
Artigo 251.- CLASIFICACIÓN E DEFINICIÓNS. 
1.- CLASIFICACIÓN.
1.1.- Categorías e grupos. 
Os vehículos utilizados en competición dividiranse nas seguintes categorías e grupos: 
Categoría I: - Grupo N: Vehículos de Produción. 

- Grupo R Coche de turismo ou de gran produción de serie 
- Grupo A: Vehículos de Turismo. 
- Grupo B: Vehículos de Gran Turismo. 
- Grupo SP: Vehículos de Superproducción. 

Categoría II: - Grupo T1: Vehículos Todo Terreo modificados.
- Grupo T3: Vehículos Todo Terreo mellorados.
- Grupo GT3 : Vehículos Gran Turismo "Cup" 
- Grupo GT2: Vehículos de Serie Gran Turismo 
- Grupo GT1: Vehículos de Gran Turismo. 
- Grupo CN: Vehículos de Sport de produción. 
- Grupo C: Vehículos de Sport. 
- Grupo D: Vehículos de Competición de Fórmula Internacional. 
- Grupo E: Vehículos de Competición de Fórmula Libre. 

Categoría III: - Grupo F: Camións de Competición. 
-Grupo T4: Camións Todo Terreo. 

1.2.- Clases por cilindrada. 
Os vehículos dividiranse nas seguintes clases en función da súa cilindrada: 
Ata 500 cm3. 
Más de 500 cm3 ata 600 cm3. 
Más de 600 cm3 ata 700 cm3. 
Más de 700 cm3 ata 850 cm3. 
Más de 850 cm3 ata 1.000 cm3. 
Más de 1.000 cm3 ata 1.150 cm3. 
Más de 1.150 cm3 ata 1.400 cm3. 
Más de 1.400 cm3 ata 1.600 cm3. 
Más de 1.600 cm3 ata 2.000 cm3. 
Más de 2.000 cm3 ata 2.500 cm3. 
Más de 2.500 cm3 ata 3.000 cm3. 
Más de 3.000 cm3 ata 3.500 cm3. 
Más de 3.500 cm3 ata 4.000 cm3. 
Más de 4.000 cm3 ata 4.500 cm3. 
Más de 4.500 cm3 ata 5.000 cm3. 
ás de 5.000 cm3 ata 5.500 cm3. 
Más de 5.500 cm3 ata 6.000 cm3. 
Más de 6.000 cm3. 
Salvo disposicións contrarias, eventualmente impostas pola FIA para unha categoría de probas determinada,
os organizadores non están obrigados a incluír todas as clases arriba mencionadas nos Regulamentos
Particulares e, ademais, son libres de agrupar dous ou máis clases consecutivas, de acordo coas circunstan-
cias particulares das súas probas. 

440

A
N

E
X

O
 J



Ningunha clase poderá ser subdividida. 
2.- DEFINICIÓNS.
2.1.- Xeneralidades. 
2.1.1.- Vehículos de Produción en Serie (Categoría I). Vehículos dos que se comprobou, a instancias do cons-
trutor, a fabricación en serie dun certo número de exemplares idénticos (ver definición desta palabra máis
adiante) nun certo  período de tempo, e que están destinados á venda normal ao público (ver esta expresión).
Os vehículos deberán venderse de acordo coa ficha de homologación. 
2.1.2.- Vehículos de Competición (Categoría II). Vehículos construídos á unidade e destinados exclusivamen-
te á competición. 
2.1.3.- Camións (Categoría III). 
2.1.4.- Vehículos idénticos: Vehículos pertencentes a unha mesma serie de fabricación e que teñen a mesma
carrocería (exterior e interior), os mesmos compoñentes mecánicos e o mesmo chasis (inclusou aínda que
este chasis puidese ser unha parte integrante da carrocería nunha construción monocasco). 
2.1.5.- Modelo de vehículo: Vehículo pertencente a unha serie de fabricación que se distingue por unha con-

cepción e unha liña exterior da carrocería determinadas, e por unha mesma execución mecánica do motor e
da transmisión ás rodas. 
2.1.6.- Venda normal: Significa a distribución dos vehículos aos clientes individuais a través do servizo comer-
cial do construtor. 
2.1.7.- Homologación: É a certificación oficial feita pola FIA de que un modelo de vehículo determinado está
construído en serie suficiente para ser clasificado en Vehículos de Produción (Grupo N), Vehículos de Turismo
(Grupo A), Vehículos de Gran Turismo (Grupo B), Vehículos Todo Terreo de Serie (Grupo T1), do presente
regulamento. A solicitude de homologación debe enviarse á FIA pola F.G.A. do país de construción do vehícu-
lo e dará lugar ao establecimiento dunha ficha de homologación (ver a continuación). Deberá estar feita de
acordo cun regulamento especial chamado "Regulamento de Homologación", establecido pola FIA. Toda
homologación dun modelo construído en serie caducará aos 5 anos despois do cesamento definitivo da fabri-
cación en serie de devandito modelo (produción anual inferior ao 10% do mínimo de produción do grupo con-
siderado). A homologación dun modelo só pode ser válida nun grupo, Vehículos de Produción (Grupo N)
Vehículos de Turismo (Grupo A) ou Vehículos de Gran Turismo (Grupo B). O paso a Grupo Vehículos de
Produción (Grupo N) Vehículos de Turismo (Grupo A) Vehículos Todo Terreo de serie (Grupo T1), dun mode-
lo xa homologado en Vehículos de Gran Turismo (grupo B), anula a primeira homologación. 
2.1.8.- Fichas de homologación: Todo modelo de vehículo homologado pola FIA será obxecto dunha ficha des-
critiva chamada ficha de homologación na que estarán todas as características que permitan identificar a
devandito modelo. Esta ficha define a serie tal e como a indica o fabricante. Segundo o grupo no que o parti-
cipante compita, os límites das modificacións autorizadas en competicións  internacionais con relación a esta
serie, están indicadas no Anexo J. A presentación das fichas nas verificacións eou antes da saída poderá ser
esixida polos organizadores que están no dereito de rehusar a participación do concursante en caso de non
presentación. A ficha de homologación debe estar obrigatoriamente impresa:
-En papel estampado ou con marca de auga da FIA.
-Ou en papel estampado ou con marca de auga dunha F.G.A. unicamente no caso no que o construtor sexa
da mesma nacionalidade.
Así mesmo, en caso de utilización dun vehículo de Grupo A equipado dunha variante kit (ver a continuación)
que afecte ao chasiscarrocería, debe presentarse un certificado orixinal, fornecido polo centro de montaxe
aprobada polo construtor. Se a data de entrada en vigor dunha ficha de homologación sitúase durante unha
proba, esta ficha será válida para esta proba durante toda a súa duración. No que se refire a Vehículos de
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Produción (Grupo N), ademais da ficha específica para este grupo, debe presentarse igualmente a ficha de
Vehículos de Turismo (Grupo A). No caso de que durante a comparación dun modelo de vehículo coa súa ficha
de homologación aparecese calquera dúbida, os comisarios técnicos deberán recorrer ao manual de entrete-
mento editado para o uso dos concesionarios da marca,  ou ben, ao catálogo xeral no que aparece a listaxe
de pezas de recambio. No caso de que esta documentación non fose suficientemente precisa, será posible
efectuar  verificacións directas por comparación cunha peza idéntica, dispoñible nun concesionario. É deber
do concursante proverse da ficha de homologación do seu vehículo no seu F.G.A..
Descrición.- Unha ficha componse do seguinte:
1-. Unha ficha base describindo o modelo base. 
2.- Nos casos que corresponda, un certo número de follas suplementarias describindo as extensións de homo-
logación, que poden ser  "variantes", "erratas" ou "evolucións". 
a)Variantes (VF, VP, VO, VK): Son variantes de subministración (VF) (dous fabricantes diferentes fornecen ao
construtor unha mesma peza, e o cliente non ten a posibilidade de elixir), ou variantes de produción (VP)
(entregadas baixo pedido e dispoñibles nos concesionarios), ou opcións (VO) (entregadas baixo pedido espe-
cífico) ou "kits" (VK), fornecidas baixo pedido específico.
b)Erratas (ER): Substitúen e cancelan unha información errónea incluída anteriormente nunha ficha polo fabri-
cante.
c)Evolucións (ET, É): Caracterizan ás modificacións achegadas de forma definitiva ao modelo basee (abando-
no total da fabricación do modelo na  súa forma orixinal), para a evolución de tipo (ET), ou unha evolución
deportiva (É) destinada a facer máis competitivo un modelo. 
Utilización: 

1.-Variantes (VF, VP, VO, VK): 
O concursante  poderá utilizar á súa conveniencia calquera variante ou parte dunha variante, a condición de
que todos os datos técnicos do vehículo así concibido estean conformes cos que se describen na ficha de
homologación aplicable ao vehículo, ou expresamente autorizados no Anexo J. A combinación de varias VO
sobre os elementos seguintes está prohibida: Turbocompresor, freos e caixa de cambios. Por exemplo a mon-
taxe dunha pinza de freo definida nunha ficha variante, só é posible se as dimensións das pastillas, etc., así
obtidas están indicadas nunha ficha aplicable ao vehículo de que se trate. (Para Vehículos de Produción
(Grupo N), ver tamén o Art. 254 -2). No referente ás variante-kit, non poderán utilizarse máis nada que nas
condicións que indique o construtor na ficha de homologación. Isto afecta particularmente aos grupos de
pezas que deben considerarse obrigatoriamente como un conxunto polo concursante, e ás especificaciones
que eventualmente deben respectarse. 
2. Evolución de tipo (ET): (Ver tamén o art. 254.2 para o Grupo Vehículos de Produción (Grupo N). O vehícu-
lo debe corresponder a un estado de evolución determinado (independentemente da súa data real de saída
da fábrica), e por conseguinte unha evolución ha de ser aplicada integramente ou non selo en absoluto.
Ademais,  a partir do momento en que o concursante elixa unha evolución concreta, todas as anteriores han
de ser igualmente aplicadas, salvo se existe incompatibilidade entre elas: por exemplo, se dúas evolucións
nos freos precedéronse sucesivamente, utilizarase soamente a que corresponda pola data ao estado de evo-
lución do vehículo. 
3. Evolución deportiva (É): A ficha É refírese a unha extensión prevista ou á ficha basee, o vehículo debe ser
conforme a un estado de evolución correspondente a devandita referencia ademais,  a evolución deportiva
debe aplicarse integramente. 
2.1.9.- Compoñentes mecánicos. Todos aqueles necesarios para a propulsión, suspensión, dirección e frea-
do, así como todos os accesorios, móbiles ou non, que son necesarios para o seu funcionamento normal.  
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2.1.10.- Pezas de orixe ou de serie. Unha peza que sufriu todas as etapas de produción previstas e efectua-
das polo construtor do vehículo considerado, e montada de orixe sobre o vehículo.  
2.1.11.- Material composto. Material formado por varios compoñentes distintos,  cuxa asociación proporciona
ao conxunto unhas propiedades que non posúe ningún dos compoñentes por separado. 
2.2.- Dimensións. Perímetro do vehículo visto desde arriba: Como se presenta o vehículo na grella de saída
para a proba en cuestión. 
2.3.- Motor. 
2.3.1.- Cilindrada: Volume V procreado no cilindro (ou cilindros) polo movemento ascendente ou descenden-
te do pistón(é). 
V = 0.7854 x d2 x c x n 
Onde:   d = diámetro. 
c = carreira. 
n = número de cilindros. 
2.3.2.- Sobrealimentación: Aumento da presión da carga da mestura aire-combustible na cámara de combus-
tión (con relación á presión procreada pola presión atmosférica normal, o efecto de inercia e os efectos diná-
micos nos sistemas de admisión e escape) por calquera medio, sexa cal for. A inxección de combustible a pre-
sión non se considera sobrealimentación (ver artigo 3.1 das Prescricións Xerais). 
2.3.3.- Bloque motor: O cárter do cigüeñal e os cilindros. 
2.3.4.- Colector de admisión: No caso dun sistema de alimentación por carburador: 
- Peza que recolle a mestura aire-combustible á saída do(os) carburador(é) e que chega ata o plano da xunta
coa culata. 
No caso dun sistema de alimentación de inxección cunha soa bolboreta: 
- Peza que se estende desde o corpo da bolboreta, inclusive, ata o plano da xunta coa culata, recollendo e
regulando o fluxo do aire ou da mestura aire-combustible. 
No caso dun sistema de alimentación de inxección con bolboretas múltiples: 
- Peza que se estende desde as bolboretas, inclusive, ata o plano da xunta coa culata, recollendo e regulan-
do o fluxo de aire ou da mestura aire-combustible. 
No caso dun motor diesel: 
- Elemento fixado á culata, que distribúe o aire desde unha entrada de aire ou un conduto único ata loorificios
da culata. 
2.3.5.- Colector de escape: Peza que recolle en todo momento os gases de polo menos dous cilindros desde
a culata e chega ata a primeira xunta que o separa do resto do sistema de escape. 
2.3.6.-Para os vehículos con turbocompresor, o escape comeza despois do turbocompresor.
2.3.7.- Cárter de aceite: Os elementos atornillados ao bloque motor por baixo que conteñen e controlan o acei-
te de lubricación do motor.. Estes elementos non deben ter ningunha fixación ao cigüeñal. 
2.3.8.- Compartimento motor: Volume definido pola envoltura estrutural máis próxima ao motor. 
2.3.9.- Lubricación por cárter seco: Todo sistema que utiliza unha bomba para transferir aceite dunha cámara
ou compartimento a outro, excluíndo á bomba utilizada para a lubricación normal das pezas do motor. 
2.3.10.-Xunta estática para pezas mecánicas: A única función dunha xunta é asegurar a estanqueidad de polo
menos dúas pezas, unidas unha coa outra. A distancia entre as caras das pezas separadas pola xunta debe
ser menor ou igual a 5 mm. 
2.3.11.- Intercambiador: Elemento mecánico que permite o intercambio de calorías entre dous fluídos. Para os
intercambiadores específicos, o fluído nomeado en primeiro lugar é o fluído a refrigerar, e o fluído nomeado
en segundo lugar é o fluído que permite a refrixeración.
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Exemplo: Intercambiador aceiteauga (o aceite é refrigerado pola auga). 
2.3.12.-Radiador: Este é o intercambiador específico que permite refrigerar un líquido por medio do aire. nter-
cambiador líquido aire. 
2.3.13.- Intercooler ou intercambiador de sobrealimentación: Este é un intercambiador, situado entre o com-
presor e o motor, que permite refrigerar o aire comprimido por medio dun fluído. Intercambiador aire fluído.
2.4.- Tren rodante: O tren rodante inclúe todas os elementos total ou parcialmente non suspendidos. 
2.4.1.-Roda: O disco e a lamia; por roda completa enténdese disco, lamia e pneumático. 
2.4.2.- Superficie de rozamiento dos freos: Superficie varrida polas zapatas do tambor, ou as pastillas en
ambos os lados do disco cando ao roda describe unha volta completa. 
2.4.3.- Suspensión Mac Pherson. Todo sistema de suspensión no que un elemento telescópico, non propor-
cionando necesariamente a función de amortiguación eou suspensión , pero incorporando o vástago, está
fixado no seu parte superior sobre un só punto de ancoraxe solidaria coa carrocería (ou o chasis) e pivota no
seu parte inferior sobre un brazo transversal asegurando o guiado transversal e longitudinal, ou sobre un único
brazo transversal mantido longitudinalmente por unha barra estabilizadora ou unha bieleta de triangulación. 
2.4.4.- Eixo Semitorsional: Eixo constituído por dous brazos tirados longitudinales unidos ao monocasco por
unha articulación e entre si rígidamente por un perfil transversal cuxa rixidez á torsión sexa pequena compa-
rado coa súa rixidez á flexión. 
2.5.- Chasis-carrocería.  
2.5.1.- Chasis: Estrutura do vehículo ao redor da cal móntanse os elementos mecánicos e a carrocería incluín-
do calquera peza solidaria de devandita estrutura. 
2.5.2.- Carrocería: 
- Exteriormente: Todas as partes enteiramente suspendidas do vehículo lamidas pola corrente de aire.
- Interiormente: O habitáculo e o maleteiro. 
Convén distinguir os grupos seguintes de carrocerías:
1.- Carrocería completamente pechada. 
2.- Carrocería completamente aberta. 
3.- Carrocería transformable con capota flexible, ríxida, maniobrable ou deslizante. 
2.5.3.- Asento: As dúas superficies que forman a banqueta do  asento e o respaldo. 
Respaldo: A superficie medida desde a parte inferior da columna vertebral dunha persoa normalmente senta-
da, cara arriba. Banqueta do asento: A superficie medida desde a parte inferior da columna vertebral desta
mesma persoa cara adiante. 
2.5.4.- Maleteiro: Todo volume distinto do habitáculo e do compartimento motor e situado no interior da estru-
tura do vehículo. Este volume está limitado, en lonxitude, polas estruturas fixas previstas polo construtor eou
pola cara posterior dos asentos traseiros na súa posición máis atrasada eou, se fose posible, reclinado un
ángulo máximo de 15º cara atrás. Este volume está limitado en altura polas estruturas fixas eou as separa-
cións móviles previstas polo construtor, ou na súa falta, polo plano horizontal que pasa polo punto máis baixo
do parabrisas. 
2.5.5.- Habitáculo: Volume estrutural interior no que sitúan o piloto e os pasaxeiros. 
2.5.6.- Capó-motor: Parte exterior da carrocería que se abre para dar acceso ao motor. 
2.5.7.- Aleta: Unha aleta é a parte definida segundo o debuxo 251-1. Aleta dianteira: Parte percorrida pola
corrente de aire, limitada pola cara interior da roda completa do vehículo estándar (C1C1), co bordo dianteiro
da porta dianteira (B1B1), e  situada por baixo do plano paralelo ao bordo superior da porta e tangente ás
esquinas inferiores da parte visible do parabrisas (A1A1). Aleta traseira: Parte percorrida pola corrente de aire,
limitada pola cara interior da roda completa do vehículo estándar (C2C2), co bordo dianteiro da porta traseira
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(B2B2), e situada baixo o bordo inferior da parte visible do portelo da porta lateral traseira, e baixo a tangen-
te á esquina inferior da parte visible da luneta traseira e á esquina inferior traseira da parte visible do portelo
lateral da porta traseira (A2A2). No caso dun vehículo de dúas portas, B1B1 e B2B2 estarán definidas polo
bordo dianteiro e  traseiro da mesma porta. 
2.5.8 Persianas. Combinación de lama inclinadas que permiten disimular un obxecto situado detrás delas
mentres posibilitan a circulación de aire ao seu través. 
2.6.- Sistema eléctrico. Faro: Toda óptica cuxo foco crea un feixe luminoso dirixido cara adiante. 
2.7.- Depósito de combustible. Todo recipiente contendo combustible susceptible de fluír por calquera medio
cara ao depósito principal ou o motor. 
2.8 Caixa de Cambios automática. 
-Está composta por un convertidor de par hidrodinámico, por unha caixa de trens epicicloidades equipada con
embragues e freos multidisco tendo un número de relacións de desmultiplicación determinadas, e un mando
de cambio de marcha. O cambio de marcha pode ser efectuado automaticamente sen desacoplar motor e
caixa de cambios, e polo tanto sen interromper a transmisión do par motor.
-As caixas de cambio con variación de desmultiplicación continua son consideradas caixas de cambio auto-
máticas coa particularidade de ter un infinito número de relacións de desmultiplicación.
ARTIGO 252.- PRESCRICIÓNS XERAIS PARA Os VEHÍCULOS DE PRODUCIÓN (GRUPO N),
VEHÍCULOS DE TURISMO (GRUPO A) E VEHÍCULOS DE GRAN TURISMO (GRUPO B). 
1.- XENERALIDADES. 
1.1.-Toda modificación está prohibida salvo se está expresamente autorizada polo regulamento específico do
grupo no que o vehículo está inscrito, ou polas seguintes Prescricións Xerais, ou imposta polo capítulo
"Equipamento de Seguridade". Os compoñentes do vehículo deben manter a súa función de orixe. 
1.2.- Aplicación das Prescricións Xerais. As Prescricións Xerais deberán observarse no caso de que as espe-
cificaciones dos Vehículos de Produción (Grupo N), Vehículos de Turismo (Grupo A) ou Vehículos de Gran
Turismo (Grupo B) non prevexan unha prescrición máis estrita. 
1.3.- Material. O uso dun material cun módulo elástico maior de 40 Gpagcm3, está prohibido salvo para bují-
as, revestimentos do escape, xuntas da bomba de auga do turbo, pastillas de freo, elementos rodantes de coji-
netes (bólas, agullas, rodamientos), compoñentes electrónicos e sensores, elementos que pesen menos de
20g e todo revestimento cun espesor inferior ou igual a 5  10 micras. 
Prohíbese o uso dun material metálico que teña un módulo de elasticidade superior a 30 Gpagcm3 ou cuxo
UTS específico máximo sexa superior a 0,24 Mpakgm3 para materiais non ferrosos e 0,30 Mpakgm3 para
materiais ferrosos (é dicir, cun contido de 80% de ferro) para todas as pezas que sexan libres ou homologa-
das como Variante Opción.
Autorízase a aliaxe de titanio Ti-6Ao-4V de grao 5 ASTM (5,5A o6,75. C max 0,10, 3,5V4,5, 87,6ti0,91), excep-
to para certos elementos para os cales o titanio estea expresamente prohibido. 
Ningunha peza giratoria dun turbocompresor ou de todo dispositivo de sobrealimentación equivalente (excep-
to os elementos rodantes dos rodamientos) pode estar construída de material cerámico nin ter un revestimen-
to cerámico. Estas restricións non se aplican para aqueles elementos homologados co vehículo de serie. 
O emprego de chapas de aliaxe de magnesio dun espesor inferior a 3 mm está prohibido. 
1.4.-É deber de cada concursante demostrar aos Comisarios Técnicos e aos Comisarios Deportivos que o seu
vehículo está conforme co regulamento na súa totalidade en todos os momentos da proba. 
1.5.-Os roscados estragados poden repararse atornillando un novo roscado co mesmo diámetro interior (tipo
"helicoil"). 
1.6.- Todo vehículo de Grupo A, homologado despois do 01.01.99, excepto as variantes kit, participando en
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rallies non deberá ter unha anchura superior a 1800 mm. Os vehículos de Grupo N poderán competir na súa
integridade. 
1.7.- Peza libre. O termo 'libre' significa que a peza de orixe así como as súas funcións poden ser suprimidas
ou substituídas por unha peza nova, a condición de que a nova peza non posúa función suplementaria en rela-
ción á peza de orixe. 
2.- DIMENSIÓNS E PESOS. 
2.1.- Distancia ao chan. Ningunha parte do vehículo deberá tocar o chan cando todos os pneumáticos dun
mesmo lado están desinflados. Esta proba realizarase sobre unha superficie plana nas condicións de carrei-
ra (ocupantes a bordo). 
2.2.- Lastre. Permítese completar o peso do vehículo por medio dun ou varios lastres, a condición de que se
trate de bloques sólidos e unitarios, fixados por medio de ferramentas, facilmente accesibles, situados sobre
o chan do habitáculo, visibles e precintados polos Comisarios. 
Aplicación: Vehículos de Turismo (grupo A), Vehículos de Gran Turismo (Grupo B). Non se permite ningún tipo
de lastre nos Vehículos de Produción (Grupo N). No entanto, en rallies,  permítese transportar ferramentas e
pezas de recambio para o vehículo no habitáculo eou no compartimento motor eou no interior do maleteiro
unicamente, baixo as condicións previstas no artigo 253.
3.- MOTOR. 
3.1.- Sobrealimentación. No caso de sobrealimentación, a cilindrada nominal multiplicarase por 1,7 para vehí-
culos de gasolina, e por 1,5 para vehículos diesel, e o vehículo será reclasificado na clase correspondente á
cilindrada ficticia resultante desta multiplicación. O vehículo será considerado, en todos os casos,  coma se a
cilindrada así obtida fose a real. Isto é particularmente válido para a súa clasificación por clase de cilindrada,
as súas dimensións interiores, o seu número mínimo de prazas, o seu peso mínimo, etc. 
3.2.- Fórmula de equivalencia entre motores de pistones alternativos e motores de pistón(é) rotativo(s). (Do
tipo cuberto polas patentes NSU-Wankel).
A cilindrada equivalente é igual ao volume determinado pola diferenza entre o volume máximo e o volume
mínimo da cámara de combustión.
C=(S(3,10xR)-7,63)0,09625
3.3.- Fórmula de equivalencia entre motores de pistones alternativos e motores de turbina. 
A fórmula é a seguinte: 
C=(S(3,10xR)-7,63)0,09625
S = Sección de paso - expresada en centímetros cadrados- do aire a alta presión á saída dos álabes do esta-
tor (ou á saída dos álabes da primeira etapa se o estator ten varias etapas). Esta sección é a superficie medi-
da entre os álabes fixos da primeira etapa da turbina de alta presión. No caso de que o ángulo de apertura
destes álabes fose variable, tomarase a apertura máxima. A sección de paso é igual ao produto da altura
(expresada en cm) pola anchura (expresada en cm) e polo número de álabes. 
R = Relación de compresión relativa ao compresor do motor de turbina. Obtense multiplicando entre si os valo-
res correspondentes a cada etapa do compresor, como se indica a continuación: 
Compresor axial de velocidade subsónica: 1,15 por etapa. Compresor axial de velocidade transónica: 1,5 por
etapa. 
Compresor radial: 4,25 por etapa. 
Exemplo dun compresor dunha etapa radial e 6 etapas axiales subsónicas: 4,25 x 1,15 x 1,15 x 1,15 x 1,15 x
1,15 x 1,15  ou ben: 4,25 x (1,15)6 
C = Cilindrada equivalente do motor de pistones alternativos, expresada en cm3. 
3.4.-Todos os motores nos que o combustible inxéctase e quéimase augas abaixo dun conduto de escape
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están prohibidos. 
3.5.- Equivalencias entre motores de pistones alternativos e novos tipos de motores. 
A FIA resérvase o dereito de modificar as bases de comparación establecidas entre motores de tipo clásico e
novos tipos de motores, dando un preaviso de dous anos a partir do 1 de Xaneiro seguinte á toma da deci-
sión. 
3.6.- Sistema de escape e silencioso. Ata cando as prescricións particulares para un grupo permitan substituír
o silencioso de orixe, os vehículos que participen nunha proba de estrada aberta deberán levar sempre un
silencioso de escape conforme coas leis de tráfico do país(é) polo que pase a proba. Para todos os vehículos
usados en rallies, e agás se os límites impostos polas autoridades locais son inferiores, o nivel de ruído na
estrada aberta non debe exceder 103 dB(A) para un réxime do motor de 3.500 rpm para motores de gasolina
e 2.500 rpm para motores diesel. Os orificios dos tubos de escape deberán estar situados a unha altura máxi-
ma de 45 cm e mínima de 10 cm con relación ao chan. A saída do tubo de escape debe estar situada dentro
do perímetro do vehículo e a menos de 10 cm deste perímetro, e por detrás do plano vertical que pasa a tra-
vés do centro da batalla. Ademais deberase prever unha protección adecuada co fin de evitar que os tubos
quentes causen queimaduras. O sistema de escape non debe ter un carácter provisional. Os gases de esca-
pe só poden saír pola extremidade do sistema. As pezas do chasis non poden utilizarse para a evacuación
dos gases de escape. Catalizadores de escape: No caso de que estuvieran homologadas dúas versións dun
modelo de vehículo (escape catalizado e outro escape), os vehículos deben cumprir cunha ou outra versión,
calquera combinación das dúas versións está prohibida. Todos os vehículos equipados cun kit (VK-WRC-
S200-Rally), deben estar equipados cun catalizador homologado. Para todos os Grupos, todos os vehículos
deben estar equipados cun catalizador orixinal ou homologado se estes son obrigatorios no país onde se
matriculen, agás que o catalizador de escape non sexa obrigatorio no país organizador, nese caso poderase
retirar. Non se admiten modificacións dun catalizador homologado. Unha copia auténtica da ficha de homolo-
gación debe ser presentada aos comisarios técnicos da proba.
3.7.- Posta en marcha a bordo do vehículo. Motor de arranque cunha fonte de enerxía a bordo do vehículo,
eléctrica ou outra, accionable polo piloto sentado ao volante. 
3.8.- Cilindros. Para os motores sen camisas, é posible reparar os cilindros engadindo material, pero non
pezas.  
4.- TRANSMISIÓN. 
Todos os vehículos deben estar equipados cunha caixa de cambios que inclúa obrigatoriamente unha relación
de marcha atrás en estado de funcionamento cando o vehículo toma a saída dunha proba, e que poida ser
seleccionada polo piloto sentado ao volante. 
5.- SUSPENSIÓN. 
Os elementos da suspensión construídos parcial ou totalmente en materiais compostos están prohibidos. 
6.- RODAS. 
As rodas construídas parcial ou totalmente de materiais compostos están prohibidas. Medición da anchura de
roda: A roda estará montada no vehículo e apoiada no chan, o vehículo atoparase en condicións de carreira,
o condutor a bordo, a medición da anchura da roda efectuarase en calquera punto da circunferencia do pneu-
mático, excepto na zona de contacto co chan. Cando se monten pneumáticos múltiples como parte dunha
roda completa, esta debe respectar as dimensións máximas previstas para o grupo no que son utilizadas (ver
artigo 255-5.4 e artigo 256-5). 
7.- CARROCERIA. CHASISMONOCASCO. 
7.1.-Os vehículos con carrocería transformable deberán estar conformes en todos os seus puntos coas pres-
cricións que afecten aos vehículos con carrocería aberta. Ademais, os coches con teito ríxido escamoteable
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deben circular exclusivamente co teito pechado e suxeito. 
7.2.- Dimensións interiores mínimas. Se unha modificación autorizada pola o Anexo J afecta a unha dimen-
sión citada na ficha de homologación, esta dimensión non poderá considerarse como criterio de elección de
devandito vehículo. 
7.3.- Habitáculo. O investimento ao lado de condución é posible, sempre que o vehículo orixinal e o modifica-
do sexan mecanicamente equivalentes e que as pezas usadas sexan proporcionadas polo fabricante para dita
conversión para a familia de vehículos concernente. En particular, o paso da columna da dirección a través do
monocasco debe efectuarse unicamente polo orificio previsto a este efecto polo construtor para a familia con-
cernente. Para os coches do tipo S1600, S2000 Rally e WRC, o investimento da posición de condución obte-
rase mediante un sistema de dirección completo homologado na VO polo construtor. O orificio que permite o
paso da columna de dirección a través do monocasco debe ser homologado mediante este sistema. Non está
permitido instalar nada no habitáculo excepto: rodas, ferramentas, pezas de reposto, equipamento de seguri-
dade, equipamento de comunicacións, lastre (se está autorizado), depósito do líquido lavacristales (só en
Vehículos de Turismo (Grupo A) e Vehículos de Gran Turismo (Grupo B)). Todas as pezas de reposto e ferra-
mentas deben estar perfectamente fixadas, por detrás ou por baixo do asento do piloto ou copiloto. O espazo
e o asento do pasaxeiro dun vehículo aberto non deben cubrirse de ningún xeito. Os colectores para os cas-
cos e ferramentas situados no habitáculo deberán estar feitos de materiais non inflamables e non deberán, en
caso de incendio, emitir gases tóxicos. A montaxe de orixe dos "air-bag" poderá retirarse, sen modificar o
aspecto do habitáculo.
7.4.- Todos os paneis da carrocería e do chasismonocasco serán, en todo momento, do mesmo material que
no vehículo de orixe homologada, e deberán ser do mesmo espesor de material que en devandito vehículo
homologado (tolerancia +- 10%). Está prohibido calquera tratamento químico. 
7.5.- Fixación e protección de faros. Autorízase a abrir orificios no frontal da carrocería para os soportes dos
faros, limitándose ás fixacións. En rallies, poderanse montar sobre os faros proteccións flexibles non reflecto-
ras; non deberán exceder a parte dianteira do vidro do faro en máis de 10 cm. 
7.6.-Todo obxecto que supoña perigo (produtos inflamables, etc.) , deben transportarse fose do habitáculo. 
7.7.- Guardabarros (soamente en rallies). Pódense montar guardabarros transversais conforme ao artigo
seguinte: Se os guardabarros transversais son obrigatorios, esta obrigación debe ser mencionada no regula-
mento particular da proba. E en todo caso, os guardabarros transversais son aceptados nas condicións
seguintes:
- Deben estar feitos dun material flexible. 
- Deben cubrir, polo menos, a anchura de cada roda pero, polo menos,  un terzo da anchura do vehículo (ver
debuxo 252-6) debe quedar libre por detrás das rodas dianteiras e traseiras. 
- Deberá haber unha separación de, polo menos, 20 cm entre os guardabarros dereito e esquerdo por diante
das  rodas traseiras. 
- A parte inferior destes guardabarros non debe estar a máis de 10 cm cando o vehículo está parado sen per-
soas a bordo. 
- Por encima e sobre toda a altura do pneumático deben ser cubertos polo menos os ¾ da anchura (vistos
desde a parte traseira). 
- Estes guardabarros non poderán exceder a proxección vertical da carrocería. 
Pódense instalar guardabarros contra as proxeccións frontais nun material flexible, se o regulamento particu-
lar da proba autorízao ou impón. Estes non poden exceder a anchura máxima do vehículo, nin superar en máis
de 10 cm a súa lonxitude orixinal, e, polo menos, un terzo da anchura do vehículo debe quedar libre por dian-
te das rodas dianteiras. 

