1999 jälkeen, Liite J artikla 253.7.2 mukainen

sammutusjärjestelmä on pakollinen.
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» 11.4 Hinaussilmukka

» Yksi hinaussilmukka eteen ja yksi taakse on pakollinen.

» Niiden tulee :

» • Olla selkesti näkyvissä ja merkitty keltaisella, punaisella tai oranssilla

» • Olla halkaisijaltaan vähintään 60mm

» • Olla vyötyyppinen, tehty pehmeästä materiaalista

» • Mahdollistaa auton hinaaminen kuivalla pinnalla ( betoni tai asfaltti) plus miinus 15 
asteen kulmassa suhteessa auton pitkittäiseen keskilinjaan. 

»Testaus suoritetaan pyörät lukittuna auton jarrujärjestelmän avulla. Renkaiden tulee olla kilpailussa
käytettävien kaltaiset. Testaus voidaan suorittaa esikatsastuksessa.

» Kansallinen lisäys

» Myös muun tyyppinen sekä kovasta materiaalista valmistettu hinaussilmukka on sallittu, mutta sen 
tulee sijaita korilinjan sisäpuolella.
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» 11.5 Takavalot

» Jokainen auto tulee varustaa vähintään kahdella punaisella
takasumuvalotyyppisellä valaisimella. Kunkin valaisimen valaiseva
alue tulee olla vähintään 60 cm² ja polttimo vähintään 15 W. tai
Vaihtoehtoisesti kaksi FIAn hyväksymää sadevaloa ( Technical list no 
19), 

» **************************

» Kansallinen lisäys

» Auton alkuperäiset jarruvalot riittävät jarruvaloiksi, mikäli ne 

sijaitsevat korkeussuunnassa takalasin ylä- ja alareunan välissä.
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» 1. Määritelmät: 

» Autot ovat EU tyyppikatsastettuja vähintään nelipaikkaisia etumoottorisia 
umpikorisia sarjatuotantoautoja. Luokitustodistusta ei vaadita. WRC- ja VK-
luokitukset eivät ole sallittuja. Todistevelvollisuus auton mitoista ja teknisistä 
tiedoista on kilpailijalla.

» Keraamisia, titaanista, hiilikuidusta tai aramiittikuidulla vahvistetusta 
materiaalista valmistettuja mekaanisia osia ei saa käyttää (ei koske 
venttiilejä, venttiilinohjaimia, -istukoita, venttiilinjousilautasia eikä 
venttiilinjousia). Lisäksi magnesiumin käyttö on kielletty, ei kuitenkaan koske 
alkuperäisiä osia. 

» Liite J artikla 251-253, ja 255 ja 279 ovat voimassa, mikäli näissä säännöissä 
ei muuta määritä.
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» Korirakennetta voidaan muuttaa kuvan 279SRC-1 mukaisesti. 

» Mikäli paloseinää on siirretty, tunnelin mitoitus alkaa siirretyltä 

kohdalta.
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» Muuta kuin nelisylinteristä rivimoottoria käytettäessä, tulee 
moottorilohkosta vähintään 37,5 % sijaita etuakselin etupuolella. Mikäli 
paloseinä säilytetään alkuperäisenä, moottorin paikka moottoritilassa on 
vapaa.

» Puskureiden muoto on oltava alkuperäinen, alkuperäisen puskurin 
materiaalin saa korvata lasikuidulla. Etupuskurin runko/törmäyssuoja on 
säilytettävä alkuperäisenä eturunkoaisojen ulkoreunojen välisellä alueella.

» Eturitilän (maskin) muuttaminen tai vaihtaminen on sallittu (ei poistaminen). 
Varapyöräkotelo saadaan poistaa. Auton etu- ja takaosaan on sijoitettava hi-
naussilmukka. Se ei saa ulottua auton ääriviivojen ulkopuolelle katsottuna 
ylhäältäpäin. Hinaussilmukka tulee olla helposti hinaushenkilökunnan 
löydettävissä, ja se tulee merkitä nuolella tai maalata autosta erottuvaksi 
punaisella, keltaisella tai oranssilla maalilla.
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» Yksi hinaussilmukka eteen ja yksi taakse on pakollinen.

» Niiden tulee :

» • Olla selkesti näkyvissä ja merkitty keltaisella, punaisella tai oranssilla

» • Olla halkaisijaltaan vähintään 60mm

» • Olla vyötyyppinen, tehty pehmeästä materiaalista

» • Mahdollistaa auton hinaaminen kuivalla pinnalla ( betoni tai asfaltti) 
plus miinus 15 asteen kulmassa suhteessa auton pitkittäiseen
keskilinjaan. 

»Testaus suoritetaan pyörät lukittuna auton jarrujärjestelmän avulla. 
Renkaiden tulee olla kilpailussa käytettävien kaltaiset.  Testaus voidaan

suorittaa esikatsastuksessa.
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» 2.3 Ovet, moottori- ja tavaratilan kannet: kuljettajan ovi säilytetään 
alkuperäisenä Alkuperäistä kuljettajan ovea tulee käyttää, pehmusteet 
saa poistaa. Kuljettajan oven sisäpuolisia rakenteita saa poistaa, mikäli 
käytetään kuvan 255-14 mukaista hunajakennorakennetta 
ovipaneelina. Näiden ovipaneelien minimikorkeus on oven ala-
reunasta turvakehikon oviputken tasolle.

» Jos käytetään kuljettajan puolella turvakehikossa kahta oviputkea tai 
mikäli käytetään kuvan 255-14 mukaista hunajakennorakennetta 
ovipaneelina, saa kuljettajan ovesta poistaa ovipaneelin alla olevia 
sisäpuolisia rakenteita. Näiden ovipaneelien minimikorkeus on oven 
alareunasta turvakehikon oviputken tasolle.
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» Mikäli turvakehikon pääkaari sijaitsee yli 150 mm auton B-pilarin 

takapuolella, on myös kuljettajan puoleisen taka-oven/takakyljen 

rakenne säilytettävä alkuperäisenä em. ehdot huomioiden. 

Vaihtoehtoisesti pääkaaren ja B-pilarin väliselle alueelle on 

asennettava teräslevystä valmistettu vahvike. Vahvikelevy kiinnitetään 

B-pilariin joko hitsaamalla tai väh. kolmella M10 8.8 pultilla ja 

pääkaareen hitsaamalla. Vahvikelevyn etäisyys helmakotelon 

yläpinnasta korkeussuunnassa enintään 100mm, levyn korkeus 

vähintään 300mm ja ainevahvuus vähintään 2,5mm. Vahvikkeeseen ei 

saa tehdä kevennysreikiä. 
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» 2.6 Etu- ja takapuskuri 

» Puskureiden pintamateriaali ja muoto ovat vapaat etu- ja taka-aisojen 

ulkoreunojen välistä aluetta lukuun ottamatta, jossa alkuperäinen 

muoto tulee säilyttää. Auton pituus tulee säilyttää +-1% toleranssilla 

ja puskuri saa olla enintään lokasuojien levyinen. Etupuskurin runko 

on säilytettävä alkuperäisenä eturunkoaisojen ulkoreunojen välisellä 

alueella. Takapuskurin runko saadaan poistaa tai muuttaa, jolloin

puskurin rungon korvaavan rakenteen enimmäisvahvuus teräkselle

1mm ja alumiinille 2mm.
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» 3. Aerodynaamiset osat: 

» Vaikka autossa olisi alkuperäisenä näitä maksimimittoja suurempi vakaaja, 

tätä kuvaa tulee noudattaa. Vakaajan tulee olla liitetty ääripäistään koriin ja

sen tulee sijaita kokonaisuudessaan auton etuprojektion sisällä (ilman

sivupeilejä). Spoileri tarkistetaan auton ollessa vaakasuorassa vaakasuoralla

tasolla ( kuten määritetty tuotantoautossa helmakotelon päältä) Kuvan

laatikon tulee aina olla sijoitettuna vaakatasoon ja niin päin että sen pohjalla

on suurimmat mitat. 