448

A
N

 E
 X

 O
  

J



8.- SISTEMA ELÉCTRICO. 
8.1.-Iluminación. Un faro antinéboa pode cambiarse por outra luz e viceversa, sempre que a montaxe de orixe
permaneza igual. 
8.2 Alternador e motor de arranque. A instalación de alternadores e motores de arranque é libre. 
8.3.- Claxon. Só en rallyes, o nivel de ruído producido polo claxon debe ser superior ou igual a 97 dB duran-
te polo menos 3 segundos, medido a 7 m por diante do vehículo. 
9.- CARBURANTE - COMBURENTE. 
9.1.-O carburante debe ser a gasolina comercial procedente do chafariz dunha estación de servizo, sen outro
aditivo que un lubricante de venda habitual. O combustible debe cumprir coas seguintes especificaciones: 
- 102,0 RON e 90,0 MON máximo, 95,0 RON e 85,0 MON mínimo para carburante sen chumbo. 
- 100,0 RON e 92,0 MON máximo, 97,0 RON e 86,0 MON mínimo para carburante con chumbo. 
- As medicións faranse conforme á Norma ASTM D 2699-86 e D 2700-86. 
- Densidade entre 720 e 785 Kgm3 a 15 ºC (medida conforme a ASTM D 4052). 
- Un máximo de 2,8 % de osíxeno (ou 3,7 % se o contido en chumbo é menor de 0,013 gl) e  0,5 % de nitró-
xeno en peso como porcentaxe máxima, o resto do carburante estará constituído exclusivamente de hidrocar-
buros e non conterá ningún aditivo que aumente a potencia.
A medición do contido de nitróxeno efectuarase segundo a Norma ASTM D 3228 e a do contido de osíxeno
por análise elemental cunha tolerancia do 0,2 %. 
- Cantidade máxima de peróxidos e compostos nitroxidados: 100 ppm (ASTM D 3703 ou en caso de imposi-
bilidade UOP 33-82). 
- Cantidade máxima de chumbo: 0,40 gl ó a norma do país da proba se é inferior (ASTM D 3341 ou D 3237). 
- Cantidade máxima de benceno: 5% en volume (ASTM D 3606). 
- Tensión de vapor Reid máxima: 900 hPa (ASTM D 323). 
- Cantidade total vaporizada a 70º C: de 10% a 47% (ASTM D 86). 
- Cantidade total vaporizada a 100º C: de 30% a 70% (ASTM D 86). 
- Cantidade total vaporizada a 180º C: 85% mínimo (ASTM D 86). 
- Fin de ebulición máxima: 225º C (ASTM D 86). 
- Máximo residuo de destilación: 2% en volume (ASTM D 86). 
A aceptación ou o rexeitamento do carburante efectuarase segundo ASTM D 3244 cunha certeza do 95%. 
Para os vehículos con catalizador, está prohibido o uso de combustible con chumbo. 
Se o carburante dispoñible localmente para unha proba non é dunha calidade suficiente para a súa utilización
polos concursantes, a F.G.A. do país organizador deberá solicitar á FIA unha derrogación,  para permitir a uti-
lización dun carburante que non se corresponda coas características definidas máis arriba. 
9.2.- Diesel. 
Para motores diesel, o carburante debe ser gasoil que cumpra coas seguintes especificaciones: 
- Taxa de hidrocarburos, en % de peso: 90,0 min. 
- Densidade, Kgm3 : 860 máx. 
- Número de cetano (ASTM D 613): 55 máx. 
- Número de cetano calculado: 55 máx. (ASTM D 976-80) 
- Contido de Xofre 50 mgkg máx. (pr-EN-ISODIS 14596) (de acordo coa directiva 9870CE) 
9.3.-Oxidante. Só poderá mesturarse aire co carburante como oxidante. 
9.4.- Procedemento de reposición. Axuste estándar: 
- No caso dun sistema centralizado proporcionado polo circuíto ou dun sistema proporcionado polos concur-
santes, a tubaxe de enchido estará provista dun axuste estanco que se adaptará ao orificio estandarizado ins-
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talado sobre o vehículo (segundo o debuxo 252-5, o diámetro interior D terá un máximo 50 mm). 
- Todos os vehículos deberán estar provistos dun orificio de enchido conforme a este esquema. Este axuste
estanco responderá ao principio de home "morto" e, polo tanto, non deberá incorporar ningún dispositivo de
retención en posición aberta (bólas, pestanas, etc.). 
- O(os) respiradero(s) deben estar equipados con válvulas de peche e non retorno concibidas segundo o
mesmo principio que os orificios de reposición estándar e dun diámetro idéntico. Durante a reposición os res-
piraderos deberán estar conectados, co axuste apropiado, ou ben, ao depósito principal de subministración,
ou ben, a un recipiente transparente portátil dunha capacidade mínima de 20 litros provisto dun sistema de
peche estanco. Estes bidóns de desgasificación deberán baleirarse ao principio de cada reposición.
Nos casos nos que os circuítos non puidesen proporcionar aos concursantes un sistema centralizado, estes
terán que encher segundo o procedemento anterior. 
En ningún caso, o nivel da reserva de carburante no depósito poderá estar a máis de 3 metros sobre o nivel
da pista cando se efectúe a reposición, durante toda a duración da proba. 
Os bidóns de desgasificación deben estar conformes cos debuxos 252-1 ou 252-2. 
O depósito de reserva e todas as partes metálicas do sistema de reposición desde o axuste por encima do
caudalímetro ata o depósito e o seu soporte deben conectarse eléctricamente a terra. 
Aconséllase aplicar o seguinte: 
1.- Cada box estará equipado con dúas tomas de terra de tipo aviación. 
2.- O sistema de reposición (incluíndo a torre, depósito, tubaxe, tobera, válvulas e depósito de ventilación)
debería estar conectado a unha das anteriores tomas de terra durante toda a duración da proba. 
3.- O vehículo debería estar conectado, polo menos momentáneamente, á outra toma de terra axiña que como
se deteña no pit. 
4.- Non se conectará a tubaxe (de enchido ou de ventilación) ata que as condicións 2 e 3 áchanse cumprido. 
5.- Todo o persoal do box encargado do carburante deberá usar roupa protectora antiestática. 
O depósito de reposición poderá ser un dos seguintes: 
- Un recipiente de caucho, do tipo FT3 1999, FT3.5 ó FT5, construído por un fabricante aprobado, ou 
- Un depósito que se corresponda cun dos deseños 252-3 ou 252-4. 
Aplicación: Para Vehículos de Turismo (Grupo A) e Vehículos de Gran Turismo (Grupo B), referirse ás pres-
cricións xerais dos Campionatos FIA. 
9.5.- Ventilación dos depósitos. 
Autorízase a montar un depósito cunha ventilación saíndo a través do teito. 
9.6.- Instalación de depósitos FT3 1999, FT3.5 ó FT5. 
O depósito FT3 1999, FT3.5 ó FT5 pode situarse na posición do depósito orixinal ou no maleteiro. Debe pre-
verse un orificio para evacuar o carburante que puidese derramarse no compartimento do depósito. A posición
e o tamaño do orificio de enchido así como do tapón de peche, poden cambiarse a condición de que a nova
instalación non exceda a carrocería e presente todas as garantías contra unha fuga de carburante cara aos
compartimentos interiores do vehículo. 
Se o orificio de enchido está situado dentro do vehículo, debe estar separado do habitáculo por unha protec-
ción estanca.
10.- FREOS. Os discos de freo de carbono están prohibidos. 
11.- ALMACENAMENTO DE ENERXÍA. A cantidade total de enerxía recuperada almacenada no vehículo non
debe exceder de 200 kJ; esta enerxía poderá ser reutilizada sen exceder 10 kJ a razón de 1kW máximo.  
12.- REFRIXERACIÓN. Coa excepción da refrixeración do piloto, está prohibido en todo momento da proba,
o transporte de calquera axente sólido, líquido ou gaseoso, tanto no interior como exterior do coche. 
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ARTIGO 253.- EQUIPAMENTO DE SEGURIDADE (GRUPOS N, A, B, SP). 
1.- Os Comisarios Deportivos poderán excluír a un vehículo cuxa construción pareza presentar perigo. 
2.- Se un dispositivo fose opcional, deberá estar montado conforme aos regulamentos. 
3.- CANALIZACIÓNS E BOMBAS.
3.1.- Protección. 
As conducións de combustible, aceite e freos deben estar protexidas externamente contra calquera risco de
deterioración (pedras, corrosión, roturas mecánicas, etc.), e internamente contra todo risco de incendio e de
deterioración. Aplicación: Opcional para Grupo N, se se conserva a instalación; obrigatorio para o resto de gru-
pos se non se mantén a instalación de serie, ou se as canalizacións pasan polo interior do coche e foron reti-
rados os materiais que as protejen . No caso de canalizacións de combustible, as partes metálicas que están
illadas da carrocería, por pezas ou elementos non condutores, deben conectarse eléctricamente a ela . 
3.2.- Especificaciones e instalación. Aplicación obrigatoria se a instalación de serie non se conserva. A cana-
lizacións de auga de refrixeración ou de aceite de lubricación deben ser exteriores ao habitáculo. 
As instalacións das canalizacións de carburante, de aceite de lubricación e as que conteñan fluído hidráulico
a presión deben ser construídas de acordo ás seguintes especificaciones: 
- Canalizacións de carburante (excepto as conexións aos inyectores): Deberán soportar unha presión mínima
de 70 bar (1.000 psi) á temperatura de traballo mínima de 135º C (250º F). 
Se son flexibles, estas conexións deben ter racores roscados e un trenzado exterior resistente á abrasión e
ao lume (que non manteña a combustión). 
- Canalizacións de aceite lubricante: Deberán soportar unha presión mínima de 70 bar (1000 psi) á tempera-
tura mínima de traballo de 232ºC (450ºF). 
-Canalizacións contendo fluído hidráulico baixo presión: Deben soportar unha presión mínima de 280 bar
(4000 psi) á temperatura de traballo mínima de 232º C (450º F). 
Se a presión de funcionamento do sistema hidráulico é superior a 140 bar (2000 psi), a presión que debe
soportar, deberá ser polo menos o dobre da presión de funcionamento. 
As canalizacións de carburante e de fluído hidráulico poderán pasar polo habitáculo pero sen presentar raco-
res ou conexións menos cando a parede diante e detrás este efectuada segundo o debuxo 253-59 e 253-60
e excepto sobre o circuíto de freos e o circuíto de líquido de embrague. Se a presión de funcionamento dun
sistema hidráulico é superior a 140 bar (2000 psi), a presión de rotura debe ser polo menos dúas veces supe-
rior. 
Se son flexibles, estas conexións deben ter racores roscados e un trenzado exterior resistente á abrasión e
ao lume (que non manteña a combustión). 
-As canalizacións de auga de refrixeración ou de aceite lubricante deben estar fose do habitáculo.
3.3.- Corte de combustible automático. 
Recomendado para todos os Grupos: 
Todas as conducións de combustible que alimentan ao motor deben estar provistas con válvulas de corte auto-
mático situadas directamente no depósito de combustible que pechen automaticamente todas as canaliza-
cións de combustible presurizadas se unha desas conducións rompe ou ten fugas. 
Obrigatorio: Todas as bombas de combustible deben funcionar soamente cando o motor está en marcha,
excepto durante o proceso de arranque. 
3.4.- Ventilación do depósito de combustible. O conduto de ventilación do depósito de combustible así como
as válvulas descritas máis abaixo deben ter as mesmas especificaciones que as conducións de gasolina (arti-
go 3.2) e deben estar equipadas cun sistema que cumpra coas seguintes especificaciones: 
-Válvula antivuelco activada pola Gravidade 
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-Válvula de ventilación de flotador 
-Válvula de sobrepresión tarada a unha presión máxima de 200 mbar, funcionando cando a válvula de venti-
lación de flotador estea pechada.
Si o diámetro do interior do tubo do respiradeiro de ventilación do tanque de combustible é maior de 20 mm,
debera instalarse unha válvula de retención homologada po la FIA e como se define no artigo 253-14.5.
4.-SEGURIDADE DE FREADO. 
Dobre circuíto accionado polo mesmo pedal: a acción do pedal exercerase, normalmente, sobre todas as
rodas; en caso de fuga en calquera punto das conducións do sistema de freos ou de calquera fallo no siste-
ma de transmisión dos freos, o pedal debe controlar, polo menos 2 rodas. Aplicación: Se se mantén o siste-
ma de serie, non son necesarias modificacións. 
5.- FIXACIÓNS SUPLEMENTARIAS. 
Polo menos instalaranse dúas fixacións suplementarias para o capó dianteiro e para o capó traseiro. Os meca-
nismos de peche orixinais deberán deixarse inoperantes ou desmontarse. 
Os obxectos grandes levados a bordo do vehículo (como a roda de reposto, ferramentas, etc.), deben estar
firmemente suxeitos. 
Aplicación : Opcional para Grupo N, obrigatorio para os outros grupos. 
6.- ARNESES DE SEGURIDADE.
6.1.-Utilización de dúas bandas para os ombreiros e unha banda abdominal; puntos de ancoraxe á carroce-
ría: dous para a banda abdominal, dúas, ou ben un simétrico con relación ao asento, para as bandas dos
ombreiros. Estes arneses deben estar homologados pola FIA e cumprir coas Normas FIA nº 885498 ou
885398. Ademais, os arneses utilizados en probas de circuíto deben estar equipados dun sistema de apertu-
ra por hebilla giratoria. 
Para Rallyes, deben levar a bordo dous cutters en todo momento. Deben ser accesibles con facilidade a pilo-
to e copiloto mentres están sentados cos cintos abrochados. 
Pola contra, recoméndase que para probas que inclúan percorridos sobre estrada aberta o sistema de aper-
tura sexa de pulsador. 
As F.G.A. poderán homologar puntos de ancoraxe á estrutura de seguridade cando esta estrutura estéase
homologando, a condición de que estes sexan probados. 
6.2.- Instalación. Está prohibido ancorar as un arnés aos asentos ou os seus soportes.Un arnés de segurida-
de pode instalarse sobre os puntos de ancoraxe do vehículo de serie. 
As localizacións xeométricas recomendadas para os puntos de ancoraxe móstranse no debuxo nº 253-61. 
As bandas dos ombreiros deben estar dirixidas cara atrás e cara abaixo e deben instalarse de tal forma que
non formen un ángulo maior de 45º coa horizontal, a partir do bordo superior do respaldo, aínda que se reco-
menda que este ángulo non supere os 10º. 
Os ángulos máximos con relación ao eixo do asento son 20º diverxentes ou converxentes. 
Se é posible, deberá utilizarse o punto de ancoraxe orixinalmente prevista polo construtor sobre o montante
C. 
Os puntos de ancoraxe que impliquen un ángulo coa horizontal máis elevado non deberán usarse. 
Neste caso, as bandas dos ombreiros dos arneses de 4 puntos poderán instalarse nos puntos de ancoraxe
das bandas abdominais dos asentos traseiros instalados de orixe polo construtor do vehículo. Para un arnés
de 4 puntos, as bandas dos ombreiros deben instalarse de forma que se crucen simétricamente con relación
ao eixo do asento dianteiro. 
Non debe instalarse un arnés de seguridade sobre un asento que non teña repousacabezas ou que teña un
respaldo con repousacabezas integrado (sen separación entre o respaldo e o repousacabezas). 
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As bandas abdominais e pélvicas non deben pasar sobre os lados do asento nin a través do mesmo, co fin
de envolver e suxeitar a rexión pélvica sobre o maior área posible. 
As bandas abdominais deben axustarse estreitamente na unión da crista pélvica e a parte superior da coxa.
Baixo ningún concepto deben utilizarse sobre a zona abdominal. Poderanse facer buracos no asento de serie,
se se considera necesario, para evitar que isto ocorra. Hai que evitar que as bandas poidan utilizarse rozan-
do contra arestas vivas.
- Se a instalación nos puntos de ancoraxe de serie fose imposible para as bandas dos ombreiros e pélvicas,
deben instalarse novos puntos de ancoraxe na carrocería ou o chasis, o máis cerca posible do eixo das rodas
traseiras para as bandas dos ombreiros. As bandas dos ombreiros poden fixarse,  igualmente, áe structura de
seguridade ou a unha barra de reforzo por medio dun lazo, ou ben, fixarse ás ancoraxes superiores dos cin-
tos traseiros, ou apoiarse ou fixarse nun reforzo transversal soldado entre os tirantes longitudinales da estru-
tura (ver dibujo 25366). Neste caso, o uso dun reforzo transversal está suxeito ás seguintes condicións: 
- O reforzo transversal sera un tubo de, polo menos, 38 mm x 2,5 mm ou 40 mm x 2 mm de aceiro ao carbo-
no estirado en frío sen soldadura, cunha resistencia mínima á tracción de 350 Nmm2. 
- A altura deste reforzo será tal que as bandas dos ombreiros, cara atrás, están dirixidas cara abaixo cun ángu-
lo de entre 10º e 45º coa horizontal desde o bordo do respaldo, recoméndase un ángulo de 10º. 
- Autorízase a fixar as bandas por medio dun lazo ou por parafusos, pero neste último caso debe soldarse
unha peza por cada punto de ancoraxe (ver debuxo 253-67 para as dimensións). Estas pezas situaranse na
barra de reforzo e as bandas estarán fixadas a eles por medio de parafusos M12 8.8 ou 716 UNF. 
- Cada punto de ancoraxe deberá resistir unha carga de 1.470 dan, ou 720 dan para as bandas pélvicas. No
caso dun punto de ancoraxe para dúas bandas, a carga considerada será igual á suma das dúas cargas requi-
ridas. 
- Para cada novo punto de fixación creado, utilizarase unha placa de reforzo en aceiro cunha superficie de,
polo menos, 40 cm2 e un espesor de, polo menos, 3 mm.
- Principios de fixación sobre o chasismonocasco: 
1) Sistema de fixación xeral: ver debuxo 253-62. 
2) Sistema de fixación para as bandas dos ombreiros: ver debuxo 253-63. 
3) Sistema de fixación para as bandas pélvicas: ver debuxo 253-64. 
6.3.-Utilización. Un arnés debe usarse na súa configuración de homologación sen ningunha modificación ou
eliminación de pezas, e en conformidade coas instrucións do fabricante. A eficacia e duración dos cintos de
seguridade está directamente relacionada coa forma na que se instalan, usan e manteñen. Os cintos deben
substituírse logo dun accidente serio, se se atopan cortados, esfiañados ou debilitados debido á acción da luz
do Sol ou de produtos químicos. Tamén deben cambiarse se as pezas de metal ou as hebillas están deforma-
das, dobradas ou corroídas. Todo arnés que non funcione correctamente debe substituírse. 
7.- EXTINTORES - SISTEMAS DE EXTINCIÓN. O uso dos seguintes produtos está prohibido: BCF, NAF. 
7.1.-
-En rallies: 
Aplicación dos artigos 7.2 e 7.3. 
- En probas de circuíto, slálom e montaña: Aplicación dos artigos 7.2 ó 7.3. 
7.2.- Sistemas instalados. 
7.2.1.- Todos os vehículos deben estar equipados cun sistema de extinción que figure na lista técnica nº 16:
Sistemas de extinción homologados pola FIA". 
7.2.2.- Todos os contenedores dos extintores deberán protexerse adecuadamente e estar situados no habitá-
culo. O contenedor tamén pode estar situado no compartimento do equipaxe a condición de que este polo
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menos a 300 mm dos bordes exteriores da carrocería en todas as direccións horizontais.
Deberan estar fixados polo menos por dúas fixacións metálicas de apertura rápida e deberan ser  capaces de
soportar unha deceleración de 25 g.
Todo o equipo de extinción debe ser resistente ao lume. As conducións de plástico están prohibidas e as con-
ducións de metal son obrigatorias.
7.2.3.- O piloto debe ser capaz de accionar todos os extintores manualmente cando estea sentado normal-
mente cos seus cintos postos e o volante no seu sitio. 
Ademais, debe combinarse un interruptor de accionamiento externo cun cortacorrientes, ou situarse preto del.
Debe estar identificado cunha letra "E" en vermello dentro dun círculo branco co bordo vermello,  dun diáme-
tro mínimo de 10 cm. Para vehículos WRC, o accionamiento de interruptor dun extintor exterior ou interior
debe traer consigo o corte de subministración eléctrica da batería  e o motor.
7.2.4.-O sistema debe funcionar en todas as posicións.
7.2.5.-As  toberas de extinción deben ser as adecuadas ao axente extintor e instalarse de tal xeito que non
apunten directamente á cabeza dos ocupantes.
7.3.-Extintores manuais. 
7.3.1.-Todos os coches deben estar equipados cun ou dous extintores. 
7.3.2.- Axentes extintores permitidos: AFFF, FX G-TEC, Viro 3, po ou calquera outro axente extintor homolo-
gado pola FIA. 
7.3.3.- Cantidade mínima de axente extintor. 
AFFF: 2,4 litros. 
FX G-TEC: 2,0 kg 
Viro 3: 2,0 kgç 
Zero 360 2,0 kg 
Po: 2,0 kg. 
7.3.4.-Todos os extintores deben estar presurizados en función do seu contido como segue: 
AFFF: de acordo coas instrucións do fabricante. 
FX G-TEC e Viro 3: de acordo coas instrucións do fabricante. 
Zero 360: de acordo coas instrucións do fabricante. 
Po: 8 bar mínimo e 13,5 bar máximo. 
Ademais, no caso dos AFFF, os extintores deberán estar equipados cun sistema que permita a verificación da
presión do contido. 
7.3.5-A información seguinte deberá figurar visiblemente en cada extintor:
- Capacidade. 
- Tipo de axente extintor. 
- Peso ou volume do axente extintor. 
- Data na que debe revisarse o extintor, que non debe ser máis de dous anos logo da data de enchido ou últi-
ma revisión. 
7.3.6- Todos os extintores deben estar protexidos adecuadamente. As súas fixacións deben ser capaces de
soportar deceleraciones de 25 g. Ademais, só aceptaranse (dous como mínimo) as fixacións metálicas de des-
prendemento rápido con abrazaderas metálicas. 
7.3.7- Os extintores deben ser facilmente accesibles ao piloto e copiloto. 
8.- ESTRUTURAS ANTIVUELCO. 
8.1 Xeneral: 
A instalación dunha estrutura de seguridade é obrigatorio. 
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Debe estar: 
a) Fabricada de acordo aos requirimentos dos artigos seguintes; 
b) Homologada ou certificada por unha F.G.A. de acordo aos regulamentos de homologación para estruturas
de seguridade; Débese presentar aos Comisarios Técnicos da proba un certificado de homologación aproba-
do pola F.G.A. e asinado por técnicos cualificados que representen ao fabricante. Toda nova estrutura de segu-
ridade homologada por unha F.G.A. e vendida a partir do 01/01/2003, deberá estar identificada, de forma indi-
vidual, por unha placa de identificación colocada polo construtor que non poida copiarse nin retirarse (é dicir,
soldada, troquelada ou un adhesivo auto destructible). A placa de identificación debe portar o nome do cons-
trutor, o número de homologación da F.G.A. e o número de serie único do fabricante. O fabricante achegará
con cada estrutura un certificado mostrando os mesmos números identificativos, que deberá levar a bordo e
presentarse aos comisarios técnicos da proba. 
c) Homologada pola FIA de acordo aos regulamentos de homologación para estruturas de seguridade; esta
estrutura de seguridade debe ser obxecto dunha extensión (VO) da ficha de homologación do vehículo homo-
logado pola FIA. 
A identificación do fabricante e un número de serie debe ser claramente visible en todas as estruturas homo-
logadas e vendidas desde o 1 de xaneiro de 1997. 
A ficha de homologación da estrutura debe especificar como e onde se indica esta información, e os compra-
dores deben recibir un certificado numerado correspondente a isto. 
Para os seguintes vehículos, a estrutura de seguridade  debe estar homologada por FIA: 
VK Súper 1600, VK Súper 2000, VK Súper 2000 Rally, Variante WRC. 
Toda modificación dunha estrutura de seguridade homologada ou certificada está prohibida.
Será considerado como modificación, calquera proceso sobre a estrutura por medio de mecanizado ou solda-
dura que implique unha modificación permanente do material ou da estrutura. 
Calquera reparación dunha estrutura de seguridade danada tras un accidente debe levar a cabo polo fabri-
cante da estrutura ou coa súa aprobación. Os tubos non deben transportar fluídos nin ningunha outra cousa.
A estrutura de seguridade non debe dificultar a entrada ou saída do piloto e copiloto. Os elementos da estru-
tura poderán ocupar o espazo dos ocupantes atravesando o cadro de mandos e os revestimentos dianteiros,
así como o asento e revestimentos traseiros. O asento traseiro pode encartarse.
8.2.- Definicións. 
8.2.1.- Armadura de seguridade: Estrutura multitubular instalada no habitáculo preto da carrocería, concibida
co fin de evitar unha deformación importante da carrocería (chasis) en caso de impacto. 
8.2.2.- Arco de seguridade: Estructura tubular formando un arco con dúas bases de ancoraxe. 
8.2.3.- Arco principal (debuxo 253-1): Estrutura practicamente vertical constituída por un arco tubular dunha
soa peza situado nun plano transversal ao
vehículo, e inmediatamente detrás dos asentos dianteiros. 
8.2.4.- Arco dianteiro (debuxo 253-1): Similar ao arco principal pero a súa forma segue os montantes e o bordo
superior do parabrisas
8.2.5.- Arco lateral (debuxo 253-2): Estrutura case longitudinal e practicamente vertical constituída por un arco
tubular dunha soa peza, situado alo longo da parte dereita ou esquerda do vehículo, seguindo o alicerce dian-
teiro do mesmo o montante do parabrisas, e os montantes traseiros sendo case verticais e estando xusto
detrás dos asentos dianteiros. 
8.2.6.- Semiarco lateral (debuxo 253-3): Idéntico ao arco lateral pero sen o alicerce traseiro. 
8.2.7.- Tirante lonxitudinal: Monotubo case longitudinal unindo as partes superiores do arco principal e dian-
teiro.
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8.2.8.- Tirante transversal: Monotubo semi-transversal que une os membros superiores dos arcos ou semi
arcos laterais.
8.2.9.- Tirante diagonal: Tubo transversal que une un dos ángulos superiores do arco principal ou un dos extre-
mos do membro transversal no caso dun arco lateral, e o pé de ancoraxe oposta inferior do arco. O extremo
superior dun tirante traseiro co punto de ancoraxe inferior do outro tirante traseiro. 
8.2.10.- Tirantes desmontables: Membros estruturais dunha estructura de seguridade que se poden desmon-
tar. 
8.2.11.- Reforzo da estrutura: Membro engadido á estrutura de seguridade para mellorar a súa resistencia. 
8.2.12.- Pé de ancoraxe: Placa soldada ao final dun tubo da estrutura para permitir a súa atornillado eou sol-
dadura sobre a carroceríachasis, xeralmente sobre unha placa de reforzo. 
8.2.13.- Placa de reforzo: Placa metálica fixada á carroceríachasis baixo o pé de ancoraxe dun arco para
repartir mellor a carga sobre a estrutura. 
8.2.14 Cartela: Reforzo para un ángulo ou unión feito de chapa dobrada en forma de Ou (debuxo 253-34) de
espesor non inferior de 1mm. O final de devanditos reforzos deben estar situados a unha distancia do punto
superior do ángulo de 2 a 4 veces o diámetro do tubo maior dos unidos.
8.3.- ESPECIFICACIONES.
8.3.1.- Estrutura de seguridade básica: 
A estrutura básica debe estar realizada de acordo a un dos deseños seguintes: 
1 arco principal + 1 arco dianteiro + 2 membros longitudinales + 2 tirantes traseiros + 6 pés de ancoraxe (debu-
xo 253- 1) ó 2 arcos laterais + 2 membros transversais + 2 tirantes traseiros + 6 pés de ancoraxe (ver debu-
xo 253-2) ó 1 arco principal + 2 semiarcos laterais + 1 membro transversal + 2 tirantes traseiros + 6 pés de
ancoraxe (ver debuxo 253-3). 
A parte vertical do arco principal debe ser tan recta como sexa posible e estar o máis próxima ao contorno
interior da carrocería. O montante frontal dun arco dianteiro ou dun arco lateral debe ser recto, ou se isto non
é posible, debe seguir os montantes do parabrisas e ter unha soa curvatura no seu parte vertical inferior. 
De face a fabricar a estrutura de seguridade, as conexións dos membros transversais dos arcos laterais, as
conexións dos membros longitudinales ao arco principal e dianteiro, así como a conexión dun semiarco late-
ral ao arco principal, deben estar situadas ao nivel do teito. 
En calquera caso, non debe haber máis de 4 unións desmontables a nivel do teito. 
Os tirantes longitudinales traseiros deben ancorarse cerca do teito e preto dos ángulos superiores exteriores
do arco principal a ambos os dous lados do vehículo, permitíndose por medio de conexións desmontables. 
Deberán formar un ángulo mínimo de 30º coa vertical e estar dirixidos cara atrás, serán rectos e tan próximos
como sexa posible aos paneis interiores laterais  da carrocería. 
8.3.2. Deseño: Unha vez que a estrutura básica está definida, debe ser completada con membros e reforzos
obrigatorios (ver artigo 253-8.3.2.1), aos cales poderanse engadir membros e reforzos opcionais (ver artigo
253-8.3.2.2.) 
O menos que este explicitamente permitido, as conexións desmontables empregadas de acordo co artigo 253-
8.3.2.4, todos os membros e barras deben ser pezas únicas.
8.3.2.1. Membros obrigatorios e reforzos: 
8.3.2.1.1. Tirante diagonal: Coches homologados antes do 01/01/2002:
A estrutura debe incorporar un dos tirantes diagonais definidos polos debuxos 253-3 a 253-5. A orientación da
diagonal pode investirse. No caso do debuxo 253.6, a distancia entre os dous puntos de ancoraxe na carro-
ceríachasis non debe ser superior a 300mm. Os membros deben ser rectos e poden ser desmontables. O
extremo superior da diagonal debe unirse ao arco principal a menos de 100 mm da unión do arco principal co
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tirante longitudinal traseiro, ou ao tirante longitudinal traseiro a menos de 100 mm da súa unión co arco prin-
cipal (ver debuxo 253-52 para as medidas).
O extremo inferior da diagonal debe unirse ao arco principal ou a un tirante longitudinal traseiro a menos de
100 mm do pé de ancoraxe (excepto para o caso do debuxo 253-6). 
Coches homologados desde o 01/01/2002:
A estrutura debe ter dous membros diagonais no arco principal de acordo ao debuxo 253-7. 
Os membros deben ser rectos e poden ser desmontables. O extremo inferior da diagonal debe unirse co arco
principal ou co tirante traseiro non máis aló da 100mm do pié de ancoraxe (ver debuxo 253-52 para as medi-
das). O extremo superior da diagonal debe unirse ao arco principal a non máis aló de 100mm da unión deste
co tirante posterior, ou unirse co tirante traseiro a non máis de 100mm da unión deste co arco principal. 
Deberanse montar un ou varios tirantes longitudinales a cada lado do vehículo de acordo aos debuxos 253-
8, 2539, 253-10 e  253-11 (debuxos 253-9, 253-10 e 253-11 para vehículos homologados a partir de 01-01-
2007). Os debuxos poderán combinarse. O deseño debera ser idéntico nos dous lados. Poderán ser desmon-
tables. A protección lateral estará situada tan alta como sexa posible pero os seus puntos de ancoraxe
superiores non estarán a máis da metade da altura total da porta medida desde a súa base.  Se estes puntos
de ancoraxe superiores están situados diante ou detrás da apertura da porta, esta limitación de altura é tamén
válida para a intersección correspondente ao tirante e a apertura da porta.  No caso dunha protección en X
""(debuxo 253-9), é aconsellable que os puntos de ancoraxe inferiores fíxense directamente sobre o travesei-
ro longitudinal, e que polo menos unha parte da "X" sexa unha barra dunha soa peza. A conexión dos tirantes
de portas co alicerce de reforzo do parabrisas (debuxo 253-15) está autorizada. Para competicións sen copi-
loto, devanditos membros poden ser montados só no lado do condutor e non é necesario para o deseño que
son idénticos en ambos os dous lados.
8.3.2.1.3.- Elementos de reforzo de teito.
Para coches homologados a partir do 01012005 soamente:A parte superior da estrutura de seguridade debe
cumprir cos debuxos 253-12, 253-13 e 253-14. 
Os reforzos poden seguir a curvatura do teito. Para competicións sen copiloto, no caso do debuxo 253-12 soa-
mente, pode montarse un só reforzo pero a súa conexión dianteira debe estar situada ao lado do piloto. 
Os extremos dos reforzos deben estar a menos de 100mm da unión entre arcos e membros (isto non será de
aplicación para a punta da V formada polos reforzos nos debuxos 253-13 e 253-14). 
8.3.2.1.4 Alicerce de reforzo do parabrisas. Para vehículos homologados a partir do 01012006 unicamente:
Deben estar montados a cada lado do arco dianteiro se a dimensión "A é" superior a 200mm (ver debuxo 253-
15). Este reforzo pode ser curvado a condición de que sexa rectilíneo en vista lateral e que o ángulo da cur-
vatura non exceda 20º. 
O seu extremo superior debe estar a menos de 100mm da unión entre o arco dianteiro e o membro longitudi-
nal (ou o arco lateral e o membro transversal) -ver debuxo 253-52 para medidas. 
O seu extremo inferior debe estar a menos de 100mm do pié de ancoraxe do arco (o pié de ancoraxe diantei-
ra en caso de arco lateral). 
8.3.2.1.5. Reforzo de ángulos e unións: As unións entre: 
- os membros diagonais do arco principal, 
- os reforzos do teito (configuración segundo debuxo 253-12 e só para vehículos homologados a partir de
01/01/2007),
- os tirantes das portas (configuración do debuxo 253-9), 
- os tirantes das portas e os alicerces de reforzo do parabrisas (debuxo 253-15), deben estar reforzados por
un mínimo de dous cartelas de acordo co artigo 253-8.2.14. 
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Se os tirantes das portas e o alicerce de reforzo do parabrisas non están situados no mesmo plano, o reforzo
debe estar fabricado en chapa de aceiro, sempre que cumpra coas dimensións do art. 253-8.2.14. 
8.3.2.2. Elementos de reforzo opcionais. 
Excepto outras indicacións dadas no artigo 253-8.3.2.1, os membros e reforzos mostrados nos debuxos 253-
12 a 253-21 e 253-23 a 253-33, son opcionais e poden ser instalados a vontade.
Poden ser desmontables ou estar soldados. Todos os membros e reforzos poden usarse separadamente ou
combinados con outros. 
8.3.2.2.1. Reforzos de teito. Opcional para os coches homologados antes do 01-01-2005, para competicións
sen copiloto, no caso do debuxo 253-12 soamente, pode montarse un só reforzo pero a súa conexión diantei-
ra debe estar situada ao lado do piloto.
8.3.2.2.2. Alicerce de reforzo do parabrisas (debuxo 253-15): Para vehículos homologados antes do
01/01/2006 unicamente: Este reforzo pode ser curvado a condición de que sexa rectilíneo en vista lateral e
que o ángulo da curvatura non exceda 20º. 
8.3.2.2.3 Diagonais entre os tirantes traseiros (debuxo 253-21):A configuración do debuxo 253-21 pode ser
substituída pola do debuxo 253-22, no caso de que se instale un reforzo no teito de acordo co debuxo 253-
14. 
8.3.2.2.4 Reforzos de ancoraxe sobre a suspensión dianteira (debuxo 253-25): Os reforzos deben estar
conectados aos puntos de ancoraxe superiores da suspensión. 
8.3.2.2.5 Membros transversais (debuxos 253-26 a 253-30): Os membros transversais montados sobre o arco
principal ou entre os tirantes traseiros poden usarse para as ancoraxes dos arneses de acordo co artículo
253.6.2.Para os membros mostrados nos debuxos 253-26 a 253-27, o ángulo entre o brazo central e o verti-
cal debe ser de polo menos 30º. 
O membro transversal fixado ao arco dianteiro non debe invadir o espazo reservado para os ocupantes. 
Pode ser emprazado tan alto como sexa posible, pero o seu bordo inferior non debe estar máis alto que o
punto superior 
do cadro de mandos. 
Para vehículos homologados a partir do 01-01-2007, non debe estar situado por baixo da columna de direc-
ción.  
8.3.2.2.6 Reforzos de ángulo e unión (debuxos 253-31 a 253-34): Os reforzos deben estar feitos de tubos ou
chapa curvada en forma de Ou cumprindo co art. 253-8.2.14. 
O espesor dos elementos que formen un refuerzou non debe ser menor de 1.0 mm. Os extremos das barras
de reforzo non deben situarse a máis distancia da metade da lonxitude do membro ao que van unidos, fóra
daqueles do arco dianteiro, que poden unirse ás barras de reforzo das portas e o arco dianteiro. 
8.3.2.3 Configuración mínima da estrutura de seguridade: A configuración mínima da gaiola de seguridade
configúrase como segue: 
Coches Homologados en Con copiloto Sen copiloto 
2002, 2003 e 2004 Debuxo 253-35A Dibujo 253-35A ou simétrico 
2005 Debuxo 253-35B Debuxo 253-35B ou simétrico 
2006 en diante Debuxo 253-35C Debuxo 253-35C ou simétrico 
As barras das portas e os reforzos do teito poden variar de acordo cos artigos 253-8.3.2.1.2 e 253-8.3.2.1.3.
8.3.2.4.- Tirantes desmontables. Se se usan tirantes desmontables na construción dunha estrutura de seguri-
dade, as conexións desmontables utilizadas deben estar conformes cun tipo aprobado pola FIA (ver debuxos
253-37 a 253-47). Non poderán estar soldadas. Os parafusos e as porcas deben ser dunha calidade ISO 8.8
ou superior. As conexións desmontables que cumpran cos debuxos 253-37, 253-40, 253-43, 253-46 e 253-47
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son soamente para fixar os membros opcionais e os reforzo descritos no artigo 253-8.3.2., e están prohibidas
para unir as partes superiores dos arcos principais, do arco dianteiro, do arco lateral ou dos semiarcos late-
rais.   
8.3.2.5 Especificaciones complementarias: Longitudinalmente, a gaiola de seguridade debe estar completa-
mente contida entre as ancoraxes dos elementos das suspensións dianteiras e traseiras que soportan as car-
gas verticais (peiraos e amortiguadores). Os reforzos suplementarios que excedan estes límites autorízanse
entre a gaiola de seguridade e os puntos de ancoraxe das barras antibalanceo traseiras no chasis. Cada un
deses puntos de ancoraxe pode ser conectado á gaiola de seguridade mediante un só tubo de dimensións de
30 x 1,5 mm.
Para coches homologados a partir do 01/01/2002: En protección frontal, os reforzos dos ángulos e das unións
dos ángulos superiores do arco dianteiro deben ser visibles unicamente a través da superficie do parabrisas
descrita no debuxo 253-48. Para todas as estruturas de seguridade dos vehículos de Super "Produción" e
"Súper 2000", homologados a partir do 01-01-2000, e para as estruturas de seguridade para vehículos de rall-
yes homologados a partir de 01-01-
2001:
A aparencia da estrutura de seguridade na abertura da porta debe cumprir cos criterios seguintes (ver debu-
xo 253-49): 
-Dimensión A debe ter un mínimo de 300 mm.
-Dimensión B debe ter un máximo de 250 mm.
-Dimensión C debe ter un máximo de 300 mm.
-Dimensión D (medida desde a esquina superior do parabrisas, sen a xunta) debe ter un máximo de 100 mm.
-Dimensión E non debe ser superior á metade da altura da apertura da porta (H). 
8.3.2.6.- Puntos de ancoraxe da estrutura á carrocería ou chasis.  O mínimo de puntos de ancoraxe é: 
- 1 para cada montante do arco principal;  
- 1 para cada montante dos arcos laterais ou semiarcos laterais; 
- 1 para cada montante do arco dianteiro; 
- 1 para cada tirante longitudinal traseiro. 
Para conseguir unha montaxe óptimo sobre a carrocería, o gornecido orixinal pode ser modificado xunto á
estrutura ou os seus puntos de ancoraxe, recortándoo ou modificándoo localmente. Con todo, esta modifica-
ción non permite a eliminación completa de partes da tapicería ou gornecido. 
Onde sexa necesario, a caixa de fusibles pode ser trasladada para fixar a estrutura.
Puntos de ancoraxe do arco dianteiro, arco principal, arcos laterais ou semiarcos laterares:
Cada punto de ancoraxe debe incluír unha placa de reforzo, dun espesor de, polo menos, 3 mm. Cada pé de
ancoraxe debe estar fixado por, polo menos, 3 parafusos nunha placa de reforzo de, polo menos, 3 mm de
espesor e de, polo menos, 120 cm2 que estará soldada á carrocería. 
Para vehículos homologados a partir do 01-01-2007, a área de 120 cm2 debe ser a de contacto entre a placa
de reforzo e a carrocería. 
Móstranse exemplos nos debuxos 253-50 a 253-56. Para os debuxo 253-52 a placa de reforzo non necesita
estar soldada necesariamente á carrocería. No caso do deseño 253-54, os lados do punto de montaxe pode
ser pechada cunha placa soldada. Os parafusos deben ser de, polo menos, M8 dunha calidade ISO 8.8 ou
mellor. As porcas serán autoblocantes ou dotadas de arandelas de bloqueo.Obrigatorio a partir do 01.01.2012:
O ángulo entre os 2 parafusos (medidos dende o eixo da barra nol nivel da CF pé de montaxe. Debuxo 253-
50) non debe ser inferior de 60 graos. Puntos de ancoraxe dos tirantes traseiros: Cada tirante longitudinal tra-
seiro deberá fixarse con 2 parafusos M8 (2008) coas placas de reforzo dun área de, polo menos, 60 cm2
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(debuxo 253-57), ou fixadas por un só parafuso a dobre cizalladura, baixo reserva de que sexa da sección e
resistencia adecuadas (ver debuxo 253-58), e a condición de que se suelde un manguito ao tirante. Estas esi-
xencias son as mínimas. Como complemento poderán utilizarse fixacións suplementarias, os pés dos arcos
poderán soldarse ás placas de reforzo, as estruturas (definidas polo art. 253-8.3.1) poderán soldarse á carro-
cería.  
Casos especiais:Para carrocerías (ou chasis) que non sexan de aceiro (en aluminio), calquera soldadura entre
a estrutura de seguridade e a carroceríachasis está prohibida, só permítese o pegado da placa de reforzo á
carroceríachasis. 
8.3.3.- Especificaciones do material. Só se autorizan tubos de sección circular. 
Especificaciones dos tubos utilizados: 
MATERIAL RESISTENCIA MÍNIMA A La TRACCIÓN DIMENSIÓNS MÍNIMAS (mm) UTILIZACIÓN 
Aceiro
ao carbono 45 x 2,5 (1,75"x0,095")   Arco principal (Debuxos 253-1 y 253-3) ou arco