» Edelleen, tätä tilavuutta voidaan laajentaa osa kerrallaan siten, että missään
kohdassa takavakaajaa mikään osa ei ylitä alaa 450 x 290 x 190mm 
kiinnikkeineen. Tällöin takavakaajan tulee olla liitettynä ääripäistään koriin.
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» 4.1 Roiskeläpät

» Roiskeläppien asennus on pakollista. Niiden tulee täyttää seuraavat vaatimukset :

» • Niiden tulee olla taipuisaa muovimateriaalia, joka on vähintään 4 mm paksua 
(vähimmäistiheys = 0,85 g/cm3) 

» • Ne on asennettava korirakenteeseen

» • Vähintään pyörän leveys on peityttävä jokaisessa pyörässä, mutta vähintään 1/3 
auton leveydestä täytyy pitää vapaana etu- ja takapyörien takapuolella (katso 
Art.252 Yleiset Määräykset, kuva 252-6).

» • Läppien ja maan väli saa olla enintään 10 cm mitattuna auto ilman henkilöitä

» • Vähintään pyörän leveys on peityttävä koko renkaan korkeudelta (takaa 
katsottuna).
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» 5. Moottori: Polttomoottori on vapaa. Moottorin on oltava vapaasti 

hengittävä. Kiertomäntämoottori ei ole sallittu. Moottorin paikka on 

vapaa alkuperäisessä moottoritilassa, mikäli paloseinä on säilytetty 

alkuperäisenä. Mikäli paloseinää on siirretty, katso moottorin paikka 

kohdasta 2.2 Korirakenne.
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» Moottorin ja kaasupolkimen välillä saa olla vain mekaaninen yhteys. 

» Moottorin ohjainlaite (ECU) on vapaa, paitsi luistonesto on kielletty. Muutoin 
imujärjestelmälle, polttoaineen syöttöjärjestelmälle, sytytysjärjestelmälle sekä 
ilmanpuhdistimelle ei aseteta mitään rajoituksia, paitsi polkimen ja kaasuläpän 
välisen yhteyden tulee olla mekaaninen. Kaikenlainen imuilman ahtaminen 
mekaanisesti tai lisälaitteilla on kielletty, ahtimen saa poistaa.

» AKK varaa oikeuden tarkistaa arvosarjassa käytetyn auton 
moottoriohjausjärjestelmän sekä muut moottoriohjaukseen liittyvät osat ja 
aineistot, jotta voidaan varmistua, ettei nämä sisällä ominaisuuksia, jotka voisivat 
mahdollistaa auton käytön sääntöjen vastaisesti. Kilpailijan tulee pyydettäessä 
toimittaa pääkatsastajalle kaikki pyydettävät elektroniset laitteet ja osat, sekä antaa 
tarvittavat salasanat, ohjelmat ja kaikki tarpeellinen apu täydellisen tarkastuksen ja 
analyysin tekemiseksi. Osien ja aineistojen ollessa sääntöjenmukaisia, niitä 
käsitellään luottamuksellisesti. Tarkastuksesta kieltäytyminen tai tarkastuksen 
vaikeuttaminen / harhauttaminen voidaan tulkita rikkomukseksi sääntöjä vastaan.
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» 10. Ikkunat: tuulilasin tulee olla kerroslasia tai polykarbonaattia, ja 
sen paksuus on oltava vähintään 4,75 5 mm. Muiden ikkunoiden tulee 
olla polykarbonaattia ja niiden paksuuden on oltava vähintään 3 mm. 
Laminoituja tuulilaseja, joissa on halkeamia tai joiden läpinäkyvyys on 
heikko tai on pelättävissä, että lasi voi mennä rikki kilpailun aikana, ei 
hyväksytä. Turvakalvojen käyttö on sallittu. Ikkunoiden on oltava 
kirkkaita, tarrojen ja väriaineiden käyttö on kielletty. Tuulilasin 
pesulaitteen suurempi säiliö tai lisäsäiliö voidaan asentaa. Artikla 
253.11 mukainen turvaverkko kuljettajanpuoleisessa sivuikkunassa on 
pakollinen. Turvaverkon voi korvata FIA tekninen lista nro 48 
mukaisella racing net -kolmioverkolla. Asennus FIA standardin 
määrittämällä tavalla (molemmin puolin istuinta).
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» 11. Polttoainesäiliöt: Polttoainesäiliön tulee olla Art. 253 kohdan 16 14. tai sen 
kansallisen lisäyksen mukainen. Polttoainesäiliön sijainti on vapaa edellyttäen, ettei 
sitä sijoiteta ohjaamoon eikä moottoritilaan. 

» Korkeapainepumput saavat toimia vain moottorin käydessä/pyöriessä. Sallitaan 
polttoaineen jäähdytin jonka kokonaistilavuus on enintään yksi litra. 

» Polttoneste-, öljy- ja jäähdytinnestesäiliöt tulee erottaa ohjaamosta paloseinillä 
siten, etteivät nämä nesteet pääse missään tapauksessa vuotamaan ohjaamoon. 
Paloseinämääräys koskee myös polttoainesäiliön ja moottoritilan sekä 
polttoainesäiliön ja pakoputkiston eristämistä. Paloseinänä voidaan käyttää 
ohjaamon ja polttoainesäiliön välissä tulen- ja iskunkestävää muovia. 

» Polttoainesäiliön korkin on oltava vuotamaton. Polttoainetta ei saa säilyttää autossa 
10°C-astetta kylmempänä kuin ulkoilma. Polttoaineen jäähdytin on sallittu (tilavuus 
enintään 1 l). Se voi sijaita myös säiliön ulkopuolella, mutta sen tulee olla eristetty 
ohjaamosta.
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» 12.1.1 Jarruvalot: kaksi punaista vähintään 60 cm2:n valaisevalla 

pinnalla ja 15 W:n lampulla varustettua jarruvaloa (myös LED), jotka 

korvaavat auton alkuperäiset jarruvalot tai toimivat niiden kanssa 

yhdessä. Ne sijoitetaan 1,0-1,5 m:n korkeudelle maanpinnasta, 

symmetrisesti auton pituusakseliin nähden ja samalle korkeudelle. 

Auton alkuperäiset takavalot hyväksytään, mikäli ne alunperin

sijaitsevat takalasin ylä- ja alareunan välisellä alueella. FIA:n

sadevaloja (tekninen lista numero 19) suositellaan. Nämä valot tulee 

sijaita taka-akselin pystytason takapuolella.
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» 12.1.2 Takasumuvalo 

» Takasumuvalon tulee sijaita ajoneuvon takaosassa keskilinjalla, 

selvästi näkyvällä paikalla. Valon tulee olla teholtaan min. 20w 

(maksimi 30w) myös Led tyyppiset valot hyväksytään. Valon tulee olla 

pinta-alaltaan min. 60 cm2 (maksimi 70 cm2). Virta valolle kytkettävä 

niin, että valo ei sammu käännettäessä päävirtakatkaisia Off -

asentoon. Valon tulee palaa kaikkien kilpailussa ajettavien erien ja 

harjoittelujen aikana. FIA:n sadevaloa (tekninen lista numero 19) 

suositellaan. Tämä valo tulee sijaita taka-akselin pystytason 

takapuolella.
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» 12.3 Päävirtakatkaisin: Päävirtakatkaisin on pakollinen. 

Päävirtakatkaisimesta on voitava sulkea kaikki virtapiirit (akku, laturi, 

valot, sytytys, sähköiset valvontalaitteet jne) pois lukien 

takasumuvalo. Myös moottorin tulee sammua. Katkaisijan on oltava 

kipinättömästi toimiva ja sitä on voitava käyttää auton sisä- ja 

ulkopuolelta. 
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» 13. Pyöränripustus: Pyöränripustus on vapaa. Jousitus on pakollinen. 
Ajon aikana säädettävät pyöränripustuksen osat ovat kiellettyjä. 
Mikään pyöränripustuksen osa ei saa sijaita ohjaamossa. 