non aleado ó 50 x 2,0 (2"x0,083") lateral, e arco traseiro
conformado en frío transversal (deb. 253-2)
contendo
un máximo 38 x 2,5 (1,5"x0,095") Semiarcos lateriais e
do 0,3% ó 40 x 2,0 (1,6"x0,083")outras partes da
de carbono.   350 Nmm2 da estrutura de seguridade (a menos que se 

especifique outra cousa nos artigos anteriores) 
Nota: Para un aceiro aleado, o contido máximo de aditivos é de 1,7% para magnesio e de 0,6% para outros
elementos. Ao seleccionar o aceiro, debe prestarse atención á obtención de boas propiedades de elongación
e adecuadas características de soldabilidad. O curvado do tubo debe facerse en frío cun radio de curvatura
do eixo do tubo de, polo menos, 3 veces o diámetro. Se o tubo se ovaliza durante esta operación a relación
entre o diámetro menor e maior non será inferior a 0,9. A superficie ao nivel dos ángulos debe ser uniforme
sen ondulaciones nin fisuras.  
8.3.4.- Indicacións para a soldadura. Deberán cubrir todo o perímetro do tubo. Todas as soldaduras deben ser
da mellor calidade posible e dunha penetración total e preferentemente usando soldadura ao arco en atmós-
fera de gas inerte. Aínda que unha boa aparencia exterior non garante necesariamente a calidade da solda-
dura, unha soldadura de mala aparencia non será nunca sinal dun bo traballo. No caso de utilizar aceiro tra-
tado térmicamente deben seguirse as instrucións do fabricante (electrodos especiais, soldadura en atmosfera
inerte). 
8.3.5.- Revestimento protector: Nos lugares onde os corpos dos ocupantes poidan entrar en contacto coa
estrutura de seguridade debe instalarse un revestimento protector non inflamable. 
Naqueles puntos nos que os cascos dos ocupantes puidesen entrar en contacto coa estrutura de seguridade,
o revestimento debe cumprir coa Norma FIA 8857-2001, tipo A ( ver a Lista Técnica nº 23 "Revestimento
Protector Homologado pola FIA") e debe estar permanentemente conectado co arco. Aplicación: Para todas
as categorías. 
9.- RETROVISIÓN.
A visión cara atrás debe estar asegurada por dous retrovisores exteriores (un no lado dereito e outro no
esquerdo). Eses retrovisores poden ser os de serie. Cada retrovisor debe ter polo menos unha superficie de
cristal de espello de 90 cm2. O retrovisor interior é opcional. 
Aplicación: Grupos N, Super 2000 Rallyes, A e B. Para Super Produción ver o regulamento específico. Un
recorte sobre o corpo do retrovisor (máximo 25 cm2 por retrovisor) autorízase para ventilación do habitáculo.
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Aplicación: só en rallyes, Super 2000 Rallyes, Grupos N e A. 
10.- ANILLA PARA REMOLQUE. Todos os vehículos deben estar equipados cunha anilla de remolque dian-
teira e outra traseira en todas as probas. Este enganche só usarase se o vehículo pode moverse libremente.
Deberá ser facilmente visible e estar pintada en amarelo, vermello ou laranxa. 
11.- LÚAS E REDES. 
Lúas. Todas as lúas deben estar certificadas para o seu uso na estrada, dando fe o seu marcado. Para coches
con 4 ou 5 portas, unha peza intermedia pode ser instalada entre a parte superior da xanela e na parte supe-
rior da porta traseira, sempre que non teña outra función que a de ventilar a cabina e non pode prolongarse
máis aló do perímetro do vehículo.O parabrisas será de vidro laminado.
Pode ser equipado con unha ou máis películas transparentes e incoloras (espesor máximo de 400 micras) na
súa superficie exterior, agás que estexa prohibido polas leis de tráfico do país que leva a cabo o evento.
Só en Rallyes: Se non se utilizan láminas prateadas ou tintadas ou se os portelos laterais ou o teito solar non
están feitos de cristal laminado é obrigatorio o uso de láminas antidesintegración incoloras nos portelos late-
rais e no teito solar. O espesor de devanditas láminas non debe ser superior a 100 micras. O uso de láminas
prateadas ou tintadas só autorízase nas fiestras laterais, na lúa traseira e no teito solar, e baixo as seguintes
condicións:
- Aperturas practicadas nestas láminas deben permitir a unha persoa situada no exterior ver ao condutor así
como o contido do vehículo. 
- Esta autorización debe mencionarse no regulamento particular da proba. 
Aplicación: Grupo N, A e B. Para Super Production e ST ver regulamento específico. 
Redes. 
Para probas de circuíto, o uso de redes fixadas á estrutura de seguridade é obrigatorio. 
Estas redes deberán seguir as seguintes características: 
-Anchura mínima das bandas: 19 mm.
-Tamaño mínimo das aberturas: 25 x 25 mm.
-Tamaño máximo das aberturas: 60 x 60 mm.
E deben recubrir a abertura do portelo ata o centro do volante. 
12.- FIXACIÓNS DE SEGURIDADE DO PARABRISAS. Estes elementos poden usarse libremente. 
Aplicación: Grupo N, A e B. Para ST ver regulamento específico. 
13.- CORTACORRIENTES XERAL. O cortacorrientes xeral debe cortar todos os circuítos eléctricos (batería,
alternador ou dinamo, luces, claxon, acendido, controis eléctricos, etc.), e debe parar o motor. 
Para motores diesel que non teñan inyectores controlados electrónicamente, o cortacorrientes debe estar
conectado a un dispositivo que interrompa a admisión do motor. 
Debe ser un modelo antideflagrante e será accesible desde o interior e desde o exterior do vehículo. No exte-
rior, o sistema de accionamiento do cortacorrientes estará situado, obrigatoriamente, na parte inferior dos
montantes do parabrisas nos vehículos pechados. Estará marcado por un raio vermello nun triángulo azul co
bordo branco e unha base de, polo menos, 12 cm. Este accionamiento exterior só afecta a vehículos pecha-
dos. 
Aplicación: Instalación obrigatoria para todos os vehículos que participen en probas de velocidade en circuíto
ou montaña. Montaxe recomendada para outras probas.
14.- DEPÓSITOS DE SEGURIDADE APROBADOS POLA FIA.
No caso de que un concursante utilice un depósito de combustible de seguridade, este deberá provir dun fabri-
cante aprobado pola FIA. 
Co fin de obter a aprobación da FIA, un fabricante deberá haber probado a calidade constante dos seus pro-
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dutos e a súa conformidade coas especificaciones aprobadas pola FIA. 
Os construtores de depósitos aprobados pola FIA, comprométense a fornecer aos seus clientes, exclusiva-
mente, depósitos que cumpran coas normas aprobadas. Con este fin, sobre cada depósito fornecido deberá
marcarse o nome do fabricante, as especificaciones exactas segundo as cales fabricouse este depósito, o
número de homologación, a data de caducidade e o número de serie. 
O proceso de marcaxe debe ser indeleble e debe ser aprobado con antelación pola FIA de acordo á norma
existente.
14.1.- Especificaciones técnicas. 
A FIA resérvase o dereito de aprobar calquera outro conxunto de especificaciones técnicas tras estudar o
expediente proporcionado polos fabricantes interesados. 
14.2.- Especificaciones FT3 1999, FT3.5 ó FT5. 
As especificaciones técnicas para estes depósitos están dispoñibles, baixo petición, na Secretaría da FIA. 
14.3.- Envellecemento dos depósitos. O envellecemento dos depósitos de seguridade implica unha conside-
rable redución das súas propiedades físicas logo de 5 anos aproximadamente. Non debe utilizarse ningún
depósito máis de 5 anos logo da súa data de fabricación,  agás se é inspeccionado e revalidado polo fabri-
cante durante un período de ata outros dous anos. Unha caixa estanca feita de materiais non-inflamábeis,
facilmente accesible e extraíble só co uso de ferramentas, debe ser instalado sobre a protección dos FT3
1999, FT3.5 ou FT5, a fin de permitir a verificación a data de caducidade. Unha fiestra a proba de fugas rea-
lizada en material non inflamable, instalada na protección dos depósitos *FT3, *FT3.5 ou *FT5, debe posibili-
tar a comprobación da data final da validez de devandito depósito.
14.4.- Aplicación destas especificaciones. Os vehículos de Grupo N, Grupo A e Grupo B poderán estar equi-
pados cun depósito de seguridade FT3 1999, FT3.5 ó FT5 se as modificacións esixidas no vehículo non exce-
den aquelas permitidas polo regulamento. 
Recoméndase o uso de espuma de seguridade nos depósitos FT3 1999, FT3.5 ó FT5.
15-. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
Debe colocarse un biombo de protección eficaz entre o motor e os asentos dos ocupantes, co fin de evitar o
paso directo das chamas en caso de incendio. Se esta pantalla estivese constituída polos asentos traseiros,
é recomendable recubrilos cun material ignífugo. 
16.- FIXACIÓNS, ANCORAXES, SOPORTES DOS ASENTOS.
Se se cambian as fixacións ou os soportes de orixe, as novas pezas deben estar aprobadas polo fabricante
do asento para esa aplicación, ou ben, cumprir coas seguintes especificaciones mencionadas a continuación. 
1) Ancoraxes para fixación de soportes de asento: O soporte debe estar fixado: -Sobre as ancoraxes dos asen-
tos utilizados nos de orixe. 
- Sobre as ancoraxes homologadas polo construtor no kit da VO (neste caso as ancoraxes de orixe poderán
ser suprimidos)
- Sobre as ancoraxes para a fixación dos asentos conforme ao debuxo 253-65. Os soportes dos asentos
deben fixarse aos de fixación dos asentos por medio de 4 bulones mínimo de 8 mm de diámetro.
Fixación dos soportes de asentos directamente sobre o chasis monocasco.
2) A fixación entre o asento e os soportes debe estar composta de catro sujeciones, 2 dianteiras e 2 na parte
traseira do asento, usando parafusos dun diámetro mínimo de 8 mm e placas de reforzo, de acordo ao debu-
xo 253-65. A área de contacto mínima entre o soporte, chasiscarrocería e contraplaca é 40 cm2 por cada fixa-
ción. 
3) Se se utilizan sistemas de liberación rápida, estes deben ser capaces de resistir forzas verticais e horizon-
tais de 18.000 N, non aplicadas de forma simultánea. Se se usan raíles para o reglaje do asento, deben ser