» Korin muutokset ovat sallittuja siinä määrin, mitä tarvitaan 
kiinnityspisteiden muutoksiin ja jousituksen osia, vetoakseleita ja 
pyörää varten. Etuapurungon muoto ja materiaali ovat vapaa 
edellyttäen, että se on vaihdettavissa alkuperäisen kanssa ja sitä ei 
hitsata koriin. Jousituksen kiinnityspisteiden paikan muuttaminen on 
sallittu edellyttäen, että ne on sijoitettu uuteen tunneliin. Akseliväliä 
ja sijaintia saa muuttaa enintään ±50 mm.  Akseliväli ja akselien sijainti 
saavat poiketa valmistajan ilmoittamasta nimellisarvosta enintään +-
50mm.
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» 14. Renkaat: Koko pyörän (laippa+vanne+ilmalla täytetty rengas) pitää 
mahtua U-malliseen mittahaarukkaan, jonka sisäleveys on 250 mm. 
Mittaus on suoritettava renkaan kuormittamattomalta osalta. Muuten 
renkaat ovat vapaat mahdolliset sarjasäännöt huomioiden. 

» 16. Voimansiirto: ainoastaan takaveto on sallittu. (etu-tai nelivetoinen 
on muutettava takavetoiseksi). Luistonestojärjestelmät on kielletty. 
Muilta osin voimansiirto on vapaa.

» 18. Jarrut: Jarrulevyjen on oltava magneettista ainetta. Lukkiu-
tumattomat jarrut ovat kielletty. Jarrunestesäiliöt saavat sijaita 
ohjaamossa, jos ne ovat suojattuna nesteen- ja tulenkestävällä 
kotelolla tai ovat tiiviitä ja valmistettu metallista. 
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» Ohjauslaitteiden osien tulee olla tehdas- ja/tai sarjavalmisteisia. 

» 21. Vaihdelaatikko: Vapaa. Automaatti- tai puoliautomaattivaihdelaatikko sekä 
sähköisellä, pneumaattisella tai hydraulisella luistonkontrollilla varustetut 
vaihteistot ovat kielletty. Toimiva peruutusvaihde on pakollinen. 

» Tasauspyörästön lukon tulee olla mekaaninen eikä se saa olla kuljettajan 
säädettävissä ajon aikana. 

» Kaikki sensorit, kytkimet ja sähköjohdot neljässä pyörässä, vaihdelaatikossa tai 
tasauspyörästössä on kielletty poikkeuksena yksi sensori vaihdenäyttöä varten sekä
yksi sähköisesti ohjattu peruutusvaihteen lukitusanturi, jotka ovat sallittu
vaihdelaatikossa edellyttäen, että sensori + sähköjohto + näyttöyksikkö sekä
peruutusvaihteen lukitusanturi + sähköjohto + kytkin ovat täysin erillisiä
moottorinhallintajärjestelmästä. Lisäksi nämä sähköjohdot eivät saa olla auton
pääjohtosarjassa ja niiden tulee olla erillisiä. Suositellaan että ne ovat eri värisiä, 
jotta ne ovat helpompia identifioida. Sytytyskatko –sensori on sallittu yllä olevat
rajoitukset huomioiden.
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» Vähimmäispainot:

» Autot punnitaan kuljettajan kanssa

» Sylinteritilavuus

» enintään kg 2vent/syl yli 2vent/syl

» 2000 cm³ 750 900 

» 2200 cm³ 775 930 

» 2300 cm³ 800 960 

» 2400 cm³ 825 990 

» 2500 cm³ 850 1020 

» 2600 cm³ 875 1050 

» 2700 cm³ 900 1080 

» 2800 cm³ 925 1110 

» 2900 cm³ 950 1140 

» 3000 cm³ 975 1170 

» 3100 cm³ 1000 1200 

» 3200 cm³ 1025 1230 

» 3300 cm³ 1050 1260 

» 3400 cm³ 1075 1290 

» 3500 cm³ 1100 1320
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Autokrossi
» 1. Määritelmät: 

» Autojen tulee olla umpikorisia sarjatuotantoautoja. Luokitustodistusta 

ei vaadita. Luokitelluissa autoissa WRC- ja VK-luokitukset eivät ole 

sallittuja. 

» Keraamisia, titaanista, hiilikuidusta tai aramiittikuidulla vahvistetusta 

materiaalista valmistettuja mekaanisia osia ei saa käyttää (ei koske 

venttiilejä, venttiilinohjaimia, -istukoita, APEX -tiivisteitä, 

venttiilinjousilautasia eikä venttiilinjousia). Lisäksi magnesiumin käyttö 

on kielletty, ei kuitenkaan koske alkuperäisiä osia. 
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Autokrossi
» 2.2 Korirakenne:. Sarjatuotantokoria tulee käyttää. Korin vahvistaminen on sallittua, 

vaikka vahvistava aine ei seuraakaan alkuperäistä muotoa. Tämä ei kuitenkaan salli 
alkuperäisen korimateriaalin poistamista pois lukien lattia, jota saa muokata seuraavasti:

» Lattian saa korvata uudella vähintään alkuperäisen vahvuisella pokatulla teräspellillä. 
Lattian sijaintia saa muuttaa enintään 50mm alkuperäisestä sijaintia alemmaksi. 
Matalimmillaan lattia saa ulottua helmakotelon matalimman kohdan tasalle. Mikäli 
lattian alkuperäinen sijainti on helmakotelon matalimman kohdan alapuolella, lattiaa ei 
saa pudottaa enempää.

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

» Ohjaamon, tavaratilan, moottoritilan ja lokasuojien reiät voidaan peittää metallilevyllä 
tai muovimateriaalilla, joka hitsataan, liimataan tai niitataan. Korin muita reikiä saa 
peittää vain teipillä. 
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Autokrossi
» Korirakennetta voidaan muuttaa kuvan SRC-1 mukaisesti. Mikäli 

paloseinää on siirretty, tunnelin mitoitus aloitetaan alkaa tältä 
siirretyltä kohdalta.

» Puskureiden muoto on oltava alkuperäinen, alkuperäisen puskurin 
materiaalin saa korvata lasikuidulla. Koriin integroidun etupuskurin 
runko/törmäyssuoja on säilytettävä alkuperäisenä eturunkoaisojen 
ulkoreunojen välisellä alueella. Jos puskurit eivät ole koriin 
integroituja osia, ne voidaan poistaa kiinnikkeineen.

» B-pilarin väliselle alueelle on asennettava vahvike väh. 2,5mm 
metallilevystä. Vahvikelevy kiinnitetään B-pilariin hitsaamalla tai väh. 
kolmella M10 8.8 pultilla ja pääkaareen hitsaamalla. 
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Autokrossi
» Vaikka autossa olisi alkuperäisenä näitä maksimimittoja suurempi

vakaaja, tätä kuvaa tulee noudattaa. Vakaajan tulee olla liitetty

ääripäistään koriin ja sen tulee sijaita kokonaisuudessaan auton

etuprojektion sisällä (ilman sivupeilejä). Spoileri tarkistetaan auton

vaakasuoralla tasolla ( kuten määritetty tuotantoautossa ) Kuvan

laatikon tulee aina olla sijoitettuna vaakatasoon ja niin päin että sen 

pohjalla on suurimmat mitat. 

» Edelleen, tätä tilavuutta voidaan laajentaa osa kerrallaan siten, että
missään kohdassa takavakaajaa mikään osa ei ylitä alaa 450 x 290 x 
190mm kiinnikkeineen. Tällöin takavakaajan tulee olla liitettynä
ääripäistään koriin
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Autokrossi
» 4.1 Roiskeläpät

- Kuten SRC

» 5. Moottori:

- Nokka-akseleille ja venttiilikoneistolle ei aseteta mitään rajoituksia. 
Muuttuva-ajoituksiset nokka-akselit, muuttuva-nostoiset 
keinuvipu/nostin-järjestelmät ovat sallittuja, mikäli ne ovat käytössä 
olevassa moottorissa alkuperäisinä. ja käytetään moottorin 
alkuperäistä imujärjestelmää tai mikäli kaikki moottorille menevä ilma 
kulkee enintään 64mm halkaisijaltaan olevan läpän tai reiän kautta



SÄÄNTÖKIRJA 2020, muutokset 
Autokrossi
» Voitelujärjestelmä on vapaa. Öljynjäähdyttimen asentaminen korirakenteen 

ulkopuolelle on sallittu ainoastaan sen vaakasuoran tason alapuolelle, joka 
kulkee pyörännapojen kautta. Jäähdytin ei saa ulottua auton ylhäältä 
katsotun ääriviivan ulkopuolelle. Öljynjäähdytintä ei saa asentaa ohjaamoon.