462

A
N

 E
 X

 O
  

J



os fornecidos orixinalmente co vehículo homologado ou co asento. 
4) A fixación entre o asento e os soportes debe estar composta de catro sujeciones, 2 dianteiras e 2 na parte
traseira do asento, usando parafusos dun diámetro mínimo de 8 mm e reforzos integrados no asento. Cada
sujeción deberá poder resistir unha carga de 15.000 N aplicada en calquera dirección.
5) O espesor mínimo dos soportes e das contraplacas é de 3 mm para o aceiro e 5 mm para materiais de alia-
xe lixeira. A dimensión longitudinal mínima de cada soporte é de 6 cm. 
6) Todos os asentos dos ocupantes deben estar homologados pola FIA (Norma 88551999 ou 8862/2009), e
sen modificar. Para asentos con norma 8855/1999 FIA, o límite de uso é de 5 anos transcorridos a data de
fabricación indicada na etiqueta obrigatoria. Unha extensión doutros 2 anos pode ser autorizada polo fabrican-
te e debe ser indicada por unha etiqueta adicional. Para asentos con norma 8862/2009 FIA, , o límite de uso
é de 10 anos transcorridos a data de fabricación. So para Rallyes, os asentos correspondentes co a norma
8862/2009 poden ser usados con soportes homologados po lo fabricante en Variante de Opcion.
17.- VÁLVULAS DE SOBREPRESIÓN. As válvulas de sobrepresión sobre as rodas están prohibidas. 
ARTIGO 254.- REGULAMENTO ESPECÍFICO PARA VEHÍCULOS DE PRODUCIÓN (GRUPO N). 
1.- DEFINICIÓN. Vehículos de turismo de gran produción en serie. 
2.- HOMOLOGACIÓN. Destes vehículos deberán haberse producido, polo menos, 2.500 unidades completa-
mente idénticas en 12 meses consecutivos e homologadas pola FIA en Vehículos de Turismo (Grupo A). 
As variantes de subministración (VF) das fichas de Vehículos de Turismo (Grupo A) son igualmente válidas
nos vehículos de Produción (Grupo N). 
Todas as Variantes de Produción (VP) son válidas en Vehículos de Producción (Grupo N). 
As variantes opcionais (VO) da ficha dos Vehículos de Turismo (Grupo A)  non serán válidas nos 
Vehículos de Produción (Grupo N), salvo que se refiran a: 
- Volante motor para caixas de cambio automáticas. 
- Depósitos de carburante. 
- Caixas de cambio automáticas. 
- Teito practicable (incluídos teitos solares abatibles por encima da liña do teito); 
- Estrutura de seguridade ; 
- Soportes e ancoraxes dos asentos. 
- Puntos de fixación dos arneses. 
- Versión 24 portas. 
As Variantes Opción de Super Produción (SP) non serán válidas en Vehículos de Produción (Grupo N). Deben
usarse as variantes de opción (VO) específicas de Grupo N. 
A utilización de depósitos homologados en VO na ficha de Vehículos de Turismo (Grupo A), debe facerse nas
condicións previstas polo artigo 5.9.2 do regulamento dos Vehículos de Turismo (Grupo A) e o artigo 254-6.8. 
As evolucións de tipo (ET), as variantes-kit (VK), así como as evolucións deportivas (É) homologadas en
Grupo A non son válidas nos Vehículos de Produción (Grupo N). 
No entanto, as evolucións de tipo e as evolucións deportivas homologadas a partir de 01.01.97 en Grupo A,
son válidas en Grupo N.
3.- NÚMERO DE PRAZAS. Estes vehículos deberán ter, polo menos, catro prazas, segundo as dimensións
definidas para os Vehículos de Turismo (Grupo A). 
4.- MODIFICACIÓNS E MONTAXES AUTORIZADAS Ou OBRIGATORIOS. Toda modificación non autoriza-
da expresamente, está prohibida. Os únicos traballos que se poderán efectuar sobre o vehículo serán os nece-
sarios para o seu mantemento normal, ou a substitución de pezas deterioradas polo uso  ou por accidente. Os
límites das modificacións e montaxes autorizadas especifícanse a continuación. Ademais  destas autoriza-
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cións, toda peza deteriorada polo uso ou por accidente poderá substituírse por unha peza, de orixe, idéntica
á peza danada. Os vehículos deberán ser estritamente de serie e identificables polos datos que figuran na
ficha de homologación. 
5.- PESO MÍNIMO. 
5.1) Os vehículos deberán ter, polo menos, o peso que aparece na súa ficha de homologación. 
Este é o peso real do vehículo baleiro (sen persoas ou equipaxe a bordo), sen ferramentas ou gato e cun máxi-
mo dunha roda de reposto. 
No caso de levar a bordo dúas rodas de reposto, a segunda roda deberá ser retirada antes da pesada. Todos
os depósitos de líquidos (lubricación, refrixeración, freado, calefacción, se ha lugar) deben estar ao nivel nor-
mal previsto polo fabricante, excepto os depósitos do lavaparabrisas ou lavafaros, sistema de refrixeración de
freos, de combustible e de inxección de auga que deberán estar baleiros. Os faros suplementarios que non
figuren na ficha de homologación deberán retirarse antes da pesada. 
5.2) En rallyes unicamente, o peso mínimo do vehículo (baixo as condicións do artigo 5.1) co equipo a bordo
(piloto + copiloto +  equipamento completo do piloto e o copiloto) será: Peso mínimo definido polo art. 5.1 +
150 kg respectivamente. En calquera caso, o peso definido polo artigo 5.1 debe respectarse tamén. 
6.- MOTOR
6.1.- Motor. 
- Os recubrimientos do  motor construídos en plástico, que teñan a finalidade de cubrir os elementos mecáni-
cos no compartimento motor, poden retirarse se unicamente teñen unha función estética. 
- Permítese retirar o material insonorizante e os gornecidos montados baixo o capó motor e non visibles desde
o exterior. 
- Permítese substituír ou duplicar o cable do mando do acelerador por outro, proveña ou non do construtor.
Este cable de reposto debe ser un cable de urxencia, isto é,  debe montarse en paralelo co cable de acelera-
dor de serie. Se o vehículo está equipado cunha palomilla de acelerador motorizada, pode usarse un kit de
acelerador de accionamiento mecánico homologado en Grupo N.
- Os parafusos e porcas poden cambiarse a condición de seguir sendo dun material ferroso.
- Os sistemas de fixación dos tubos de motor (refrixeracion / trocador de calor / admisión, aceite ...) poderán
ser substituídos.
- Aceso: A marca e tipo das bujías, limitador de revolucións e cables de alta tensión son libres.  
A caixa e as pezas da central electrónica relativas ao aceso son libres. No entanto, o sistema deberá ser
mecanicamente intercambiable coa unidade de orixe.  
O cableado orixinal debe manterse e non pode ser modificado. Si o cableado do motor pasa polo paso de
rodas poderá ser desprazado.
Os sensores e actuadores no lado de entrada deben ser os de orixe, así como a súa función. 
Non se poderá engadir ningún sensor, ata coa única finalidade da obtención de datos. 
Prohíbese engadir un interruptor no cableado orixinal entre a unidade de control electrónica e un sensor e ou
actuador. 
No caso en que un modelo estea equipado cun circuíto eléctrico multiplexado, permítese o uso de cableado
xunto cunha unidade electrónica de control homologada como Variante Opción.
- Calquera sistema de captación de datos está prohibido, agás se está instalado no vehículo homologado. 
Só o sistema de captación de datos que monte o vehículo de serie pode ser usado. En ningún caso pode ser
modificado ou rexistrar parámetros adicionais. 
Autorízase engadir só os seguintes sensores: Temperatura de auga, temperatura de aceite, e réxime de motor.
Cada un destes sensores poderá ser conectado a un ou varios rexistradores (con posibilidade de memorizar
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os datos) por medio dunha instalación completamente independente de calquera outra instalación. 
- Sistema de refrixeración: O termostato é libre, así como o sistema de control e a temperatura de arranque
do ventilador. O sistema de bloqueo para o tapón do radiador é libre. 
- Carburadores: Debe manterse o sistema orixinal. Os elementos do carburador que controlan a cantidade de
gasolina que entra na cámara de combustión poden modificarse, sempre que non teñan ningunha influencia
sobre a admisión de aire. 
Acéptase a substitución dos cartuchvos de o filtro do aire, sempre que sexan como os de orixe. 
- Inxección: Debe manterse o sistema orixinal. Os elementos do sistema de inxección situados augas abaixo
do dispositivo de medición do caudal de aire que regula a cantidade de gasolina que entra na cámara de com-
bustión poden modificarse, pero non suprimirse, sempre que non teñan ningunha influencia sobre a admisión
de aire. O interior da central electrónica para a inxección é libre. As entradas da central (sensores, actuado-
res, etc.), incluíndo a súa función, deben ser as de serie. Prohíbese engadir un interruptor no cableado orixi-
nal entre a unidade de control electrónica e un sensor e ou actuador. 
As saídas da central electrónica deben manter as súas funcións de orixe  segundo a ficha de homologación.
No caso en que un modelo estea equipado cun circuíto eléctrico multiplexado, permítese o uso de cableado
xunto cunha unidade electrónica de control homologada como Variante Opción. 
Será necesario asegurarse que os sensores usados por un vehículo equipado cun circuíto eléctrico multiple-
xado poden conservarse co cableado homologado. 
Os inyectores poden modificarse ou substituírse co fin de modificar o seu caudal, pero sen modificar o seu
principio de funcionamento ou as súas ancoraxes. 
A rampla de inxección pode substituírse por outra de libre deseño pero dotada de conectores roscados desti-
nados a conectar as canalizacións e o regulador de presión de gasolina,  a condición de que a fixación dos
inyectores sexa idéntica á de orixe. 
Acéptase a substitución dos cartuchos do filtro do aire, sempre que sexan como os de orixe. 
- Lubricación: Autorízase a instalación de tabiques no cárter de aceite. Acéptase a substitución dos cartuchos
do filtro de aceite, sempre que sexan como os de orixe. 
Para os motores equipados de turbocompresor pódense substituír as canalizacións de lubricación do turbo
compresor por canalizacións que estean conformes ao artigo 253-3.2. Estas canalizacións podes igualmente
estar equipadas de conexións rápidas. 
Os soportes do motor e da caixa de cambios deben ser orixinais ou homologados. Se os soportes son os ori-
xinais, o material da parte elástica é libre. 
- Escape: Será posible: 
- Ou ben retirar o interior do silencioso de orixe; 
- Ou ben modificar o escape desde o primeiro silencioso ata a saída, o diámetro exterior máximo do conduto
será o do tubo situado augas arriba do primeiro silencioso (ver debuxo 254-3 e punto 328p (Artigo 328o para
vehículos homologados dende 01.01.2012) da ficha de homologación de Grupo N).  Se o conduto orixinal
augas arriba do primeiro silencioso é dobre, o diámetro exterior máximo do novo conduto debe corresponder
á mesma sección que a dos dous tubos. Para os coches equipados de turbocompresor permítese modificar o
escape a partir da placa de fixación do escape sobre o turbocompresor, a sección máxima do escape sendo
o diámetro de serie o de entrada ao primeiro silencioso. A adición entre a placa de fixación do escape sobre
o turbocompresor e o conduto de escape poderá ser cónico. No caso de que existan dúas entradas ao primei-
ro silencioso, a sección do conduto modificado debe ser menor ou igual que o total das dúas seccións orixi-
nais. Na saída deberá haber un só tubo, agás se se usa a peza de orixe. A saída deberá estar situada na
mesma posición que no escape de orixe. Estas liberdades non deben entrañar ningunha modificación da
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carrocería e deben respectar a lexislación do país da proba no que concierne aos niveis sonoros. As pezas
suplementarias para a montaxe do escape están autorizadas. Un silencioso é unha parte do sistema de esca-
pe, destinado a reducir o nivel do ruído de escape do vehículo. A sección transversal do silencioso debe ser
polo menos o 170% do tubo de entrada e conter material absorbente do ruído. O material absorbente do ruído
debe ter a forma dun tubo perforado nun 45% ou dun envase sintético. A lonxitude do silencioso debe estar
comprendida entre 3 e 8 veces o seu diámetro de entrada. O silencioso debe ser unha peza soldada a un tubo,
pero o tubo non se considerará parte do silencioso.  O convertidor catalítico é considerado como un silencio-
so e pode ser desprazado. Se está montado directamente sobre o colector, o catalizador pode substituírse por
unha peza cónica da mesma lonxitude e cos mesmos diámetros de entrada e de saída. Se o catalizador é
parte integrante do colector, permítese quitar a parte interior do catalizador unicamente. A sonda Lambda
pódese eliminar só se forma parte da parte libre do tubo de escape.
- Xunta de culata: O material é libre, pero non o espesor. 
- Controlador da velocidade de cruceiro: Este controlador pode desconectarse. 
- Soamente en rallyes:
O número de cilindros limítase a 6. Para motores atmosféricos, a cilindrada limítase como segue: 
a) Motores atmosféricos: 
- 3 l máximo para dúas válvulas por cilindro. 
- 2,5 l máximo para máis de dúas válvulas por cilindro. 
b) Motores sobrealimentados: 
A cilindrada nominal limítase a un máximo de 2.500 cm3. O sistema se sobrealimentación debe ser como o
do motor homologado. 
Todos os vehículos sobrealimentados deben estar equipados cunha brida fixada á carcasa do compresor.
Todo o aire necesario para a alimentación do motor debe pasar a través desta brida, que deberá respectar o
seguinte:
O diámetro máximo interior da brida é de 33 mm mantido sobre unha lonxitude mínima de 3 mm, medido
augas abaixo dun plano perpendicular ao eixo de rotación situado a un máximo de 50 mm augas arriba dun
plano que pase polos extremos máis augas arriba dos álabes da roda (ver debuxo 254-4). 
Este diámetro debe respectarse independentemente das condicións de temperatura. O diámetro exterior da
brida a nivel do pescozo, debe ser inferior a 39 mm, e debe manterse sobre unha lonxitude de 5 mm a cada
lado de leste. 
A montaxe da brida sobre o turbocompresor debe facerse de tal xeito que sexa necesario retirar completamen-
te dous parafusos do corpo do compresor, ou da brida, para poder desacoplar a brida do compresor. 
A ancoraxe por parafusos de punzón non está autorizado. Para a instalación desta brida, permítese retirar
material da carcasa do compresor, e engadilo, co único propósito de fixar a brida sobre a carcasa do compre-
sor.
As cabezas dos parafusos de fixación deben tradearse para que poidan ser precintadas.
A brida debe estar feita dun único material e só pode tradearse co fin de instalala e precintala, que debe poder
facerse entre os parafusos de fixación, entre a brida (ou a fixación brida  carcasa do compresor), a carcasa
do compresor (ou a fixación carcasa  placa de peche) e a carcasa da turbina (ou a fixación carcasa  placa de
peche) (ver debuxo 254-4). 
No caso dun motor con dous compresores en paralelo, cada compresor está limitado a un diámetro de entra-
da máximo de 22,6 mm.
- Motor diesel: Para vehículos con motores Diesel, a brida debe ter un diámetro interno máximo de 35 mm e
unha dimensión externa de 41 mm, nas condicións fixadas anteriormente (este diámetro pode ser revisado
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sen previo aviso). 
No caso dun motor equipado con dous compresores en paralelo, cada compresor debe ser limitado por unha
brida de diámetro interior máximo de 22,7 mm, e un diámetro exterior máximo de 28,7 mm, nas condicións
descritas anteriormente. Esta brida, obrigatoria en rallyes e no Campionato de Europa de Montaña, non está
prohibida noutras probas, se un concursante decidise utilizala. 
6.2.- Transmisión. 
6.2.1.-Embrague: O disco é libre, incluíndo o peso, salvo no que concierne ao número. O diámetro do disco
do embrague pode incrementarse. 
6.2.2.- Caixa de cambios: O interior da caixa de cambios é libre. O número de dentes e relacións de cambio
homologadas en Grupo N debe manterse. As rótulas do varillaje de accionamiento da caixa de cambios é libre.
Debe conservarse a forma da rejilla de selección da panca de cambios do vehículo homologado. 
6.2.3.- Diferencial: Permítese o uso dun diferencial mecánico de deslizamiento limitado, sempre que poida ins-
talarse no aloxamento de serie e que estea homologado en Variante opción (VO). 
O ángulo das ramplas e o número de discos non poden ser modificados con respecto ao diferencial de serie
ou o diferencial homologado en VO. De todos os xeitos, o espesor dos discos si pode modificarse.
Para permitir a súa montaxe, pode ser modificado o interior da carcasa do diferencial orixinal.
"Diferencial mecánico de deslizamiento limitado" é un sistema que traballa dunha forma puramente mecánica,
é dicir, sen a axuda dun sistema hidráulico ou eléctrico. 
Un diferencial viscoso non se considera como un sistema mecánico. 
Se o vehículo homologado está equipado cun diferencial viscoso, este poderá manterse pero non engadirse
outro diferencial. 
Se o vehículo está orixinalmente equipado cun diferencial controlado por un sistema electrónico, a unidade de
control electrónico é libre, pero deberá ser totalmente intercambiable coa unidade de orixe (é dicir, o diferen-
cial debe funcionar cando a unidade substitúase pola de serie).
Os sensores e actuadotes de entrada deben ser os de orixe, así como a súa función. Non se pode engadir
ningún sensor, nin sequera coa finalidade de captación de datos. O cableado non pode ser modificado. 
6.2.4) Semiárboles:
Deben ser orixinais ou homologados en Variante Opción (VO). 
6.3.- Suspensión. 
A modificación dos reglajes dos resortes e  ou amortiguadores desde o habitáculo está prohibido. Permítese
reforzar dos elementos estruturais da suspensión (coa excepción de barras estabilizadoras) e os seus puntos
de ancoraxe mediante a adición de material. 
Os reforzos de suspensión non deben crear seccións cóncavas e non deben permitir a dúas partes separa-
das ser unidas para formar unha soa. 
-Peiraos: Os asentos dos peiraos poden ser axustables, se a peza axustable forma parte do asento e é dis-
tinta doutras pezas orixinais da suspensión e do chasis (pode retirarse). 
-Peiraos helicoidales: A lonxitude é libre, así como o número de expiras, o diámetro do fío, o diámetro exte-
rior, o tipo de peirao (progresivo ou non) e a forma dos asentos do peirao. 
O número de peiraos e os asentos do peirao son libres con tal que os peiraos estean montados en serie. 
-Ballestas: A lonxitude é libre, así como a anchura, o espesor e a curvatura vertical. 
-Barras de torsión: O diámetro é libre. 
Estas liberdades sobre os resortes da suspensión non autorizan a incumprir o artigo 205 da ficha de homolo-
gación (altura mínima do centro do cubo da roda, apertura do paso de roda). 
-Amortiguadores: Libres, sempre que se manteña o seu número, o seu tipo (telescópico, de brazo, etc.), o seu
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principio de funcionamento (hidráulico, de fricción, mixto, etc.) e os seus puntos de ancoraxe. A utilización de
rodamientos de guiado lineal está prohibida. Unicamente está autorizado, o guiado por palier liso. Os depósi-
tos dos amortiguadores poderán fixarse sobre a carrocería, sen modificar, do vehículo. Se os amortiguadores
teñen reserva de fluído separada localizada no habitáculo, ou no maleteiro se este non está separado do habi-
táculo, estas deben estar sólidamente fixadas e deben estar cubertas por unha protección. Un "silent-block"
pode substituírse por unha articulación "Uniball", pero só no caso de que o amortiguador non teña función de
guiado.Unicamente para rallyes no continente africano, un "silent-block" pode substituírse por unha articula-
ción "Uniball", ata se o amortiguador ten unha función de guiado. Os amortiguadores de gas consideraranse,
a efectos do seu principio de funcionamento, como amortiguadores hidráulicos.
- Amortiguador de suspensión tipo Mc Pherson: 
No caso de que para substituír un elemento de suspensión tipo Mc Pherson ou dunha suspensión que funcio-
ne de xeito idéntico, sexa necesario cambiar o elemento telescópico eou tirante de suspensión (amortiguador
e sistema de conexión ao portamangueta), as novas pezas deben ser mecanicamente equivalentes ás pezas
de orixe e ter os mesmos puntos de ancoraxe. A forma dos asentos dos peiraos nas suspensións Mc Pherson
é libre. O seu material é libre. 
No caso dunha suspensión oleoneumática, as esferas poderán cambiarse nas súas dimensións, forma e
material, pero non o seu número. Pode instalarse sobre as esferas unha chave regulable desde o exterior do
vehículo. 
- Silent blocks: Un silent block poderá ser reemprazado, por outro novo de forma libre e cunha dureza máxi-
ma de 80 Shores-tipoA
6.4.- Rodas e pneumáticos. 
6.4.1.- Rodas. 
As rodas son libres, respectando o diámetro máximo homologado (artigo 801.a) e a anchura máxima homo-
logada (artigo 801.b) que se considera un máximo.
Permítese o uso de rodas con menores dimensións. As rodas feitas en magnesio forxado están 
prohibidas (rodas de orixe incluídas). Deben estar cubertas polas aletas (mesmo sistema de verificación que
en Grupo A, artigo 255.5.4) e debe respectarse a vía máxima indicada na ficha de homologación. A roda de
reposto poderá desprazarse ao interior do habitáculo, a condición de que estea sólidamente fixada e de que
non estea instalada no espazo reservado aos ocupantes. 
O cambio das fixacións das rodas, de parafusos a espárragos e porcas, poderá facerse a condición de res-
pectar o número de puntos de ancoraxe e o diámetro das partes roscadas como se indica no debuxo 254-1.
As porcas poden substituírse por outras, sempre que o material das mesmas siga sendo ferroso. 
Os extractores de aire, engadidos sobre as rodas, están prohibidos. 
6.4.2.- Pneumáticos. Os pneumáticos son libres a condición de que poidan montarse sobre estas rodas.
Prohíbese o uso de calquera dispositivo que permita a un pneumático conservar as súas prestacións cunha
presión interna igual ou menor á presión atmosférica. O interior do pneumático (espazo comprendido entre a
lamia e a parte interna do pneumático) debe encherse unicamente con aire. 
6.4.3.- Roda de reposto. A(s) roda(s) de reposto é(son) obrigatoria(s) se se mencionan na ficha de homologa-
ción. A roda de reposto poderá desprazarse ao interior do habitáculo, a condición de que estea firmemente
fixada e que non estea instalada na zona destinada aos ocupantes. 
6.5.- Sistema de freado. Con excepción das  modificacións autorizadas neste artigo, o sistema de freado debe
ser orixinal ou homologado en Variante Opción (VO).
A unidade de control electrónico do sistema de freos é libre, pero deberá ser totalmente intercambiable coa
unidade de orixe (é dicir, o sistema de freos debe funcionar cando a unidade substitúase pola de serie). 
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Os sensores e actuadotes de entrada deben ser os de orixe, así como a súa función. Non se pode engadir
ningún sensor, nin sequera coa finalidade de captación de datos. O cableado non pode ser modificado. Os
forros de freo son libres, así como a súa fixación (remachado, pegado, etc.), a condición de que a superficie
de rozamiento non aumente. As chapas de protección poderán retirarse ou dobrarse. No caso de vehículos
equipados con servofreno, este dispositivo pode desconectarse ou substituírse polo kit homologado en VO. O
mesmo aplícase aos sistemas antibloqueo de freos.  Se o sistema antibloqueo de freos (ABS) desconéctase
ou suprime, llautoriza o uso dun distribuidor de freada traseira mecánico homologado polo fabricante como
VO. Permítese engadir un resorte nos pistones das pinzas e substituír as xuntas e os guardapolvos das pin-
zas. As conducións de freo poden cambiarse por conducións tipo aviación. Pódese engadir un dispositivo para
eliminar o barro que se acumule sobre os discos de freo eou as lamias. 
6.5.1.- Freo de man. Pode substituírse o freo de man mecánico por un sistema hidráulico homologado en
Grupo  N, pero neste caso un circuíto de freos en diagonal (en X) ou o sistema orixinal é obrigatorio. Permítese
modificar a posición do freo de man hidraúlico, sempre que permaneza no emprazamento homologado en
Grupo N (no túnel central, etc.).
6.6.- Dirección. As canalizacións que unen a bomba de dirección asistida á cremallera de dirección poden
substituírse por canalizacións conforme ao Art. 253-3.2. 
6. 7.- Carrocería. 
6. 7.1.- Exterior: Os embellecedores de roda deben retirarse. 
Pódense montar protectores de faros, sempre que a súa única función sexa cubrir o vidro do faro, sen influír
na aerodinámica do vehículo. 
A montaxe de proteccións inferiores só autorízase en rallies, a condición de que sexan realmente proteccións
que respecten a altura mínima ao chan, que sexan desmontables e que estean concibidas exclusiva e espe-
cificamente con o fin de protexer os elementos seguintes: motor, radiador, suspensión, caixa de cambios,
depósito, transmisión,  dirección, escape e botellas dos extintores. As proteccións inferiores poden estender-
se toda a anchura da parte inferior do paragolpes dianteiro só por diante do eixo dianteiro. 
Os puntos de ancoraxe dos paragolpes dianteiro e traseiro non poden modificarse. Está autorizado engadir
fixacións suplementarias (ademais das de orixe que se deben conservar) para fixar novos  elementos de carro-
cería (paragolpes, extensións de aletas…). Pódese preveer calquera sistema de peche do tapón do depósito
de gasolina. 
Pódese utilizar calquera sistema para bloquear o tapón do depósito de gasolina.
Autorízase o cambio das escobillas limpiaparabrisas dianteiras  e traseiras. 
As pezas de insonorización en plástico poden retirarse do interior dos pasos de roda.  Esas pezas de plásti-
co poden substituírse por elementos en aluminio ou en plástico coa mesma forma. Poden retirarse os elemen-
tos de protección en plástico fixadas baixo a carrocería (percorridas polo fluxo de aire).
6.7.2.- Habitáculo: Os asentos dianteiros poden atrasarse pero non máis aló do plano vertical definido polo
bordo dianteiro do asento traseiro de orixe.
O límite relativo ao asento dianteiro está constituído pola altura do asento sen repousacabezas, se o repou-
sacabezas está integrado no asento, pola parte máis atrasada dos ombreiros do condutor. Os asentos trasei-
ros poden retirarse. Os cintos de seguridade traseiros poden retirarse. 
6.7.2.1.- No caso de estar depósito de combustible instalado no maleteiro e que se retiraron os asentos tra-
seiros, un panel resistente ao lume e estanco deberá separar o habitáculo do depósito. No caso de vehículos
de dous volumes, será posible utilizar unha parede non estrutural de plástico estanca transparente e ininfla-
mable entre o habitáculo e o emprazamento do depósito. 
6.7.2.2. -Cadro de mandos. O cadro de mandos e a consola central deben permanecer de orixe. 
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6.7.2.3.-Portas-revestimentos laterais: Permítese retirar o material de insonorización das portas, sempre que
non se modifique o seu aspecto.  
a) Permítese retirar o gornecido das portas así como as barras de protección lateral co fin de instalar un panel
de protección lateral construído en material composto non inflamable. A configuración mínima deste panel
deberá estar conforme co debuxo 255-14.  
b) No caso no cal a estrutura orixinal das portas non sexa modificada (supresión aínda que sexa parcial das
barras ou dos reforzos), os paneis das portas poden facerse de chapa metálica de 0,5 mm de espesor míni-
mo, de fibra de carbono de polo menos 1 mm de espesor ou doutro material sólido e non inflamable de 2 mm
de espesor como mínimo. As normas antes mencionadas aplícanse igualmente para os revestimentos situa-
dos baixo as fiestras laterais traseiras nos vehículos de dúas portas. A altura mínima do panel de protección
lateral das portas debe estenderse desde a base da porta á altura máxima da travesa da porta. Permítese
substituír un elevalunas eléctrico por un elevalunas manual. Permítese substituír un elevalunas manual por un
elevalunas oéctrico. 
6.7.2.4.-Chan: As alfombrillas son libres e poden retirarse. 
6.7.2.5.- Outros materiais de insonorización e gornecidos: Permítese retirar os materiais de insonorización e
os gornecidos, excepto os mencionados nos artigos 6.7.2.3. (Portas) e 6.7.2.2. (Cadro de mandos).
6.7.2.6.-Sistema de calefacción: O sistema de calefacción de orixe debe manterse. 
Poden quitarse os seguintes elementos do aire acondicionado: condensador e ventilador auxiliar, depósito do
fluído, evaporador e ventilador do evaporador, válvula de expansión, así como todos os tubos, as conexións,
interruptores de contacto, sensores e actuadores necesarios para o funcionamento do sistema. Só se o siste-
ma de accionamiento é completamente independente de calquera outro dispositivo pode retirarse o compre-
sor do aire acondicionado. Se ese non é o caso, a eliminación de devandito compresor debe ser homologada
en VO. O compresor pode deixarse inoperante. Se certos elementos son comúns ao sistema de calefacción,
deben 
manterse.
6.7.2.7.-Pode retirarse a bandexa traseira desmontable dos vehículos dous volumes. 
6.7.3.- Accesorios adicionais. Autorízanse, sen restricións, todos os accesorios que non teñan ningún efecto
sobre o comportamento do vehículo, talles como os que afectan á estética ou á comodidade interior (ilumina-
ción, calefacción, radio,  etc.). Estes accesorios non poderán, en ningún caso, nin sequera indirectamente,
aumentar a potencia do motor, ou ter influencia sobre a dirección, a transmisión, os freos ou a estabilidade. A
función de todos os mandos deberá ser a prevista polo construtor. Permítese adaptalos para facelos máis uti-
lizables ou máis facilmente accesibles, por exemplo, unha panca do freo de man máis longa, unha placa adi-
cional no pedal de freo, etc. Permítese o seguinte: 
1) Os instrumentos de medida, velocímetros, etc., poden instalarse ou substituírse, con funcións eventualmen-
te diferentes. Tales instalacións non deben entrañar riscos. Con todo, o velocímetro non poderá retirarse, se
o regulamento particular da proba prohíbeo.
2) A bucina pode cambiarse ou engadirse outra adicional ao alcance do pasaxeiro. A bucina non é obrigatoria
en estradas pechadas. 
3) O mecanismo de bloqueo da panca de freo de man pode cambiarse co fin de obter un desbloqueo instan-
táneo (freo de man "fly-off"). 
4) O volante da dirección é libre. O sistema de bloqueo  antirrobo de dirección pode deixarse inoperante. O
mecanismo de retirada rápida do volante debe consistir nun collarín concéntrico ao eixo do volante, colorea-
do amarelo por medio de anodización ou calquera outro revestimento duradeiro, e instalado na columna de
dirección por detrás do volante. O sistema de retirada debe ser operado tirando do collarín seguindo o eixo da
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dirección. 
5) Permítese engadir compartimentos suplementarios á guantera e petos adicionais nas portas, sempre que
se usen os paneis de orixe. 
6) Pódense engadir paneis de material illante para protexer aos pasaxeiros ou pezas do lume ou a calor. 
Poden montarse barras de reforzo sobre os puntos de ancoraxe da suspensión á carrocería ou ao chasis dun
mesmo eixo, a cada lado do eixo longitudinal do vehículo, a condición de que sexan desmontables e estean
atornillados. A distancia entre un punto de ancoraxe da suspensión e  un punto de ancoraxe da barra non pode
ser superior a 100 mm, salvo se trátase dunha barra transversal homologada coa estrutura de seguridade e
salvo no caso dunha barra superior fixada a unha suspensión Mc Pherson ou similar. Neste último caso, a dis-
tancia máxima entre un punto de ancoraxe da barra e o punto de articulación superior será de 150 mm (debu-
xos 255-2 e 255-4). Fóra destes puntos, esta barra non debe ancorarse sobre a carrocería ou os elementos
mecánicos. SE o vehículo de serie está equipado cunha barra de reforzo, permítese quitala ou substituíla de
acordo coas prescricións anteriores. Permítese o reforzo da parte suspendida a condición de que o material
utilizado siga a forma orixinal e este en contacto con ela. 
6.7.5.-Cando a roda de reposto estea situada orixinalmente nun aloxamento pechado, e cando esta roda subs-
titúase por unha máis ancha (ver artigo 6.4) situada neste aloxamento, é posible eliminar da tapa do empra-
zamento da roda a superficie inducida polo diámetro da nova roda (debuxo 254-2). 
6. 8.- Sistema eléctrico: 
-Batería: A marca, a capacidade e os cables da batería son libres. A tensión e o emprazamento deben con-
servarse.
Permítese un desconectador da batería no habitáculo. 
-Xerador: Autorízase a substitución por un xerador de maior potencia. Unha dinamo non pode substituírse por
un alternador, nin viceversa. 
-Sistema de iluminación: Autorízanse faros suplementarios incluídos os seus relés correspondentes, a condi-
ción de non exceder un total de oito faros (non incluídos os pilotos de posición) e de que isto sexa aceptado
polas leis do país. Non se poderán instalar por empotramiento. O número de faros e luces exteriores deberá
ser par. 
Os faros de orixe poden deixarse inoperantes e poden cubrirse con cinta adhesiva. Poden substituírse por
outros respectando este artigo. Está autorizado a montaxe dunha luz de marcha atrás coa condición de que
só poida utilizarse cando a panca de cambios atópese na posición de marcha "atrás" e sempre que se obser-
ven os Regulamentos de Circulación. 
- Permítese engadir fusibles ao circuíto eléctrico. 
6.9.- Circuíto de carburante: Se o depósito de orixe está equipado cunha bomba eléctrica e un filtro interior, é
posible, en caso de utilizar un depósito FT3 1999, FT3.5 ó FT5 ou outro depósito homologado polo fabrican-
te na ficha de homologación do vehículo, situar no exterior un filtro e unha bomba de características idénticas
á homologada. Estas pezas deberán estar protexidas de forma adecuada. Autorízase a montaxe dunha segun-
da bomba de combustible, pero debe ser unha bomba de reposto, é dicir, non pode funcionar xunto coa bomba
autorizada. Só debe conectarse cando o vehículo estea inmóvil e por medio dun sistema puramente mecáni-
co, situado xunto ás bombas. Os orificios de enchido non poderán estar situados nas lúas. Se se utiliza un
depósito FT3 1999, FT3.5 ó FT5 as canalizacións de gasolina deben cambiarse por canalizacións de tipo avia-
ción, o percorrido destas canalizacións é libre. No caso de utilizar o depósito de serie, este cambio é opcio-
nal. A capacidade total dos depósitos non debe exceder da indicada no artigo 401.d da ficha de homologación
de Grupo N, excepto en rallies se o vehículo está equipado con depósitos FT3 ou FT3 1999. Neste caso, a
capacidade total dos depósitos de carburante non debe exceder os límites seguintes en función da cilindrada
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do motor: 
Ata:     700 cm3                   60 l.
Máis de 700   a 1.000 cm3        70 l.
Máis de 1.000 a 1.400 cm3      80 l.
Máis de 1.400 cm 3                         95 l.
Para vehículos de dous volumes homologados a partir de 010198, cun depósito de combustible instalado no
compartimento da equipaxe, unha caixa resistente ao lume e estanca debe rodear ao depósito de combusti-
ble e os seus orificios de enchido. Para vehículos de tres volumes homologados a partir de 01/01/98, un panel
resistente ao lume e estanco debe separar o habitáculo e o depósito de combustible. No entanto recoménda-
se que este panel estanco substitúase por unha caixa estanca como nos vehículos de dous volumes.
6.10.- Gato: Os puntos de levantamento poden reforzarse, trasladarse ou aumentarse o seu número. Estas
modificacións están limitadas exclusivamente aos puntos de levantamento.
6.11 Estrutura de seguridade. A estrutura de calquera vehículo cunha cuilindrada corrixida superior a 2000
cm3, homologado con posterioridade ao 01/01/2006 debe levar unha estrutura homologada por unha F.G.A.
ou pola FIA.
7.- VEHÍCULOS CUNHA CILINDRADA CORRIXIDA SUPERIOR A 2 LITROS. 
O seguinte artigo aplicarase só aos vehículos para Rallye cunha cilindrada corrixida superior a 2 litros. e son
complementarios os artigos anteriores. En caso de contradición entre calquera dos elementos a seguir dos
artigos anteriores (artigos 1 a 6), os elementos enumerados a continuación teñen prioridade para coches
cunha cilindrada corrixida de mais de 2 l.
7.1.- Motor 
7.1.1.- Volante motor 
Permítese empregar un volante motor homologado como VO de Grupo N. 
7.1.2.- Sistema de refrigeración. Permítese empregar conducións e o radiador de refrixeración homologadas
como VO de Grupo N. 
7.1.3.- Adquisición de datos. Autorízase un sistema de adquisición de datos, ata se o vehículo de serie non o
equipa. Debe estar conectado só a: 
-Os sensores de serie -Permítese engadir os seguintes sensores: temperatura de líquido refrigerante, tempe-
ratura de aceite, presión de aceite e réxime do motor. Prohíbese calquera intercambio de datos co vehículo
excepto mediante unha conexión por cable ou un cartón. 
7.1.4.- Sistema 'Anti-lag'. Permítese engadir un interruptor e un cableado eléctrico co único propósito de acti-
var o sistema 'Anti-lag'. 
7.2.- Transmisión.
7.2.1.-Embrague. Permítese empregar o mecanismo do prato de presión do embrague así como o mecanis-
mo de accionamiento homologados como VO de Grupo N. 
7.2.2.- Mecanismo de accionamiento da caixa de cambios 
Se permite empregar o mecanismo de accionamiento homologado como VO de Grupo N. 
7.2.3.- Diferenciais dianteiro e traseiro.
Só autorízanse diferenciais de tipo mecánico de deslizamiento limitado de discos.
Os diferenciais de tipo mecánico de deslizamiento limitado de discos deben: 
- Ou ben proceder do modelo de serie.
- Ou ser homologados como VO de Grupo N. Un diferencial de tipo mecánico de deslizamiento limitado é cal-
quera sistema que traballa exclusivamente de modo mecánico, é dicir, sen a asistencia doutro sistema hidráu-
lico ou eléctrico. Un embrague viscoso non se considera un sistema mecánico. Calquera diferencial con con-
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trol electrónico está prohibido. O número e o tipo de discos é libre. 
7.2.4) Lubricación. Permítese un sistema de lubricación e de refrixeración do aceite adicional sempre que
estea homologado como VO.
7.3.- Suspensión.
7.3.1.- Placas superiores de suspensión. Permítese empregar placas de suspensión superiores homologadas
como VO de Grupo N. 
7.3.2.- Barras antibalanceo. Permítese empregar diámetros de barras  antibalanceo homologados como VO
de Grupo N. 
7.4.- Freos.
7.4.1.- Discos de freo. Permítese empregar discos de freo homologados como VO de Grupo N. 
7.4.2.- Pinzas de freo. Permítese empregar pinzas de freo homologadas como VO de Grupo N. 
7.5 Lamias e pneumáticos. As rodas completas (do mesmo xeito que a dimensión da vía) son libres, sempre
que estean albergadas pola carrocería orixinal; isto significa que a parte superior da roda completa, vertical-
mente a partir do eixo da mangueta, debe estar cuberta pola carrocería en proxección vertical. 
O cambio das fixacións das rodas, de parafusos a espárragos e porcas, é libre. Se prohibe o uso de pneumá-
ticos de motocicleta. As lamias deben estar feitas de material fundido o de chapa de aceiro forxado. Para os
rallies de terra, as dimensións máximas das lamias é de 7"x15". Se as lamias non están feitas de aliaxe de
aluminio fundido, o peso mínimo será de 8,6 kg para as medidas  6,5 "x 15" ou 7 "x 15". Se está admitido no
regulamento Particular da proba (como nos rallies de neve), as dimensións máximas das lamias será de
5.5"x16". Para os rallies de asfalto: 
-As dimensións máximas das lamias será de 8"x18". 
-O material das lamias de 8"x18" é libre ( a condición de ser de fundición) 
-O peso mínimo dunha lamia de 8"x18" será de 8,9 kg. 
Prohíbese a adición de extractores de aire sobre as lamias. 
7.6 Dirección. Autorízase un radiador de aceite da dirección asistida coa condición de estar homologado como
Variante Opción.
Artigo 254A.- Regulamento Específico para Vehículos Súper 2000 - Rallyes
ARTIGO 1: HOMOLOGACIÓN. É a certificación oficial realizada pola FIA de que a Variante Kit Súper 2000 -
Rallye dun modelo de vehículo determinado, previamente homologada no Grupo N ou no Grupo A (neste caso,
os datos necesarios deberán incluírse na sección de información adicional da ficha VK-S2000-Ra), foi fabri-
cada en serie nun número suficiente e cumpre coas esixencias do regulamento de homologacións para Súper
2000 - Rallye.
As Variantes de Subministración (VF) da ficha dos Vehículos de Turismo (Grupo A) tamén son válidas para os
vehículos de tipo Súper 2000 -Rallyes.
Todas as Variantes de Produción (VP) son válidas para os vehículos de tipo Súper 2000-Rallyes.
As Variantes Opción (VO) da ficha dos Vehículos de Turismo (Grupo A) non serán válidas para os vehículos
de tipo Súper 2000 - Rallyes, salvo que se refiran aos seguintes elementos:
- teito solar (incluídos teitos solares abatibles por encima da liña do teito);
- soportes e ancoraxes dos asentos;
- puntos de fixación dos arneses.
As Variantes Opción para Súper Produción (SP) non serán válidas para os vehículos de  tipoSúper 2000 -
Rallyes.
As Evolucións de Tipo (ET), as Variantes Kit (VK e VK-S1600),as Variantes World Rally Car (WR e WR2), así
como as Evolucións Deportivas (É) homologadas en Grupo A non son válidas para os vehículos de tipo Súper
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2000 - Rallyes.
As Variantes Opción para Súper 2000 - Rallyes serán válidas unicamente para os vehículos de tipo Súper
2000 Rallyes.
ARTIGO 2: NÚMERO DE PRAZAS. Estes vehículos deberán ter, polo menos, catro prazas, segundo as
dimensións definidas para os Vehículos de Turismo (Grupo A)
ARTIGO 3: MODIFICACIÓNS E MONTAXES AUTORIZADAS Ou OBRIGATORIOS. 3.1 Toda modificación non
autorizada expresamente polo presente regulamento está prohibida. Unha modificación autorizada non pode
derivar nunha modificación non autorizada.
3.2 Todos os elementos homologados na ficha Variante Kit Súper 2000 - Rallye (VK-S2000-Rallye) deberán
ser utilizados na súa totalidade. Estes elementos non poderán ser modificados.
O uso dunha peza homologada como "Joker" no vehículo será anotado no pasaporte técnico.
Xa non será posible utilizar a peza antiga desde a data indicada.
3.3 Os elementos que non figuran na extensión de homologación de tipo Variante Kit Súper 2000- Rallyes
(VKS2000- Rallyes) estarán suxeitos ás condicións seguintes:
- Os únicos traballos que se poderán efectuar no vehículo serán os necesarios para o seu mantemento nor-
mal, ou a substitución de pezas deterioradas polo uso ou por accidente.
- Os límites das modificacións e montaxes autorizadas especifícanse a continuación. Ademais destas autori-
zacións, toda peza deteriorada polo uso ou por accidente poderá substituírse por unha peza de orixe idéntica
á peza danada.
Excepto no relativo ás pezas que forman parte da extensión de tipo Variante Kit Súper 2000 - Rallyes, os vehí-
culos deberán ser estritamente de serie e identificables polos datos que figuran nos artigos da ficha de homo-
logación.
Os Artigos 251, 252 e 253 do Anexo J da FIA seguen sendo aplicables, pero os artigos que se retoman no
presente regulamento e na ficha de extensión de tipo Súper 2000 - Rallyes prevalecerán.
3.4 Materiais
a) O uso de titanio, de magnesio, de cerámica e de material composto está prohibido, excepto para os ele-
mentos montados no modelo de serie do que deriva a extensión VK-S2000- Rallye. Autorízase o uso de fibra
de vidro.
O titanio permítese para os conectores rápidos do circuíto de freos.
b) Autorízase o uso de carbono ou fibra de aramida, a condición de que se utilice unha soa capa de tecido e
este fíxese sobre a parte visible do elemento.
O material dos asentos do piloto e copiloto é libre, pero o peso da carcasa espida (o asento sen a espuma nin
os soportes) debe ser superior a 4 kg.
c) As proteccións laterais da carrocería poden ter varias capas de fibra de aramida.
d) Os roscados estragados poden repararse aparafusando un novo roscado co mesmo diámetro interior (tipo
"helicoil").
e) Parafusos e porcas: En todo o vehículo, toda porca, bulón ou parafuso, poderá substituírse por outra porca,
bulón ou parafuso e ter calquera tipo de bloqueo (arandela, contratuerca, etc.).
f) Adición de material e de pezas: Está prohibida calquera adición ou fixación de material ou de pezas se non
está expresamente autorizada por un artigo deste regulamento.
ARTIGO 4: PESO MÍNIMO. 
4.1 É o peso real do vehículo, sen piloto nin copiloto, nin o seu equipamento.
O equipamento componse do seguinte:
- Casco + Sistema de retención da cabeza "Hans" do piloto