» Moottorin jäähdytys: tuuletin ja vesipumppu ja jäähdytin sekä sen kiinnitys 
ovat vapaat. 

» Vesi- ja öljynjäähdyttimen yhteydessä olevien puhaltimien lukumäärä on 
vapaa, muutoin Moottoritilassa saa olla yksi ylimääräinen tuuletin ilman 
vaihdon lisäämiseksi. Imuilman jäähdyttämiseen ja/tai ahtamiseen ei 
puhaltimia saa käyttää. Ilmajäähdytteisen moottorin tuulettimet vapaat, em. 
rajoitukset huomioiden.  

» Moottorissa käytettäville pulteille ja muttereille ei aseteta mitään 
rajoituksia.
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Autokrossi
» Moottorin ja kaasupolkimen välillä saa olla vain mekaaninen yhteys. 

Moottorin ohjainlaite (ECU) on vapaa, paitsi luistonesto on kielletty. AKK 

varaa oikeuden tarkistaa arvosarjassa käytetyn auton 

moottoriohjausjärjestelmän sekä muut moottoriohjaukseen liittyvät osat ja 

aineistot, jotta voidaan varmistua, ettei nämä sisällä ominaisuuksia, jotka 

voisivat mahdollistaa auton käytön sääntöjen vastaisesti. Kilpailijan tulee 

pyydettäessä toimittaa pääkatsastajalle kaikki pyydettävät elektroniset 

laitteet ja osat, sekä antaa tarvittavat salasanat, ohjelmat ja kaikki 

tarpeellinen apu täydellisen tarkastuksen ja analyysin tekemiseksi. Osien ja 

aineistojen ollessa sääntöjenmukaisia, niitä käsitellään luottamuksellisesti. 

Tarkastuksesta kieltäytyminen tai tarkastuksen vaikeuttaminen / 

harhauttaminen voidaan tulkita rikkomukseksi sääntöjä vastaan.  
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Autokrossi
- 10. Ikkunat: 
- Kuten SRC
- 11. Polttoainesäiliöt: 
- Kuten SRC
- 14. Renkaat:
- -kuten SRC

» 16. Voimansiirto: 2-veto on sallittu. Etuvedon voi muuttaa takavetoiseksi. 
Luistonestojärjestelmät on kielletty. Kaikki sensorit, kytkimet ja sähköjohdot
neljässä pyörässä, vaihdelaatikossa tai tasauspyörästössä on kielletty poikkeuksena
yksi sensori vaihdenäyttöä varten sekä yksi sähköisesti ohjattu peruutusvaihteen
lukitusanturi, jotka ovat sallittu vaihdelaatikossa edellyttäen, että sensori + 
sähköjohto + näyttöyksikkö sekä peruutusvaihteen lukitusanturi + sähköjohto + 
kytkin ovat täysin erillisiä moottorinhallintajärjestelmästä. Lisäksi nämä sähköjohdot
eivät saa olla auton pääjohtosarjassa ja niiden tulee olla erillisiä. Suositellaan että
ne ovat eri värisiä, jotta ne ovat helpompia identifioida. Gear Cut –sensori on 
sallittu.
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Autokrossi
» 17. Vesijäähdytin: ei saa asentaa ohjaamoon, muuten sen 

sijoittaminen on autossa vapaa. Vesijäähdyttimen riittävän 

ilmankierron takaamiseksi saa tavaratilan lattiaan tehdä vapaasti 

reikiä. Vesi- ja öljynjäähdyttimen yhteydessä olevienat puhaltimienet

ja niiden lukumäärä on vapaa, muutoin moottoritilassa saa olla yksi 

ylimääräinen tuuletin ilman vaihdon lisäämiseksi. Imuilman 

jäähdyttämiseen ja/tai ahtamiseen puhaltimia ei saa käyttää. 

Kaihtimen asentaminen on sallittu. Ilmakanavat saavat kulkea 

ohjaamon läpi, ohjaamon lattiaa ei kuitenkaan saa muuttaa. 

Vesipumppu vapaa. Ilmajäähdytteisen moottorin tuulettimet vapaat, 

em. rajoitukset huomioiden.
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Autokrossi
» 21. Vaihdelaatikko: Vapaa. Vaihdekaavion on oltava alkuperäinen tai 

H-kaaviolla. Autoissa, joiden vuosimalli on 2005 tai uudempi, 

sequentaalivaihteiston käyttö on sallittu. Etuvetoisissa autoissa 

sequentaalivaihteisto on sallittu auton iästä riippumatta.

» Automaatti- tai puoliautomaattivaihdelaatikko sähköisellä, 

pneumaattisella tai hydraulisella luistonkontrollilla on kielletty. 

Toimiva peruutusvaihde on pakollinen. 

- Tasauspyörästöt sähköisellä, pneumaattisella tai hydraulisella 
luistonkontrollilla, jotka ovat säädettävissä auton liikkuessa, ovat 
kiellettyjä
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Autokrossi
» 22.2 Äänenvoimakkuus: Kilpailuissa on äänen enimmäismäärä 

kierrosluvulla 4500 r/min 110 dB(A). Pakoputkiston tulee päättyä 
auton takaosaan tai auton sivulle etuoven takapuolelle siten, että 
ulostuloputki on auton akselivälin puolittajan takapuolella. Katalysaat-
tori saadaan poistaa, mutta katalysaattorin käyttö on suositeltavaa. 

» Äänen voimakkuus on rajoitettu 110 dB (A) enimmäisarvoon. 
Mittaustapa on A-asteikolla ”slow”, mittari sijoitettuna 45 asteen 
kulmassa 50 cm:n etäisyydellä pakoputken päästä auton käydessä 
4500 r/min. Pakoputkiston tulee päättyä auton takaosaan tai auton 
sivulle etuoven takapuolelle siten, että ulostuloputki on auton 
akselivälin puolittajan takapuolella. Katalysaattori saadaan poistaa, 
mutta katalysaattorin käyttö on suositeltavaa. 
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Autokrossi
» 23 Painot 

» Mahdolliset lisäpainot tulee kiinnittää taka- tai keskimoottorisessa 

autossa ohjaamoon apukuljettajan istuimen paikalle.  Etu- tai 

kardaanivetoisessa autossa ohjaamoon tai tavaratilan lattiaan. 

Lisäpainojen kiinnitys aina vähintään kolmella M10 8.8 pultilla läpi 

vahvistetun alustan.
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Autokrossi » Vähimmäispainot:

» Autot punnitaan kuljettajan kanssa.

» Taka- tai keskimoottorisessa autossa 

- Etu-ja Kardaanivetoisessa autossa

» Etuvetoisessa autossa

» Syl.tilavuus 2 ventt./syl moniventt./syl

» enint. cm³ kg kg

» 1050 670 750

» 1350 750 810

» 1650 830 900

» 1850 870 920

» 2050 910 980

» 2250 980 1000

» 2400 1030 1060

» Etuvetoisten autojen minimipainot edellä mainitut - 30 kg.
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» XVI RATA-AJOSSA KÄYTETTÄVIEN ERIKOISAUTOJEN SÄÄNNÖT 

» FORMULAT

» Formula Ford:

» https://www.autourheilu.fi/site/assets/files/1930/formula_ford_tekniikkasaannot_2020.pdf 

» Formula F (Formula 4 vuoteen 1996)

» https://historicrace.fi/Asiakirjat/F4_2019.pdf 

» Formula 4

» https://www.fia.com/regulation/category/108 

» https://formulafin.com/sarja/saannot/ 

» LEGENDS

» Legends autojen tekniset säännöt löytyvät osoitteesta: 

» http://www.legendscars.fi/legends-trophy/saannot/ 

» V8 THUNDER

» V8 Thunder -autojen tekniset säännöt löytyvät osoitteesta: 