474

A
N

 E
 X

 O
  

J



- Casco + Sistema de retención da cabeza "Hans" do Copiloto
En ningún momento da proba, un vehículo poderá pesar menos que este peso mínimo.
En caso de disputa durante a pesada, debe retirarse todo o equipamento do piloto e copiloto (ver arriba),
incluíndo o casco, pero os auriculares externos ao casco poderán deixarse no vehículo.
En caso de dúbida, e excepto en rallyes, os Comisarios Técnicos poderán baleirar os depósitos que conteñan
líquidos consumibles para comprobar o peso.
Permítese utilizar lastre nas condicións previstas polo Artigo 252-2.2 das "Prescricións Xerais".
4.2 O peso mínimo é de 1200 kg nas condicións indicadas no Artigo 4.1 (e cunha soa roda de reposto).
O peso mínimo do vehículo (nas condicións do Artigo 4.1 e cunha soa roda de reposto) co equipo a bordo
(piloto + copiloto) é de 1350 kg.
No caso de levar a bordo dúas rodas de reposto, a segunda roda deberá ser retirada antes da pesada.
ARTIGO 5:
5.1 Motor
A cilindrada nominal do vehículo equipado co kit (Variante Kit Súper 2000 - Rallyes) está limitada a 2000 cm3
máximo. Os motores sobrealimentados están prohibidos.
a) Cubertas plásticas 
Os recubrimentos do motor construídos en plástico, que teñan a finalidade de cubrir os elementos mecánicos
no compartimento motor, poden retirarse se unicamente teñen unha función estética.
b) Parafusos e porcas
Os parafusos e porcas poden cambiarse a condición de que continúen sendo dun material ferroso.
c) Xuntas
Libres
5.1.1 Subministración de combustible e electrónica
a) Os colectores de admisión e escape de xeometría variable están prohibidos. Se o vehículo de serie está
equipado con ese tipo de colectores, deben desactivarse. Os colectores de admisión e escape deben estar
homologados.
b) Permítese substituír ou duplicar o cable do mando do acelerador por outro que proveña, ou non, do cons-
trutor. Este cable de reposto debe ser un cable de urxencia, isto é, debe montarse en paralelo co cable de ace-
lerador de serie.
c) Acendido: A marca e tipo das buxías e das bobinas, o limitador de revolucións e os cables son libres.
d) Inxección
Os inxectores poden modificarse ou substituírse co fin de modificar o seu caudal, pero sen modificar o seu
principio de funcionamento ou as súas ancoraxes. 
A rampla de inxección pode substituírse por outra de libre deseño pero dotada de conectores roscados desti-
nados a conectar as canalizacións e o regulador de presión de combustible, a condición de que a fixación dos
inxectores sexa idéntica á de orixe.
A presión máxima autorizada en calquera punto do circuíto de combustible é de 10 bar (só para inxección indi-
recta).
A inxección directa está permitida unicamente si se utiliza no modelo orixinal homologado.
e) Unidade electrónica de control do motor (ECU)
Calquera sistema electrónico de axuda á condución (así como os seus sensores) está prohibido (ABS, ASR,
EPS...).
Só se autoriza un sistema de corte de aceso ou da inxección do motor para o cambio de marcha (o tempo de
corte poderá variar en función da marcha seleccionada). Este sistema debe estar homologado.

475

A
N

 E
 X

 O
  

J



Só se poden utilizar ECUs, os sensores, os actuadores e o sistema de adquisición de datos homologados.
Os únicos sensores autorizados para a adquisición de datos son aqueles homologados na ficha de extensión
S2000-RA.
Calquera outro sensor está prohibido.
Si se usa un sistema independente de navegación "tripmaster", a adición dun único sensor de velocidade
nunha roda motriz está permitido, pero deben respectarse os puntos seguintes:
- O conxunto de cables conectados directa ou indirectamente ao(aos)/aos) conector(é) do sistema de nave-
gación do copiloto ("Corralba") non debe estar conectado de ningún xeito aos outros circuítos ou compoñen-
tes eléctricos do vehículo.
- A única conexión "común" autorizada será a alimentación de corrente positiva, que poderá realizarse direc-
tamente no borne "+" da batería ou ben no borne do "disyuntor da batería".
- Todos estes cables deberán forman un circuíto eléctrico independente, identificado pola súa cor e, si se uti-
lizasen "pasamuros", estes deberán ser diferentes dos utilizados para os outros circuítos eléctricos.
- Non deberá existir conexión entre o conxunto sensor rexistrador do copiloto e o sistema de adquisición de
datos, se o vehículo dispón dun.
A transmisión de datos por radio e/ou telemetría está prohibida.
Deben utilizarse a unidade de control electrónica e o software de xestión do motor homologados. Estes deben
contar cun limitador de revolucións do motor; a velocidade de rotación do motor está limitada a 8500 rpm.
En lugar do sistema independente de navegación, é posible integrar as funcións do "tripmaster" na unidade
electrónica de control do motor (ECU) e conectar esta última co dashboard do copiloto.
Sen importar en que lugar poidan situarse, os sensores ópticos para medición da velocidade do vehículo están
prohibidos.
f) Filtro de aire
O filtro de aire, do mesmo xeito que a súa caixa e a cámara de tranquilización, son libres. Todo o aire que
entra ao motor debe pasar a través dese filtro de aire.
O filtro de aire, así como a súa caixa, poden retirarse, desprazarse no compartimento motor ou substituírse
por outro. (Ver debuxo 255-1).

Ademais, se a entrada de aire para a ventilación do compartimento do condutor está na mesma zona que a
toma de aire para o motor, esta zona debe estar illada da unidade do filtro de aire, en caso de incendio.
O conduto entre o filtro de aire e o colector de admisión é libre.
5.1.2 Sistema de refrixeración
O termostato é libre, así como o sistema de control e a temperatura de arranque do ventilador.
O tapón do radiador e o seu sistema de bloqueo son libres.
Sempre que estean montados no seu emprazamento de orixe sen modificación da carrocería, o radiador e os
seus soportes son libres, así como as reixas e os condutos de aire do sistema de refrixeración que se atopan
antes do radiador.
Os vasos de expansión orixinais poden substituírse por outros, coa condición de que a capacidade dos novos
vasos de expansión non supere os 2 litros e que estes se atopen no compartimento do motor.
Os condutos do líquido de refrixeración externos ao bloque motor e os seus accesorios son libres.
Autorízase o uso de condutos doutro material e/ou dun diámetro diferente.
O diámetro interno deses condutos pode ser superior, pero, en ningún caso, inferior ao orixinal.
Os ventiladores dos radiadores son libres.
Calquera sistema de inxección de auga está prohibido.
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5.1.3 Lubricación
a) Bomba de aceite
A bomba de aceite debe ser a bomba de aceite de serie ou a bomba de aceite homologada na extensión Súper
2000 - Rallyes.
As engrenaxes e os compoñentes internos da bomba son libres.
O caudal pode ser aumentado con respecto á peza de orixe.
( Medido a unha velocidade do motor en concreto)
O cárter e a posición da bomba deben permanecer de orixe, pero o interior do cárter pode mecanizarse.
Autorízase a montaxe dun tensor na cadea da bomba de aceite.
b) Filtro da bomba
Os filtros da bomba, así como a súa cantidade, son libres.
c) Acumulador de presión
Autorízase un acumulador de presión homologado na Variante Kit Súper 2000 - Rallyes.
d) Radiador de aceite
Os radiadores de aceite e as súas conexións son libres, a condición de que non impliquen ningunha modifi-
cación da carrocería e que se atopen dentro da carrocería.
e) Cárter de aceite
O cárter de aceite debe ser o cárter de aceite de serie ou o cárter de aceite homologado na extensión Súper
2000 - Rallyes.
Autorízase a instalación de tabiques no cárter de aceite.
Autorízase reforzar externamente o cárter de aceite mediante a adición de material, a condición de que o
material utilizado sexa do mesmo tipo, respecte as formas da peza orixinal e estea en contacto con ela.
Pode instalarse un deflector de aceite entre o plano da xunta do cárter de aceite e o bloque motor, a condi-
ción de que a distancia entre os planos das respectivas xuntas non se incremente máis de 6 mm.
Se o motor de orixe conta con deflector, este pode quitarse.
f) Filtro de aceite
A montaxe dun filtro de aceite ou dun cartucho en estado de funcionamento é obrigatorio e todo o caudal de
aceite debe pasar por devandito filtro ou cartucho.
O filtro ou cartucho é libre, a condición de que sexa intercambiable co filtro ou cartucho de orixe.
g) Testemuña de aceite
É libre pero debe estar presente en todo momento e non ter outra función.
h) Circuíto de aceite
É posible instalar un separador aire/aceite no exterior do motor (capacidade mínima: 1 litro), segundo o debu-
xo 255-3.
O retorno de aceite do recipiente recuperador cara ao motor só poderá facerse por gravidade.
Se o sistema de lubricación previse unha saída ao aire libre, esta deberá estar equipada de tal forma que os
refluxos de aceite acumúlense nun recipiente recuperador. Este terá unha capacidade mínima de 2 litros. Este
recipiente será de plástico translúcido ou terá unha fiestra transparente.
En caso contrario, os vapores deberán ser aspirados novamente polo motor a través do sistema de admisión.
Para realizar a montaxe dun sensor de temperatura dos lubricantes (caixa de cambios, caixa do diferencial,
etc.), permítese o tradeado de orificios ou a realización de orificios roscados cun diámetro máximo de 14 mm
nas respectivas carcasas.
Os condutos de aceite no bloque motor e na culata poden obstruírse completamente ou parcialmente median-
te a adición de elementos desmontables non soldados nin pegados.
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5.1.4 Elementos do motor
a) Culata
O material da xunta da culata, así como o seu espesor, son libres.
A altura mínima da culata pode reducirse por planificado de 2 mm máximo (punto 321c da ficha de homologa-
ción).
Baixo reserva de que se poida establecer indiscutiblemente a orixe da peza de serie, a culata poderá ser rec-
tificada, axustada, reducida ou modificada por mecanizado ou tradeado.
Os condutos de admisión e de escape que se atopan na culata, así como os condutos do colector de admi-
sión, poden ser mecanizados conforme ao Artigo 255-5 do Anexo J, respectando as dimensións que figuran
na ficha de homologación.
Os asentos das válvulas son libres, do mesmo xeito que as guías das válvulas, pero deben conservarse os
ángulos respectivos dos eixos das válvulas.
b) Relación de compresión
A relación de compresión máxima é de 13:1.
Se o vehículo homologado supera ese nivel, debe modificarse para axustarse á relación de compresión de
13:1.
c) Pistóns
Os pistóns deben homologarse na Variante Kit Súper 2000 - Rallyes.
A parte superior e o interior do pistón poden mecanizarse a fin de axustar a relación de compresión.
O material dos segmentos é libre.
d) Válvulas
O diámetro das válvulas pode homologarse unicamente para os motores de dúas válvulas por cilindro.
A lonxitude da vasteza da válvula, así como a forma da cabeza da válvula, son libres.
Os diámetros da cabeza e da vasteza da válvula deben permanecer idénticos aos do modelo homologado en
Grupo N.
Autorízase unicamente o uso de aceiro.
e) Distribución (alzada de válvula e lei da leva)
- Os sistemas de distribución variable están prohibidos. Se o vehículo vén equipado de serie con devanditos
sistemas, estes deberán deixarse inoperantes por desmonte ou bloqueo.
- As alzadas de válvulas tal como atópanse definidas no Artigo 326e da ficha de homologación poden modifi-
carse, pero non deberán superar os 12 mm. (Este é un máximo sen tolerancia). Se o vehículo está homolo-
gado cunha alzada superior, a árbore de levas deberá modificarse para que a alzada non supere as dimen-
sións antes indicadas.
- As poleas de arrastre das árbores de levas son libres a condición de que se utilicen as correas e/ou as cade-
as de distribución homologadas na Variante Kit Súper 2000 - Rallyes.
- O(os) árbore(é) de levas é(son) libre(s), pero a cantidade de árbores debe conservarse.
- Os peiraos das válvulas e as súas copelas son libres, pero os peiraos deben ser de aceiro e as copelas de
material idéntico ao material de orixe.
- A cantidade e o diámetro dos rodamentos non deben modificarse.
- O diámetro dos empuxadores, así como a forma dos empuxadores e balancíns son libres, pero os balancíns
deben ser intercambiables cos de orixe. É posible usar calas de espesor para a regraxe.
Se a distribución de orixe ten un sistema de recuperación de folguras automático, este poderá neutralizarse
mecanicamente.
f) Árbores de equilibrado
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Se o motor de orixe ten árbores de equilibrado, estes poderán ser suprimidos, do mesmo xeito que os seus
sistemas de arrastre.
g) Bomba de auga
A polea de arrastre da bomba de auga é libre, pero debe utilizarse a bomba de auga de orixe ou a bomba de
auga homologada.
h) Correas, cadeas e poleas
Se o motor de orixe está equipado con tensores de correas (ou de cadeas) automáticos, é posible bloquealos
en determinada posición mediante un dispositivo mecánico.
Está permitido engadir ou quitar tensores de correa (ou de cadeas) a condición de utilizar fixacións do bloque
motor de orixe.
A polea do cegoñal e as correas de arrastre dos elementos auxiliares son libres.
5.1.5 Volante motor, cegoñal e bielas
Unicamente poden utilizarse os elementos homologados (sen ningunha modificación).
5.1.6 Sistema de escape
Tubo de escape
O espesor dos condutos utilizados para formar o tubo de escape debe ser maior ou igual a 0,9 mm, medidos
ao nivel das partes non dobradas. A sección interior de cada un deses condutos debe ser menor ou igual á
sección equivalente Seq (medida en mm2 ) calculada segundo a fórmula seguinte:
O sistema de escape é libre a partir do colector de escape, a condición de que non provoque a superación
dos niveis sonoros prescritos polo Artigo 252-3.6 do Anexo J da FIA.
Todos os vehículos estarán equipados co catalizador de escape homologado, cuxa posición é libre. Todos os
gases de escape deben pasar, en todo momento, polo catalizador de escape.
A saída do tubo de escape debe estar situada na parte traseira do vehículo, dentro do perímetro do vehículo
e a menos de 10cm deste último. A posición da saída do tubo de escape poderá ser modificada respecto do
vehículo de serie.
A sección dos silenciosos de escape ou do mesmo catalizador debe ser sempre redonda ou ovalada.
5.1.7 Soportes do motor
Os soportes do motor e da caixa de cambios deben ser os de orixe ou homologados.
5.1.8 Motor de arranque
Deberá manterse, pero a marca e o tipo son libres.
5.2 Transmisión
a) Caixa de cambios
Poden utilizarse unicamente as relacións, as carcasas e as relacións finais homologadas na extensión de tipo
Súper 2000 - Rallyes (sen ningunha modificación).
b) Diferenciais dianteiro, central e traseiro
Poden utilizarse unicamente as carcasas e os diferenciais de tipo mecánico de deslizamento limitado homo-
logados na extensión de tipo Súper 2000 - Rallyes (sen ningunha modificación).
"Un diferencial de tipo mecánico de deslizamento limitado" é calquera sistema que traballa exclusivamente de
modo mecánico, é dicir, sen a asistencia doutro sistema hidráulico ou eléctrico.
Un embrague viscoso non se considera un sistema mecánico.
Calquera diferencial con control electrónico está prohibido. O número e o tipo de discos son libres.
c) Lubricación
Autorízase o uso de radiadores de aceite, así como dun sistema de circulación de aceite, sempre que non xere
presión.
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Para realizar a montaxe dun sensor de temperatura dos lubricantes (caixa de cambios, caixa do diferencial,
etc.), permítese o tradeado de orificios ou a realización de orificios roscados dun diámetro máximo de 14 mm
nas respectivas carcasas.
d) Embrague
Pode utilizarse unicamente o embrague homologado na extensión de tipo Súper 2000 - Rallyes (sen ningun-
ha modificación).
O sistema de accionamento do embrague é libre, pero debe ser sempre do mesmo tipo que o sistema de orixe.
O dispositivo de recuperación automática do xogo no mando do embrague pode substituírse por un dispositi-
vo mecánico, e viceversa.
O rodamento axial do embrague é libre.
e) Transmisión
As xuntas dianteiras e traseiras ao lado das rodas deben ser intercambiables.
As xuntas dianteiras e traseiras ao lado dos diferenciais deben ser intercambiables.
Só a lonxitude das árbores lonxitudinais e transversais é libre.
f) Mecanismo de accionamento da caixa de cambios
Pode utilizarse unicamente o mecanismo de accionamento homologado na extensión de tipo Súper 2000 -
Rallye.
As articulacións son libres.
Autorízase a realizar modificacións na carrocería para o paso dun novo mecanismo de accionamento da caixa
de cambios sempre que devanditas modificacións non estean en contradición con outros puntos do presente
regulamento.
O cambio de marchas debe realizarse mecanicamente.
g) Soportes
Os soportes da transmisión deben homologarse na Variante Kit Súper 2000 - Rallyes.
5.3 Suspensión
Todos os elementos da suspensión homologados na extensión de tipo Súper 2000 - Rallyes deben utilizarse
sen ningunha modificación.
a) Articulacións
O material das articulacións pode ser diferente ao material de orixe (por exemplo: silent blocks máis duros,
aluminio, xuntas Uniball, etc.).
A posición dos eixos de rotación dos puntos de ancoraxe da suspensión ás manguetas e á carrocería (ou cha-
sis) non debe sufrir modificacións respecto do homologado na variante de tipo Súper 2000 - Rallyes.
b) Poden montarse barras antiaproximación ou antiseparación sobre os puntos de ancoraxe da suspensión á
carrocería ou ao chasis dun mesmo eixo, a cada lado do eixo lonxitudinal do vehículo.
A distancia entre un punto de ancoraxe de suspensión e un punto de ancoraxe da barra debe ser inferior a
100 mm, a menos que a barra sexa un reforzo transversal homologado coa estrutura de seguridade, ou salvo
no caso dunha barra superior fixada a unha suspensión McPherson ou similar.
Neste último caso, a distancia entre o punto de ancoraxe da barra e o punto de articulación superior debe ser
de 150 mm (debuxos 255-2 e 255-4).
Fóra destes puntos, esta barra non debe ancorarse sobre a carrocería ou os elementos mecánicos.
c) Permítese reforzar os puntos de ancoraxe da suspensión mediante a adición de material, a condición de
que o material utilizado siga a forma orixinal e estea en contacto con ela.
Estes reforzos de suspensión non deben crear seccións cóncavas e non deben permitir a dúas partes sepa-
radas ser unidas para formar unha soa.