» http://www.v8thunder.fi/saannot 

» Xtreme Race -säännöt:

» http://www.xtremerace.fi/content/fi/1/91/ S%E4%E4nn%F6t.html 

» Porsche GT3 Cup Challenge Finland -säännöt lisämääräyksineen:

» http://www.gt3cup.fi/sarja/ 

» Historic Race säännöt:

» http://www.historicrace.fi
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» THE GRAN TURISMO TEKNIIKKASÄÄNNÖT, RYHMÄ 3

» 8.2 Mitat ja painot

» ************

» - Wankel-kiertomäntämoottori 1,8

» - Etuveto (kerrointa käytetään lopullista arvoa laskettaessa) 0,85

» - Neliveto (kerrointa käytetään lopullista arvoa laskettaessa) 1,10

» - Sekventiaalinen suorakytkentävaihteisto (kerrointa käytetään 

lopullista arvoa laskettaessa) 1,10

» 8.2.3. Laskennallinen sylinteritilavuus lasketaan kertomalla 

varsinainen moottorin sylinteritilavuus kaikilla niillä kohdassa 

5.3.2.1. esitetyillä kertoimilla, jotka vastaavat auton 

ominaisuuksia.
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» XXII Ajajien Ajovarusteet

»

» Kypärät

» Ohjaajien on sekä kilpailuissa, että niiden harjoitusajoissa käytettävä

normimerkinnällä varustettua kypärää.

»Kypärän tulee olla tiiviisti päässä ja leukanauha hyvin kiinni. Leukakupin käyttö

on kielletty.

»Kypärän tulee täyttää jokin seuraavista normeista (merkintä kypärässä):

» • Snell Foundation 2005 (USA), kansainvälisesti voimassa vuoden 2018 loppuun

ilman FHR/HANS-kiinnikkeitä ja niiden FIA-hyväksyntätarraa. FHR/HANS-

kiinnikkeillä varustettuna ei päättymispäivää

» • Snell SA 2010 ja SAH 2010 kansainvälisesti voimassa vuoden 2023 loppuun

ilman FHR/HANS-kiinnikkeitä ja niiden FIA-hyväksyntätarraa. FHR/HANS-

kiinnikkeillä varustettuna ei päättymispäivää.
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» • Snell SA 2015 kansainvälisesti voimassa vuoden 2023 loppuun ilman

FHR/HANS-kiinnikkeitä ja niiden FIA-hyväksyntätarraa. FHR/HANS-

kiinnikkeillä varustettuna ei päättymispäivää.

»

» • FIA standard 8860-2010 (sis. myös FHR/HANS-kiinnikkeet)

• FIA standard 8859-2015 (sis. myös FHR/HANS-kiinnikkeet)

» • FIA standard 8860-2004 (sis. myös FHR/HANS-kiinnikkeet)

kansainvälisesti voimassa vuoden 2020 loppuun

» • FIA standard 8860-2010 (sis. myös FHR/HANS-kiinnikkeet)

• FIA standard 8859-2015 (sis. myös FHR/HANS-kiinnikkeet)

• FIA standard 8860-2018 (sis. myös FHR/HANS-kiinnikkeet)

• FIA standard 8860-2018 ABP (sis. myös FHR/HANS-kiinnikkeet)
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• Snell Foundation 2005 (USA), on voimassa kansallisesti vuoden 2020 loppuun.

»

» • SFI 31.1, SFI 31.1A , SFI 31.2A (USA) voimassa kansainvälisesti vuoden 2018

loppuun

»

» FIA technical list tekninen lista nro 25 kertoo kulloinkin voimassaolevat

kypäränormit.

» Lista löytyy FIA-nettisivuilta www.fia.com/sport/homologation.

»Kypärään ei saa tehdä muita muutoksia kuin mitä valmistajan ohjeet sallivat.

Kypärien maalaukset ja teippaukset ovat sallittuja ainoastaan kypärävalmistajan

ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

» Lajeissa, joissa Hans/FHR-niskatuen käyttö on pakollista, kypärässä olevien

klipsien kiinnitys FIA standardien (FIA 8858-2002 ja FIA 8858-2010) mukaisesti

ja tarvittavin hyväksymismerkinnöin.
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»

» Ajovarusteet

» Kaikissa kilpailuissa on pakollista käyttää FIA-määräysten (FIA standard

8856-2000 tai 8856-2018) mukaisia ajovarusteita. Brodeeraukset saa

tehdä standardin mukaisesti ainoastaan uloimpaan kangaskerrokseen.

Kuumapainatukset ajopukuun tai alusasuun ovat sallittuja vain puvun

valmistajan sertifioimana.

» HANS-niskatuki on pakollinen kaikissa kansainvälisissä kilpailuissa ja

kansallisesti kaikissa kilpailuissa paitsi Endurance- ja

Crosskartkilpailuissa.
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» HUH HUH… HISSE VIELÄ JÄLJELLÄ…
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» 5.15 Turvavyöt

» 5.15.1 Turvavyösääntö FIA Standard No. 8853/98 tai No. 8853-

2016 koskee seuraavia autotyyppejä:

» a) yksipaikkaiset turvakaarelliset kilpa-autot ikäkaudesta F lähtien

» b) kaksipaikkaiset turvakaarelliset kilpa-autot ikäkaudesta F lähtien

» c) ikäkaudesta H lähtien autot, jotka osallistuvat pikataivalralleihin

»Kaikki muut turvakaarelliset autot ikäkaudesta F eteenpäin on

varustettava turvavöillä, jotka täyttävät FIA Standardit No.

8854/98, No. 8853/98 tai No. 8853-2016 (kts FIA Technical List

24).
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» 6.12 Vanteet

» 6.12.1 Vanteiden tulee olla ikäkauden mukaiset ja vannehalkaisijan tulee olla

vastaava kuin mitä kv-kisoissa käytettiin kyseisessä automallissa.

» 6.12.2 Vanteen tulee olla samanlevyinen tai kapeampi kuin ikäkaudella.

» 6.12.3 Ikäkaudet A – D

» a) 19 tuumaiset vanteet ovat sallittuja kun käytetään racing-rengasta.

» b) ”Beaded Edge” (”BE”) tai suorasivuisen (”SS”) vanteen voi korvata ”well-base”

peltivanteella taulukon mukaisesti.

»

» c) Vanteen minimihalkaisija on 16” paitsi mikäli voidaan esittää ikäkausitodisteet

pienemmän vanteeen käytöstä kyseisessä autossa.

» d) Vanteen leveys saa olla korkeintaan tuuman leveämpi kuin mitä ikäkaudella on

käytetty.
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» 7.3 Yleiset määräykset sarjatuotantoautoille

» 7.3.6 Ikäkaudesta G eteenpäin erikoisvakioautot, jotka on

rakennettu ASN:n sääntöjen mukaisesti ja joilla on kilpailtu

kansallisessa Touring car-sarjassa (kyseinen saatetaan hyväksyä

HMSC:ssä) ja jotka on rakennettu ikäkauden liite J:n,

sarjasäännön sekä FIA luokitustodistuksen mukaisesti, ovat

niinikään sallittuja. Vain säännöissä sallitut muutokset

hyväksytään. Kaikista luokittelemattomista tai muutetuista osista

vaaditaan ikäkausitodisteet.

» Tämä yllä oleva koskee ainoastaan kansallisia CT- ja Touring car-

sarjoja, joiden säännöt perustuvat läheisesti FIA ryhmä 1

sääntöihin.



SÄÄNTÖKIRJA 2020, muutokset, historic

» LIITE VI, Roll Over Protection System (ROPS)

» Historic-Suojakehikkosäännöt

» LIITE VI KIRJOITETTU KOKONAAN UUSIKSI!

» LUE JA TUTUSTU AJATUKSELLA!!



SÄÄNTÖKIRJA 2020, muutokset, historic

» Lisätietoa Liite K:hon, Supplement I

» Iskunvaimentimien ikäkausienmukaisuus

» ***********

» 50mm halkaisijalta olevaa vaimenninrunkoa käytettiin Lancia Stratoksessa ja Fiat

131:ssä. Vaimentimen päässä oleva säätö saattaa ilmaista ilmaisee kyseessä

olevan yksiputkivaimennin. Lisäsäiliöt ovat myöhempien ikäkausien valmisteita.

» ****************

» Lisäyksenä seuraavaan taulukkoon muistutetaan, että Liite K määrittelee vaihtoehtoisen osan

ja antaa ohjeet näiden osien käytölle (App K 3.3).

» Iskunvaimentimien teknologia tulee niinikään olla käkauden mukaista.

» Kaksisäätöisen iskunvaimentimen toisen säädön eliminointi ei muuta iskunvaimenninta

vanhemman ikäkauden yksisäätöiseksi iskunvaimentimeksi.



SÄÄNTÖKIRJA 2020, muutokset, Historic

» Taulukko: Sallitut vaimennintyypit
ikäkausikohtaisesti (K=sallittu, E=ei
sallittu, S=Sääntö määrittelee)

» (Huom1: Ovat olleet saatavilla
vuodesta 1965 alkaen. Ne eivät ole
kuitenkaan olleet saatavilla
McPherson tai Chapman tyyppisiin
jousijalkoihin)

»

» (Huom2: Vaikkakin
yksiputkivaimentimia oli jo
ikäkaudella F, oli tällöin niiden
rakenne melko alkeellinen ja käyttö
hyvin rajattua)

»

» (Huom3: Sallittu, mikäli ikäkauden
mukaisuus voidaan todistaa
luokituksella tai valokuvalla)

Period E F G H I J1 J2

Kiinnitys: Kaikki ikäkaudet ja ryhmät,  kumi-

tai muu joustava pusla jossa putkiholkki

K K K K K K K

Kiinnitys: Uniball, luokitellut autot E E S S S S S

Kiinnitys: Uniball, yksipaikkaiset ja TSRC E K K K K K K

Kaksiputkivaimennin, teräsrunko, ilman 

säätöä

K K K K K K K

Kaksiputkivaimennin, teräsrunko, yksi säätö 1957 > K K K K K K

Kaksiputkivaimennin, teräsrunko, kaksi 

säätöä

E Huom1 K K K K K

Kaksiputkivaimennin, alumiinirunko, kaksi 

säätöä

E E K K K K K

Yksiputkivaimennin, teräsrunko, ei säätöä E Huom2 K K K K K

Yksiputkivaimennin, alumiinirunko, ei 

säätöä

E E K K K K K

Yksiputkivaimennin, teräsrunko, säätö E E E E E K K

Yksiputkivaimennin, alumiinirunko, säätö E E E E E K K

Yksiputkivaimennin, lisäsäiliöllä E E E E E E Huom3



SÄÄNTÖKIRJA 2020, muutokset, historic
» Kansalliset lisäykset ja poikkeavuudet FIA Liite K:sta

» - 6-pisteen turvavyöt ja turvakehikot ovat pakolliset kansallisissa kilpailuissa.

Ralleissa, radalla ja rallisprintissä vöiden ja istuinten tulee olla voimassaolevien

voimassaolevan FIA:n standardien mukaisia standardin mukaiset (huom.

Kansallinen viiden vuoden jatkoaika pätee kansallisissa historic-kilpailuissa kisoissa).

» FIA standardin 8857-2001 type A mukaiset iskusuojat/kaaripehmusteet ovat 
pakollisia kypärää lähellä olevissa turvakehikon osissa. 

» Yleisen- ja junioriluokan (rallissa A- ja B-juniorit) ohjaajat kilpailevat yhdessä

lisenssiluokkaan katsomatta.

» - Rallisprint-kilpailuissa kuljettajan nimi on oltava näkyvillä max 10 x 40 cm

kokoisena auton kummallakin sivulla.



SÄÄNTÖKIRJA 2020, muutokset, historic
» Kehikkojen pulttiliitokset korin kattotolppiin hyväksytään kansallisesti kaikissa 

ikäkausissa. Kiinnityspaikkoina ikkunapilareiden (A- ja B-pilareiden) ylä- ja 
alaosat (enintään 8 kiinnityskohtaa) kuten ryhmässä F. Suositellaan 
pantakiinnitystä.

» Sammutusjärjestelmä on pakollinen Sporting-rallikilpailuissa 

(erikoiskoeralleissa). Kansallisissa kilpailuissa sammutusjärjestelmä voidaan korvata 

toisella käsisammuttimella. (Huom. vain kansalliset kilpailut, EI KV!). Muissa 

lajeissa sammutusjärjestelmää ei vaadita kansallisesti.

» - rallissa ja rallisprintissä polttoainesääntö nykyisen liite J:n Art 252 luku 9

”Kansallinen lisäys” kohtien 1. – 1.5 mukaisesti.

» Kun sivuikkunat erikoisvakioautoissa vaihdetaan muovisiksi, tulee niiden 

valonläpäisykyvyn olla vähintään 75% saa alkuperäisen nostomekanismin poistaa.



Turvallisuusvarusteet: Kypärät



Turvallisuusvarusteet: Kypärät

» Paljon vielä epäselvyyttä

» Harrastajilla ja katsastajilla menee sekaisin 
kypärähyväksynnät ja HANS –kiinnikehyväksynnät

» Otetaanpa vielä kerran:



Turvallisuusvarusteet: Kypärät

» FIA –hyväksyntä kattaa 
SEKÄ kypärä-, ETTÄ 
HANS –
kiinnikehyväksynnän

» Tarvitaan vain yksi tarra 
ja hologrammi



Turvallisuusvarusteet: Kypärät

» Sen sijaan jenkkistandardi 
SNELL vaatii kaverikseen 
HANS –
kiinnikehyväksynnän:



Turvallisuusvarusteet: Kypärät

» 8858- hyväksyntä EI OLE 
kypärähyväksyntä, se on 
HANS –kiinnikehyväksyntä!

» 8859- tai 8860- hyväksyntä 
on kypärähyväksyntä ja se 
kelpaa YKSINÄÄN.



Turvallisuusvarusteet: Kypärät

» Vanhoissa British Standard kypärissä tuo HANS –
kiinnikehyväksyntä oli kypärän ulkopuolella….



Turvallisuusvarusteet: Kypärät

» … kaikissa nyt voimassa olevissa kypärissä KAIKKI merkinnät 
SISÄPUOLELLA



Turvallisuusvarusteet: Kypärät

» Markkinoilla on myös kypäriä, joissa Snell SA2005 –
hyväksyntä SEKÄ FIA 8859-2015 hyväksyntä

» Tällöin FIA 8859-2015 hyväksyntä riittää (on kypärän SEKÄ 
Hans-kiinnikkeiden standardi), SA2005 merkin voi pyytää 
irrottamaan hämäämästä, koska sitä ei tarvita missään.



Turvallisuusvarusteet: Kypärät

- Myös hyväksynnän

tekstissä on eroa… 



Turvallisuusvarusteet: Kypärät

…Verrattuna kypärähy-

väksyntään



Kypärä – HANS yhteensopivuus



Kypärä – HANS yhteensopivuus
» Perussääntö on, että jos 

HANSin saa kiinni 
kypärään, sitä saa 
käyttää!

» Eli vanhan HANSin saa 
kiinnittää uuteen 
kypärään ja päin vastoin



Kypärä – HANS yhteensopivuus

» AINOA rajoite: Uuteen 
HANSiin ei saa vaihtaa 
vanhaa hihnaa.



Kypärä – HANS yhteensopivuus

» Myöskin hihna tulee säilyttää alkuperäisessä kuosissaan. 
Sitä ei saa esim lyhentää



Kypärä – HANS yhteensopivuus

- Hihnan suositeltu pituus 
on 150mm +-25mm 
puolelleen (kuljettaja 
istuu turvavyöt 
kiinnitettynä pää 
normaalissa 
ajoasennossa)



Kypärä – HANS yhteensopivuus

HANS / FHR päätuki tulee tarkistaa 
huolellisesti, jos sillä ollaan oltu 
onnettomuudessa, joka tapahtui yli 
50 km/h vauhdissa
Jos hihnassa on vaurioita, se pitää 
vaihtaa
Tarkista huolellisesti myös HANS ja 
kypärä!



Kypärä – HANS yhteensopivuus

Kilpailun aikainen 
seuranta:
- Molemmat ankkurit tulee 

olla kiinnitettyinä

- HANS tulee olla 
turvavöiden ALLA



Kypärä – HANS yhteensopivuus

- HANS:sia voi käyttää 
yhdessä 2” ja 3” 
turvavöiden kanssa

- Vöiden asennuksessa tulee 
olla huolellinen, että 
vältetään HANSin
lipsuminen vöiden alta



Kuljettajan turvavarusteet, istuin

Mitä suojaa istuin tarjoaa?



Ohjaamon turvavarusteet, istuin 8855-1999

» Voimassa 5 vuotta + kansallinen jatkoaika 5 vuotta

» HUOM! Kansallisissa kisoissa riittää, että on FIA hyväksytty JOSKUS!

» Pehmuste yhteensä enintään 50mm paksu (alkuperäinen + lisäpehmuste) 
alueella missä kuljettaja on vyötettynä (ei reisityyny!)

» Rallissa ns korvaläppäpenkki pakollinen (TL 12 ”S2000”), jos kats.kortti 2015 => 
(ei historic)



Ohjaamon turvavarusteet, istuin 8855-1999

Merkinnät:

Viimeinen voimassaolo 31.12.2016 + 

kansallinen jatkoaika 5v = 31.12.2021

Voimassa 1.1.2012 – 31.12.2017 + 

kansallinen jatkoaika 5v = 31.12.2022

”Date of Manufacture”

Voimassa 1.1.2014 =>

”Not valid after”



Ohjaamon turvavarusteet, 
istuin 8855-1999 vai 8862-2009?

Vertailu FIA standardien 8862-2009 & 8855-1999 välillä  (klikkaa kuvaa)



Ohjaamon turvavarusteet, istuin 8862-2009

Premium istuin TL nro 40

- Voimassaolo 10 vuotta +

kansallinen jatkoaika 5 vuotta

- Istuinta tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti,

Mitä tarkoittaa?

- Kuljettajan tulee valita hänelle sopiva istuin

- Silmälinjan tulee olla istuimen sivutuen alapuolella

- Hartioiden tulee mahtua hartiatukien väliin

- Lantion tulee olla lantiotuen kohdalla



Ohjaamon turvavarusteet, istuin 8862-2009

- Käytettävä luokiteltuja istuinkiinnikkeitä:

- Rallissa käy autonvalmistajan luokittelemat istuinkiinnikkeet 2020 vuoden loppuun 
asti

- Nopeuskilpailuissa kiinnikkeiden tulee olla istuinvalmistajan luokittelemia

- Rallin istuinkiinnikkeen tulee suojata sivuttaisiskuilta kahta istuinta vierekkäin

 Nopeuskilpailuiden istuinkiinnikkeet ei kelpaa rallissa! (for circuit events only)

 Ralliauton istuinkiinnikkeet ei kelpaa nopeuskilpailussa! (for rally events only)



Ohjaamon turvavarusteet, istuin 8862-2009

8862-2009 pehmusteiden tarkistus sapluunalla

» X 200 x Y 150 x Z 100 mm



Ohjaamon turvavarusteet, istuin 8862-2009

Valmistettu ennen 31.12.2011,

Voimassaolo 31.12.2021+

kansallinen jatkoaika 5v = 2026

Valmistettu 1.1.2012 =>

Voimassaolo ”not valid after +

Kansallinen jatkoaika 5v.



Ohjaamon turvavarusteet, istuin 8862-2009

Pääkohdat:



Ohjaamon turvavarusteet, turvavyöt
Mitä suojaa tarjoaa turvavyöt?



Ohjaamon turvavarusteet, turvavyöt

» FIA standardit:

» FIA standardi 8853/98 (TL24)

» FIA standardi 8853-2016 (TL 57)



Ohjaamon turvavarusteet, turvavyöt
Asennus:

» Sääntö hyvin vanha, eikä sovellu

HANS –käyttöön!

 Sääntömuutos valmisteilla

» Ohjataan kilpailijoita oikeaan,

turvalliseen käyttöön jo nyt



Ohjaamon turvavarusteet, turvavyöt
Asennus:

Sääntömuutos esitys:

Kiinnityksen kiertymispiste tulee sijaita vihreällä alueella



Ohjaamon turvavarusteet, turvavyöt
Olkavöiden kiinnitys ylhääältä:

Sääntömuutos esitys:

- Olkavöiden kiinnitys symmetrisesti

- Vöiden välinen kulma:
- Suositellaan 20-25 astetta

- Pakollista 10-25 astetta

- Vyöt saavat mennä ristiin takana

- Takakiinnitys ei saa liukua sivusuuntaan



Ohjaamon turvavarusteet, turvavyöt
Merkintä 8853 ja 8854 / 98:

- Luokitusmerkintä + hologrammi

2013 alkaen

- Voimassaolo 5 vuotta+ kansallinen

jatkoaika 5 vuotta

- Kaikista vöistä tulee löytyä yksi yhteinen

luokitusnumero



Ohjaamon turvavarusteet, turvavyöt
Merkintä 8853 / 2016:

- Luokitusmerkintä + hologrammi

vasemmassa olkavyössä (hologrammi aina kultainen!)

- Tunnistemerkintä kaikissa vöissä

- Voimassaolo 5 vuotta+ kansallinen

jatkoaika 5 vuotta

- Kaikista vöistä tulee löytyä sama

luokitusnumero:

-Kirjaimet SH (Safety Harness)

- 3 numeroinen luokitusnumero

- 2 numeroa=hyväksyntävuosi

- 1 kirjain = kierrettävä tai painettava lukko (T tai P)

- 1 numero= vöiden lukumäärä



Ohjaamon turvavarusteet, turvavyöt

Ole tarkkana vöiden kunnon 

suhteen!

Venynyt tai vaurioitunut vyö

on menettänyt lujuutensa!



Ohjaamon turvavarusteet, turvavyöt

Asennus:

- Muista olkavöiden oikea kiinnitys!



ASENTEET

KILPAILIJA

Pari viime yötä valvonut kilpailija tuo 
katsastukseen viime tingassa ja vähän 
kyseenalaisin pikamenetelmin kunnostetun 
auton. Hän on kilpailusta jännittynyt ja 
valvomisesta hermostunut.

Ehkä mielessään päättänyt kunnostaa 
ajokkinsa seuraavalla kerralla paremmin…



ASENTEET

KATSASTUS

Katsastusmies saapuu kilpailupaikalle klo 
6.50 aamulla. Kilpailusta hänelle ei ole 
kerrottu juuri mitään – varikon portilla 
meinaa joutua lunastamaan pääsylipun…

Sitten heti hommiin. Kukaan ei oikein 
selvittänyt tehtävää eikä linjaa…”kyllähän 
sä nää osaat”…



ASENTEET

KILPAILIJA

” Katsastaja tuntuu etsivän vain 
mitättömiä nippeliasioita, joista voisi 
pottuilla …Onko sillä ollut taas vaikeeta
kotona…

Todellisuudessa se ei näytä tietävän 
mitään autoista!!”



ASENTEET

KATSASTUS

Kaverihan on kuin Euroopan omistaja, vaikka 
auto on romukauppatavaraa… 

Eikö nää kuskit lue sääntökirjaa 
ollenkaan????



ASENTEET

KATSASTUS

MENEPÄ 
KORJAAMAAN 
SIITÄ – TAIKKA 
TÄLLÄ AUTOLLA ET 
AJA!!

KILPAILIJA

KATTO VAAN 
POIKA – ET 
SIITÄ 
KUITENKAAN 
MITÄÄN 
YMMÄRRÄ!!



ASENTEET

⚫ Konflikti on valmis…ja johtuu vain 
molempien jääräpäiden uskomattoman 
vahvasta halusta olla oikeassa…

⚫ …ja kumpikin on hauskan harrastuksen 
parissa…

⚫ Lienemme samaa mieltä, että EI NÄIN , 
vaan….



ASENTEET

KILPAILIJA tuo katsastukseen hyvin varustetun 
auton. Hän on itse virkeä ja yhteistyöhaluinen, 
joskin luonnollisesti kilpailusta hieman 
jännittynyt. Kuuntelee, mitä hänelle asiallisesti 
autostaan kerrotaan.

KATSASTUSMIES suorittaa tehtävänsä hyvissä 
olosuhteissa, kiireettömästi ja asiantuntevasti. 
Hän on tehtäväänsä hyvin valmistautunut,vireä
ja yhteistyöhaluinen. Lisäksi hän osaa vastata 
kilpailun järjestelyjä koskeviin kysymyksiin. 
Hänellä on myös kyky keskustella ja tarvittaessa 
myöntää myös olevansa väärässä. 



ASENTEET, YHTEENVETO

• Asiallinen, kiihkoton esitystapa toimii 

parhaiten

• Ei provosoiduta kilpailijan käytöksestä:

–Kuunnellaan kilpailijan näkökanta

–Tarkastellaan sitä sääntöjen kannalta

–Tehdään sääntöihin nojaava päätös

–Perustellaan päätös kilpailijalle

–Myönnetään myös virheemme



KATSASTUS TAPAHTUMANA:
KILPAILIJOIDEN ODOTUKSET

• Kilpailija ostaa osanottomaksulla 
”palvelupaketin”, johon katsastuskin 
kuuluu

• Katsastus on ensimmäisiä kontakteja 
kilpailun järjestelyihin

• Ikävä katsastus = ikävä kilpailu

• Kilpailija odottaa katsastuksen menevän 
osaltaan oikeudenmukaisesti  



JÄRJESTÄJIEN ODOTUKSET

• Ongelmaton katsastus = onnistunut 
katsastus

• Sääntöjen määrittämä katsastus pienin 
kustannuksin, aikataulussa pysyen

• Katsastus edustaa kilpailua > edustavan 
näköinen, hyvin käyttäytyvä katsastus

• Ongelmatapauksiin hyvää ratkaisukykyä = 
perustellut päätökset



KATSASTUS TAPAHTUMANA:



DOKUMENTOINTI !!!

» Mitä tarkoittaa dokumentointi?

» Mitä asioita katsastuksessa pitää 
dokumentoida?

» Mihin sitä tarvitaan?



DOKUMENTOINTI !!!

Dokumentointi:

”Mitä ei ole dokumentoitu, sitä ei ole tehty!”

• Kaikki tarkastukset (rutiinitarkastukset, erikseen sovitut 
kohteet, loppukatsastus) on oltava tunnistettavissa:

– Kuka tehnyt

– Mitä tehnyt

– Millä tehnyt

– Saadut tulokset

• Muista: Mikä tahansa aiemmin tehty mittaustulos voi 
muodostua tarpeelliseksi kilpailun aikana



DOKUMENTOINTI !!!

» Tapaus R2 akun minimipaino

» Tapaus Citroen C2R2 takajarrusylinterit

» Tapaus Legends konepellin asento



Onnettomuustutkinnasta

- Onnettomuustutkinta tehdään 
aina, kun on henkilön 
loukkaantumiseen johtanut 
onnettomuus

- Vanha raporttipohja oli turhan 
työläs, kerättiin tarpeetonta tietoa

- Uusi pohja julkistettiin vuosi sitten

- Onnettomuustutkintaraportti 
tulee lähettää aina myös AKK:n
tekniikan lajipäällikölle:

- Iiro.palmi@autourheilu.fi

- Muista valokuvat!!!

mailto:Iiro.palmi@autourheilu.fi


DOKUMENTOINTI !!!

» Tapaus R2 akun minimipaino

» Tapaus Citroen C2R2 takajarrusylinterit

» Tapaus Legends konepellin asento



DOKUMENTOINTI !!!

–Ongelmatapauksissa rauhoitu ja 
käynnistä prosessi uudestaan. Varmistu 
että jokainen työvaihe dokumentoidaan

–Todisteet: Kamera, mitta, vaaka, 
allekirjoitukset raporttiin

–Sovi etukäteen, miten ilmoitetaan 
loppukatsastuksen tulos kilpailun 
johtajalle / tuomariston puheenjohtajalle



Onnettomuustutkinnasta

- Onnettomuustutkinta tehdään 
aina, kun on henkilön 
loukkaantumiseen johtanut 
onnettomuus

- Edellinen raporttipohja oli turhan 
työläs, kerättiin tarpeetonta tietoa

- Uusi pohja valmistui vuosi sitten ja 
on saatavana tekniikan 
materiaaleista

- Jostain syystä kaikki käyttävät 
edelleen vanhaa pohjaa??



ONNETTOMUUSTUTKINNASTA



ONNETTOMUUSTUTKINNASTA

- Kaksi kysymystä, johon etsitään vastausta:

- Onko vika tai puute, joka aiheutti onnettomuuden?

- Onko vika tai puute, joka aiheutti vammautumisen?

- Jotta saadaan vastaukset, tarvitaan apua:

- Katsojilta

- Huollolta

- EK:n turvapäälliköltä



ONNETTOMUUSTUTKINNASTA

- Mitä on sattunut?

- Todistajalausuntoa apuna käyttäen tutkitaan, löytyykö autosta 
ulosajon aiheuttaja:

- Jarrut, tukivarsisto, renkaat/pyörät, ym.

- Keneen on sattunut?

- Tutkitaan vamman aiheuttajaa. Jos kuljettaja, niin tutkitaan autoa 
sisältä, jos katsoja, tutkitaan autoa ulkoa päin

- Mihin on sattunut, mitä potilas valittanut?

- Esim jos selkää valittanut, tutkitaan istuin, polkimet, ym. 



ONNETTOMUUSTUTKINNASTA

- Ota paljon kuvia

- Ota kuvat hyvälaatuisina, mutta riittävän kaukaa 
(zoomausmahdollisuus)

- Olisi hyvä saada valokuvat kolaripaikalta.

- Usein ongelma saada kuvia, kun pyörätön auto on 
umpikärryssä

- Täytä lomake VAIN olennaisilta osin. Turvavyön 
hyväksyntästandardi tarvitaan vain, mikäli epäilet 
turvavyötä vammautumisen aiheuttajaksi.



ONNETTOMUUSTUTKINNASTA

- Onnettomuustutkintaraportti tulee lähettää AINA 
myös AKK:n tekniikan lajipäällikölle:

- iiro.palmi@autourheilu.fi

- Muista, että teet vain työsi tekniikan edustajana. 
Lehdistöpäällikkö antaa lausunnot medialle. Sinä 
raportoit pääkatsastajalle tai kilpailun johtajalle! EI 
MUILLE!

mailto:iiro.palmi@autourheilu.fi


www.autourheilu.fi



www.autourheilu.fi

» Uusi etusivu, mobiilikäyttäjiä ajateltu

» Tekniikalle oma ”täppä”, minkä takaa 
löytää tekniikan materiaalit



https://www.facebook.com/
AKKMotorsport/

» Facebook sivut on uusi tuttavuus

» Tänne päivitetään kaikki tiedotteet, mitä 
tulee nettisivullekin

» Suorat linkit uutisiin

https://www.facebook.com/AKKMotorsport/


Tulevat tapahtumat…

» Kohdennettu katsastajakoulutus Jokkis katsastajille:
» Yhteistyössä JM lajiryhmän kanssa

» Kolme tilaisuutta:
» 14.3.2020 Etelä-Suomi
» 15.3.2020 Keski-Suomi
» 21.3.2020 Pohjois-Suomi

» Paikat ja ohjelma tarkentuu myöhemmin, seuraa AKK:n
sivuja



Tulevat tapahtumat…

» Alueiden tekniikkakouluttajien koulutustilaisuus 
28.3.2020 Keski-Suomessa

» Alueille lähetetään kutsu, alueet nimeää, 2 
kouluttajaa / alue

» Vain nämä henkilöt saa kouluttaa tekniikan 
perustutkintoa

» Jos olet kiinnostunut toimimaan kouluttajana, ota 
yhteyttä alueesi koulutusvastaavaan



Kiitos osallistumisestasi!

Tavataan kisoissa ja ensi vuonna lajipäivillä…