480

A
N

 E
 X

 O
  

J



d) Barras estabilizadoras
As barras estabilizadoras axustables desde o habitáculo están prohibidas.
As barras estabilizadoras, así como os seus puntos de ancoraxe, deben homologarse na variante opción
Súper 2000 - Rallyes.
As barras estabilizadoras non deben, en ningún caso, estar conectadas entre si.
As barras estabilizadoras deben ser de tipo puramente mecánico (ningún elemento de tipo hidráulico pode
estar conectado á barra estabilizadora ou a un dos seus compoñentes).
e) Puntos superiores da suspensión
Os puntos superiores da suspensión deben ser homologados na variante opción Súper 2000-Rallyes.
f) Peiraos
O material e as dimensións dos peiraos principais son libres, pero non o tipo; os asentos dos peiraos poden
facerse regulables ou axustables, ata por adición de material.
Un peirao helicoidal pode cambiarse por dous, ou máis, peiraos do mesmo tipo, concéntricos ou en serie, a
condición de que poidan montarse sen outras modificacións que as especificadas neste artigo.
g) Amortecedores
Só está permitido un amortecedor por roda.
Poden utilizarse unicamente os amortecedores homologados na variante kit Súper 2000-Rallyes.
Os amortecedores non deben, en ningún caso, estar conectados entre si.
A verificación do principio de funcionamento dos amortecedores será efectuada da seguinte forma:
Unha vez desmontados os peiraos e/ou barras de torsión, o vehículo debe caer por gravidade ata o tope do
amortecedor en menos de cinco minutos.
Os amortecedores de gas consideraranse, a efectos do seu principio de funcionamento, como amortecedores
hidráulicos.
Se os amortecedores teñen reserva de fluído separada localizada no habitáculo, ou no maleteiro se este non
está separado do habitáculo, estas deben estar solidamente fixadas e deben estar cubertas por unha protec-
ción.
Pode usarse un limitador de percorrido de suspensión.
Só se permite un cable por roda, e a súa única función debe ser limitar o percorrido da roda cando o amorte-
cedor non estea comprimido.
Os sistemas de refrixeración por auga están prohibidos, salvo que se trate de sistemas simples e económicos
(deben homologarse).
A modificación dos regraxes dos peiraos e/ou amortecedores desde o habitáculo está prohibida.
5.4 Dirección
a) Mecanismo de dirección (caixa e cremalleira)
Poden utilizarse unicamente as pezas homologadas na extensión de tipo Súper 2000 - Rallyes (sen ningun-
ha modificación).
A súa posición pode modificarse respecto do vehículo de serie.
b) Columna de dirección
Poden utilizarse unicamente as pezas homologadas na extensión de tipo Súper 2000 - Rallye (sen ningunha
modificación).
c) As bieletas e as rótulas da dirección deben estar homologadas como variante opción Súper 2000-Rallyes.
As pezas de conexión correspondentes son libres, pero deben ser de material ferroso.
d) Dirección asistida
A polea de arrastre, así como a posición (no compartimento motor), da bomba de dirección hidráulica son
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libres.
A bomba de dirección hidráulica pode substituírse por unha bomba de dirección eléctrica ( e Vice versa) , a
condición de que esta última sexa montada nalgún vehículo de serie e regularmente comercializada. 
Devandita bomba debe homologarse como Variante Opción Súper 2000 Rallyes.
Un motor eléctrico do sistema de dirección asistida pode ser substituído por un sistema hidráulico ou electro-
hidráulica (e viceversa), sempre que este sistema estea instalado en calquera vehículo de serie e sexa común
á venda, e sempre que o mecanismo de dirección (a carcasa e a cremalleira ) e a columna de dirección este-
an homologados na extensión Super 2000-Rally 
e) Radiador de aceite
Autorízase o uso de radiadores de aceite, así como dun sistema de circulación de aceite, sempre que non xere
presión.
5.5 Rodas e pneumáticos
- As rodas completas son libres a condición de que poidan aloxarse na carrocería de orixe; isto significa que
a parte superior da roda completa, situada verticalmente por encima do centro de mangueta, debe estar cuber-
ta pola carrocería cando a medición realízase verticalmente.
O cambio das fixacións das rodas, de parafusos a espárragos e porcas, é libre.
A utilización de pneumáticos de motocicleta está prohibida.
O conxunto "lamias-pneumáticos" non deberá ter, en ningún caso, máis de 9" de anchura e 650 mm de diá-
metro.
- As lamias deben estar obrigatoriamente construídas en aliaxe de aluminio fundido (excepto para os rallyes
de asfalto).
* Para os rallyes de terra, só se permite o uso de lamias de 6,5'' x 15'' ou de 7'' x 15''.
* Se as lamias non están fabricadas en aluminio fundido, o peso mínimo da lamia de 6,5'' x 15'' ou de 7'' x 15''
debe ser 8,6 Kg.
* Se está admitido no Regulamento Particular da proba (como nos rallyes de neve), a dimensión máxima das
lamias será de 5,5"x16".
* Para os rallyes de asfalto, só autorízase o uso de lamias de 8"x18"; o material das lamias de 8"x18" é libre
(a condición de ser de fundición) e o peso mínimo dunha lamia de 8"x18" é de 8,9 kg.
- Os extractores de aire engadidos sobre as rodas están prohibidos.
- Prohíbese o uso de calquera dispositivo que permita a un pneumático conservar as súas prestacións cunha
presión interna igual ou menor á presión atmosférica. O interior do pneumático (espazo comprendido entre a
lamia e a parte interna do pneumático) debe encherse unicamente con aire.
- A(s) roda(s) de reposto non é(son) obrigatoria(s). Con todo, en caso de habela(s) debe(n) estar sólidamen-
te fixada(s), e non pode(n) instalarse no espazo reservado para os ocupantes nin entrañar ningunha modifica-
ción no aspecto exterior da carrocería.
5.6 Sistema de freado
a) Só se permite o uso dos discos de freo, as pinzas de freo, o freo de man e o pedalier homologados na
variante de tipo Súper 2000 Rallyes (sen ningunha modificación).
b) Pastillas de freo
As pastillas e a forma de fixación (remachado, pegado, etc.) son libres, a condición de que as dimensións da
superficie de contacto non se incremente.
c) Servofreos, reguladores de freada, dispositivos antibloqueo (limitador de presión)
No caso de vehículos equipados con servofreo, este dispositivo pode desconectarse, quitarse ou substituírse
polo kit homologado en Variante Opción (VO). O mesmo aplícase aos sistemas antibloqueo de freos.
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Se o sistema antibroqueo de freos (ABS) desconéctase ou suprime, autorízase o uso dun ou varios distribui-
dores de freada traseira mecánicos homologados polo fabricante como Variante Opción Súper 2000 - Rallyes.
d) As conducións dos freos poden substituírse por conducións tipo aviación.
e) Pódese engadir un dispositivo para eliminar o barro que se acumule sobre os discos de freo e/ou as lamias.
f) Bombas de freo
As bombas de freo deben ser homologadas na Variante Opción Súper 2000 - Rallyes.
5.7 Carrocería
5.7.1 Exterior
- Aperturas adicionais no capó motor deben ser homologadas, debendo estar equipadas cunha rede ou malla
de arame dun máximo de 10 mm .
- Tapacubos de roda deben retirarse.
- Permítese dobrar os bordos de chapa de aceiro ou reducir os perfís de plástico das aletas se penetran no
interior do paso de roda.
- As pezas de insonorización en plástico poden retirarse do interior dos pasos de roda
- Pode retirarse o material destinado á insonorización ou á prevención da corrosión. Esas pezas de plástico
poden substituírse por elementos en aluminio ou en plástico coa mesma forma.
- Autorízase a eliminación das bandas decorativas exteriores; serán consideradas como talles todas as pezas
que sigan o contorno exterior da carrocería e dunha altura inferior a 25 mm.
- Pódense montar protectores de faros, sempre que a súa única función sexa cubrir o vidro do faro, sen influír
na aerodinámica do vehículo.
- Pódese prever calquera sistema de peche do tapón do depósito de combustible.
- Autorízase o cambio das vasoiras limpaparabrisas dianteiras e traseiras.
- O mecanismo de limpaparabrisas traseiro pode quitarse.
- A capacidade do depósito do lavacristais é libre, e este depósito pode desprazarse no habitáculo segundo o
Artigo 252-7.3, no maleteiro ou no compartimento motor.
- Os puntos de levantamento poden reforzarse, trasladarse ou aumentarse o seu número. Estas modificacións
están limitadas exclusivamente aos puntos de levantamento.
O gato debe funcionar de modo exclusivamente manual (accionado ben polo piloto, ou ben polo copiloto), é
dicir sen axuda de ningún sistema equipado cunha fonte de enerxía hidráulica, pneumática ou eléctrica.
O desaparafusador automático non debe permitir o desmonte simultáneo de máis dunha porca.
Reforzar as partes suspendidas do chasis e a carrocería a través da adicción de pezas e/ou material está per-
mitido baixo as seguintes condicións:
A forma da peza ou material de reforzo, debe seguir a superficie da peza a reforzar, ten unha forma similar a
ela e o espesor máximo medido deas da superficie da peza orixinal:
- 4 mm para as pezas de aceiro.
- 12 mm para pezas de aliaxe de aluminio.
Para as pezas de carrocería, a peza ou material de reforzo debe estar nunha zona non visible desde o exte-
rior.
Nervios de reforzo permítense, pero a fabricación de perfís ocos esta prohibido.
A peza ou material de reforzo non debe ter ningunha outra función que a de reforzo e o seu espesor debe ser
constante.
O termo "Partes suspendidas" enténdese todas as partes comprendidas pola suspensión da roda, noutras
palabras, todas as pezas situadas nos puntos de rotación e os eixos das pezas da suspensión.
5.7.2 Proteccións inferiores
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- A montaxe de proteccións inferiores só autorízase en rallyes, a condición de que sexan realmente protec-
cións que respecten a altura mínima ao chan, que sexan desmontables e que estean concibidas exclusiva e
especificamente co fin de protexer os elementos seguintes: motor, radiador, suspensión, caixa de cambios,
depósito, transmisión, dirección, escape e botellas dos extintores.
- Estas proteccións inferiores poden estenderse toda a anchura da parte inferior do paragolpes dianteiro só
por diante do eixo dianteiro.
5.7.3 Interior
a) Asentos
- Os asentos dianteiros poden atrasarse pero non máis aló do plano vertical definido polo bordo dianteiro do
asento traseiro de orixe.
O límite relativo ao asento dianteiro está constituído pola altura do asento sen repousacabezas; se o repou-
sacabezas está integrado no asento, pola parte máis atrasada dos ombreiros do condutor.
- Os asentos traseiros poden retirarse.
b) Cadro de mandos
Os revestimentos situados por baixo do cadro de mandos, e que non formen parte del, poderán retirarse.
Permítese retirar a parte da consola central que non contén nin a calefacción nin os instrumentos (segundo o
debuxo 255-7).
Pode utilizarse o cadro de mandos homologado como variante kit Súper 2000 - Rallyes
c) Portas e revestimentos laterais
- Permítese retirar o material de insonorización das portas, sempre que non se modifique o seu aspecto.
- Permítese retirar o gornecido das portas, así como as súas barras de protección lateral, a fin de instalar o
seguinte:
- Un panel de protección lateral construído en material composto homologado como Variante Opción Súper
2000 - Rallye.
Para instalar as espumas de protección contra impactos laterais, é obrigatorio utilizar os elementos seguintes
homologados como Variante Opción Súper 2000 - Rallyes:
- Unha modificación da parte interior da porta.
- Portelos laterais de policarbonato (espesor mínimo de 4 mm). Estes portelos deben poder desmontarse sen
utilizar ningunha ferramenta.
- Gornecido de portas (6 capas de carbono ou de carbonokevlar).
- Volume mínimo de espuma: 60 L (ver o documento titulado: : Specification for 2009 Door foam).
Aplicación:
- Obrigatorio para todos os vehículos homologados despois do 31/12/2009.
- Obrigatoria para todos os vehículos a partir do 01/01/2011
Portas traseiras:
- Se a estrutura orixinal das portas non foi modificada (supresión aínda que sexa parcial das barras ou dos
reforzos), os paneis das portas poden facerse de chapa metálica de 0,5 mm de espesor mínimo, de fibra de
carbono de polo menos 1 mm de espesor ou doutro material sólido e non inflamable de 2 mm de espesor como
mínimo.
As normas antes mencionadas aplícanse igualmente para os revestimentos situados baixo as fiestras laterais
traseiras nos vehículos de dúas portas.
A altura mínima do panel de protección lateral das portas debe estenderse desde a base da porta á altura
máxima da travesa da porta.
d) Adoito
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As alfombras son libres e poden retirarse.
e) Materiais de insonorización e de illamento
- Permítese quitar calquera material de illamento térmico ou sonoro, así como os cintos de seguridade de orixe
e as alfombras.
- Outros materiais de insonorización e gornecidos:
Permítese retirar os materiais de insonorización e os gornecidos, excepto os mencionados nos Artigos 6.6.2.3
(Portas) e 6.6.2.2. (Cadro de mandos).
f) Elevalúas
Permítese substituír un elevalúas eléctrico por un elevalúas manual ou unha lúa traseira pivotante por unha
lúa fixa, se esta atópase dispoñible de orixe.
No caso de coches de 4 ou 5 portas, o mecanismo do elevalúas dos portelos traseiros poderá substituírse por
un dispositivo destinado a bloquear os portelos en posición pechada.
g) Sistema de calefacción e aire acondicionado
- O sistema de calefacción orixinal pode quitarse, pero un sistema eléctrico de desempañado ou similar debe
ser conservado.
- O dispositivo de aire acondicionado pódese engadir ou retirar, pero debe asegurarse a calefacción.
h) Bandexa traseira
Pode retirarse a bandexa traseira desmontable dos vehículos de dous volumes.
i) Accesorios adicionais
Autorízanse, sen restricións, todos os accesorios que non teñan ningún efecto sobre o comportamento do
vehículo, talles como os que afectan á estética ou á comodidade interior (iluminación, calefacción, radio, etc.).
Estes accesorios non poderán, en ningún caso, nin sequera indirectamente, aumentar a potencia do motor, ou
ter influencia sobre a dirección, a transmisión, os freos ou a estabilidade.
A función de todos os mandos deberá ser a prevista polo construtor.
Permítese adaptalos para facelos máis utilizables ou máis facilmente accesibles, por exemplo, unha panca do
freo de man máis longa, unha placa adicional no pedal de freo, etc.
Permítese o seguinte:
1) Os instrumentos de medida, velocímetros, etc., poden instalarse ou substituírse, con funcións eventualmen-
te diferentes.
Tales instalacións non deben entrañar riscos. Con todo, o velocímetro non poderá retirarse, se o regulamen-
to particular da proba prohíbeo.
2) A bucina pode cambiarse ou engadirse outra adicional ao alcance do pasaxeiro.
A bucina non é obrigatoria en estradas pechadas.
3) O mecanismo de bloqueo da panca de freo de man pode cambiarse co fin de obter un desbloqueo instan-
táneo (freo de man "fly-off").
4) O volante da dirección é libre.
O sistema de bloqueo antirroubo de dirección pode deixarse inoperante.
O mecanismo de retirada rápida do volante debe consistir nun colar concéntrico ao eixo do volante, colorea-
do amarelo por medio de anodización ou calquera outro revestimento duradeiro, e instalado na columna de
dirección por detrás do volante.
O sistema de retirada debe ser operado tirando do colar seguindo o eixo da dirección.
Permítense as versións de "condución á esquerda" ou "condución á dereita", sempre que o vehículo de orixe
e o vehículo modificado sexan mecanicamente equivalentes e que a función das pezas permaneza idéntica á
definida polo construtor.
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5) Permítese engadir compartimentos suplementarios á guantera e petos adicionais nas portas, sempre que
se usen os paneis de orixe.
6) Pódense engadir paneis de material illante sobre os paneis existentes para protexer aos pasaxeiros do
lume.
5.8 Sistema eléctrico
a) A tensión nominal do sistema eléctrico, incluído o circuíto de alimentación do aceso, debe manterse.
Permítese engadir relés ou fusibles ao circuíto eléctrico, así como alargar ou engadir cables eléctricos.
Os cables eléctricos e os seus fundas son libres.
b) Batería
A marca e a capacidade da(s) batería(s) son libres. Cada batería debe estar solidamente fixada e cuberta para
evitar todo curtocircuíto ou fuga de líquido.
Debe manterse o número de baterías previsto polo construtor.
Se a batería desprázase da súa posición orixinal, a fixación á carrocería debe estar formada por un soporte
metálico e dous  abrazadeiras metálicas cun revestimento illante ancorados ao chan por medio de parafusos
e porcas.
Para fixar estas abrazadeiras deberanse utilizar parafusos dun diámetro mínimo de 10 mm, e baixo cada un,
unha contra placa por baixo da chapa da carrocería de, polo menos, 3 mm de espesor e, como mínimo, 20
cm2 de superficie.
A batería deberá estar cuberta por unha caixa de plástico estanca, coa súa propia fixación.
A súa situación é libre, pero si se coloca no habitáculo, só poderá facerse por detrás dos asentos dianteiros.
Neste caso, a caixa de protección deberá incluír unha toma de aire con saída fose do habitáculo (ver debu-
xos 255-10 e 255-11).
No caso de que a batería situada no habitáculo sexa unha batería seca, deberá estar protexida electricamen-
te por unha cobertura que a recubra completamente.
c) Xerador e regulador de tensión
Debe utilizarse o alternador de orixe ou o alternador homologado.
O sistema de arrastre do xerador non debe modificarse.
O xerador de tensión e o regulador de tensión poden desprazarse, pero deben manter a súa situación de orixe
(compartimento motor, etc.).
d) Alumado e sinalización
Os sistemas de alumado e sinalización deben estar conformes coa normativa vixente do país da proba ou coa
Convención Internacional sobre Tráfico. Tendo isto en conta, permítese modificar a situación das luces de
sinalización e de posición, pero os orificios orixinais deben taparse.
A marca dos aparellos de alumado é libre.
Os aparellos de alumado que formen parte do equipo normal, deben ser os previstos polo construtor e, en
canto ao seu funcionamento, deben estar conformes ao previsto polo construtor para o modelo considerado.
Os faros de orixe poden substituírse por outros que presenten as mesmas funcións de alumado, sempre que
non se recorte a carrocería e que se tape completamente o orificio orixinal.
Permítese modificar o sistema de funcionamento dos faros escamoteables, así como a súa fonte de enerxía.
Déixase enteira liberdade no que concirne ao cristal de protección do faro, ao reflector e ás lámpadas.
Os faros suplementarios están autorizados, a condición de que o número total de faros presentes no vehícu-
lo non exceda de 8 (non incluídas as luces de posición nin laterais) e a condición de que o total sexa par. Se
é necesario, poden instalarse encaixados no frontal da carrocería ou na grella, pero as aperturas que se prac-
tiquen deberán ser tapadas completamente polos faros.
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Os faros de orixe poden deixarse inoperantes e poden cubrirse con cinta adhesiva.
Permítese substituír un faro rectangular por dous circulares, ou viceversa, montados sobre un soporte das
dimensións do orificio e que o tape completamente.
Autorízase a montaxe dunha luz de marcha atrás, se é preciso por empotramento na carrocería, a condición
de que só se acenda cando a panca de cambio está na posición de "marcha atrás" e baixo reserva de que se
respecten os regulamentos de tráfico aos que estea suxeita.
Si se prevé un novo soporte da placa de matrícula con iluminación, o sistema orixinal (soporte e iluminación)
pode retirarse.
Excepto en rallyes, a iluminación da placa non é obrigatoria.
O regulamento particular dunha proba poderá achegar derrogacións ás prescricións anteriores.
e) No caso de accesorios suplementarios, os interruptores eléctricos e os controis eléctricos fixados á colum-
na de dirección poden cambiarse libremente, no que concirne ao seu uso, a súa posición e o seu número.
5.9 Circuíto de combustible
a) Depósito de combustible
O depósito de combustible debe estar homologado na extensión de tipo Variante Kit Súper 2000 - Rallyes.
Pode utilizarse unicamente ese depósito de combustible (sen ningunha modificación). A súa localización debe-
rá ser a especificada na extensión de tipo Variante Kit Súper 2000 Rallyes.
É obrigatorio utilizar unha protección estanca que separe o depósito dos ocupantes do vehículo.
O enchido debe efectuarse obrigatoriamente e unicamente por medio de conectores rápidos.
b) Condutos de gasolina
Os condutos de gasolina flexibles deben ser de calidade de aviación.
A instalación dos condutos de gasolina é libre, sempre que se respecte o prescrito polo Artigo 253-3 do Anexo
J.
c) Bombas de gasolina
As bombas de gasolina son libres (incluído o seu número), a condición de que estean instaladas dentro do
depósito de combustible. As bombas deben estar separadas do habitáculo mediante unha protección ignífuga
e estanca aos líquidos.
Pódense engadir ao circuíto de alimentación filtros de gasolina dunha capacidade unitaria de 0,5l.
ARTIGO 6: SEGURIDADE
Aplícanse as prescricións de seguridade establecidas para os vehículos do Grupo N, especificadas no Artigo
253 do Anexo J
ARTIGO 255.- REGULAMENTO ESPECÍFICO PARA VEHÍCULOS DE TURISMO (GRUPO A). 
1.- DEFINICIÓNS. Vehículos de turismo de gran produción. 
2.- HOMOLOGACIÓN. Destes vehículos deberán haberse fabricado, polo menos, 2.500 exemplares idénticos
en 12 meses consecutivos. Todas as homologacións válidas para Grupo N son válidas para Grupo A. Un
"World Rally Car" (WR) é unha variante dun modelo de vehículo determinado , homologado previamente en
Grupo A, e debe, polo tanto, estar constituído como un Grupo A. Todos os elementos homologados na ficha
"World Rally Car" (WRC) deben usarse na súa totalidade. No caso de que un vehículo Grupo A participe en
rallyes, as súas características e dimensións das súas pezas deben ser sempre inferiores ou iguais ás carac-
terísticas e dimensións máximas especificadas para un vehículo WRC (isto non é aplicable en motores diesel
con turbocompresores de xeometría variable). Se un vehículo Grupo A orixinalmente non cumpre con este
punto, debe por medio dunha extensión á ficha de homologación, do tipo VO, axustarse ás dimensións e
características especificadas para un vehículo WRC co fin de tomar parte en rallyes. 
3.- NÚMERO DE PRAZAS. Os vehículos de turismo deberán ter un mínimo de catro prazas. 
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4.- PESO. 
4.1.- Os vehículos están suxeitos á seguinte escala de pesos mínimos en función da súa cilindrada (ver arti-
go 4.2 
En rallies:
Ata 1.000 cm 3 720 Kg.
Máis de 1.000 cm 3 a 1.150 cm 3 790 Kg.
Máis de 1.150 cm 3 a 1.400 cm 3 840 Kg.
Máis de 1.400 cm 3 a 1.600 cm 3 920 Kg.
Máis de 1.600 cm 3 a 2.000 cm 3 1.000 Kg.
Máis de 2.000 cm 3 a 2.500 cm 3 1.080 Kg.
Máis de 2.500 cm 3 a 3.000 cm 3 1.150 Kg.
Máis de 3.000 cm 3 a 3.500 cm 3 1.230 Kg.
Máis de 3.500 cm 3 a 4.000 cm 3 1.310 Kg.
Máis de 4.000 cm 3 a 4.500 cm 3 1.400 Kg.
Máis de 4.500 cm 3 a 5.000 cm 3 1.500 Kg.
Máis de 5.000 cm 3 a 5.500 cm 3 1.590 Kg.
Máis de 5.500 cm 3 1.680 Kg.
Para as outras probas: 
Ata 1.000 cm 3                                         670 Kg.
Máis de 1.000 cm 3 a 1.400 cm 3     760 Kg.
Máis de 1.400 cm 3 a 1.600 cm 3    850 Kg.
Máis de 1.600 cm 3 a 2.000 cm 3     930 Kg.
Máis de 2.000 cm 3 a 2.500 cm 3 1.030 Kg.
Máis de 2.500 cm 3 a 3.000 cm 3 1.110 Kg.
Máis de 3.000 cm 3 a 3.500 cm 3 1.200 Kg.
Máis de 3.500 cm 3 a 4.000 cm 3 1.280 Kg.
Máis de 4.000 cm 3 a 4.500 cm 3 1.370 Kg.
Máis de 4.500 cm 3 a 5.000 cm 3 1.470 Kg.
Máis de 5.000 cm 3 a 5.500 cm 3 1.560 Kg.
Máis de 5.500 cm 3 1.650 Kg.
4.3.-Este é o peso real do vehículo, sen piloto nin copiloto, nin o seu equipamento e cun máximo dunha roda
de reposto. No caso no cal leven a bordo dúas rodas de reposto, a segunda roda deberá retirarse antes da
pesada.  En ningún momento da proba, un vehículo poderá pesar menos que este peso mínimo. En caso de
disputa durante a pesada, debe retirarse todo o equipamento do piloto e copiloto, incluíndo o casco, pero os
auriculares externos ao casco poderán deixarse no vehículo. En caso de dúbida, e excepto en rallies, os
Comisarios Técnicos poderán baleirar os depósitos que conteñan líquidos consumibles para comprobar o
peso. 
Permítese utilizar lastre nas condicións previstas polo artigo 252.2.2 das "Prescricións Xerais".
4.4.-En rallyes unicamente, o peso mínimo do vehículo (baixo as condicións do artigo 4.3) co equipo a bordo
(piloto + copiloto +  equipamento completo do piloto e o copiloto) será: Peso mínimo definido polo art. 4.1 +
150 kg. 
Para vehículos con catro rodas motrices, en rallyes, con motor atmosférico de cilindrada comprendida entre
1600 e 3000 cc, ou motor turboalimentado cunha brida imposta polo artigo 5.1.8.3 xunto cunha cilindrada equi-
valente igual ou inferior a 3000 cc, o peso mínimo do vehículo (baixo as condicións do artigo 4.3) co equipo a
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bordo (piloto + copiloto + equipamento completo do piloto e o copiloto) será: 1380 kg. En calquera caso, o
peso definido polos artigos 4.1, 4.2 e 4.3 debe respectarse tamén. 
5.- MODIFICACIÓNS E ADICIÓNS AUTORIZADAS.
XENERALIDADES: Independentemente das pezas para as que o presente artigo prevé liberdade de modifi-
cación, as pezas mecánicas de orixe necesarias para a propulsión, así como todos os accesorios necesarios
para o seu funcionamento normal, e excepto toda peza da dirección, dos freos ou da suspensión, que sufran
todas as fases de fabricación previstas polo construtor para a produción en serie, poden ser obxecto de todas
as operacións de posta a punto por acabado ou rascado, pero non substituídas. Noutras palabras, baixo reser-
va de que se poida establecer indiscutiblemente a orixe da peza de serie, esta poderá ser rectificada, equili-
brada, axustada, reducida ou modificada por mecanizado. Ademais autorízanse os tratamentos químicos e tér-
micos. Con todo, as modificacións definidas no parágrafo anterior están autorizadas coa condición de que
respecten os pesos e dimensións mencionados na ficha de homologación. 
Parafusos e porcas: En todo o vehículo, toda porca, bulón ou parafuso,  poderá substituírse por outra porca,
bulón ou parafuso e ter calquera tipo de bloqueo (arandela, contratuerca, etc.). 
Adición de material e de pezas: Está prohibida calquera adición ou fixación de material ou de pezas se non
está expresamente autorizado por un artigo deste regulamento. O material retirado non poderá reutilizarse.
Permítese restaurar a forma da carrocería e a xeometría do chasis, logo dun accidente, engadindo os mate-
riais necesarios para levar a cabo a reparación (masilla, metal achegado por soldadura, etc.); outras pezas
que estean desgastadas ou danadas non poderán repararse por adición de material, a menos que un artigo
deste regulamento autoríceo. 
5.1.- MOTOR. 
5.1.1.- Bloque-Culata: Permítese pechar as aberturas non utilizadas no bloque e na culata, se o único fin desta
operación é o tapado. Permítese un rectificado máximo de 0,6 mm en relación ao diámetro de orixe, sen que
isto entrañe o exceder o límite de cilindrada para a súa clase. 
Permítese encamisar o motor,  nas mesmas condiciones que o rectificado, e pode modificarse o material das
camisas. Se permite o planificado do bloque e da culata. No caso de motores rotativos, as dimensións dos
condutos de admisión e de escape no bloque son libres,  a condición de respectar as dimensións orixinais dos
orificios de entrada da admisión e de saída do escape. As camisas deben ser de sección circular interna e
coaxial con cilindros, secas ou húmidas e diferentes entre elas. 
5.1.2.- Relación de compresión: Permítese modificar a relación de compresión. No caso de motores turboali-
mentados, non debe superar 11,5:1 en ningún momento. Se o vehículo homologado supera esta relación,
debe modificarse para axustarse á mesma.  
5.1.3.- Xunta de culata: Libre. 
5.1.4.- Pistones: Libres, así como os segmentos, os bulones e os seus blocajes. 
5.1.5.- Bielas, cigüeñal: Aparte das modificacións permitidas polo anterior parágrafo "Xeneralidades", o cigüe-
ñal e as bielas de orixe poden ser obxecto dun tratamento mecánico adicional diferente ao previsto para as
pezas de serie. 
5.1.6.- Cojinetes: A marca e o material son libres, pero deben conservar o tipo e as dimensións de orixe. 
5.1.7.- Volante de inercia: Pódese modificar de acordo co anterior parágrafo "Xeneralidades", baixo reserva
de que sexa aínda posible recoñecer o volante de orixe. 
5.1.8.- Alimentación: Os debuxos I e II (Debuxos III-K1 e III-K2 para vehículos homologados dende o
01/01/2011)  da ficha de homologación de Grupo AB deben respectarse.O cable do acelerador e o seu funda
son libres. 
O filtro de aire así como a súa caixa son libres. 
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Para un motor atmosférico, a cámara de tranquilización é libre aínda que debe estar montada no comparti-
mento motor.
O filtro de aire así como a súa caixa poden retirarse, desprazarse no compartimento motor ou substituírse por
outro. (Ver debuxo 255-1). 
En Rallyes soamente, é posible cortar unha parte da parede situada no compartimento motor para a montaxe
dun ou máis filtros de aire, ou para a admisión de aire; no entanto, ditas aberturas deben limitarse estritamen-
te ás partes necesarias para esta instalación (ver debuxo 255-6). Ademais, se a entrada de aire para a venti-
lación do compartimento do condutor está na mesma zona que a toma de aire para o motor, esta zona debe
estar illada da unidade do filtro de aire, en caso de incendio. O conduto entre o filtro de aire e o (ou os) car-
buradores ou o dispositivo de medición do aire (inxección) é libre. Igualmente, o conduto entre ao dispositivo
de medición do aire e o colector de admisión ou o sistema de sobrealimentación é libre. 
Pode instalarse unha rejilla sobre a entrada de aire. Os elementos antipolución poden eliminarse sempre que
isto non de lugar a un incremento na cantidade de aire admitido.
As bombas de gasolina son libres, a condición de que non estean instaladas no habitáculo, salvo se viñese
así de orixe; neste caso, a bomba deberá protexerse eficazmente. Pódense engadir ao circuíto de alimenta-
ción filtros de gasolina dunha capacidade unitaria de 0,5 l. 
O mando do acelerador é libre. Os intercambiadores e intercoolers de orixe, ou calquera outro dispositivo coa
mesma función, deberán manterse e permanecer no seu emprazamento de orixe, o que significa que os seus
soportes e posición deben permanecer de orixe. 
Os condutos entre o dispositivo de sobrealimentación, o intercooler e o colector son libres (a condición de que-
dar no compartimento motor), pero a súa única función debe ser canalizar o aire e de unir varios elementos
entre eles. Ademais, para un motor turbocomprimido o volume total entre a brida e a(s) bolboreta(s) non debe
exceder 20 litros.
Na o caso dos intercoolers aire-auga, os condutos que conectan o intercooler e o seu radiador son libres, pero
a súa única función debe ser canalizar a auga. Calquera sistema para pulverizar auga sobre o intercooler está
prohibido. Calquera sistema para inxectar auga dentro do colector de admisión eou intercooler está prohibido.
As dimensións internas das lumbreras son libres nas cámaras rotativas para os motores rotativos,  asíco mo
para os motores de 2 tempos. 
A polea do compresor de tipo "G" é libre. 
Para os rallies africanos soamente: É posible facer un orificio dun diámetro máximo de 10 cm no capó para a
alimentación de aire ao motor, e colocar un tubo dun diámetro interior máximo de 10 cm (ver debuxo 255-13). 
5.1.8.1.- Carburador: Os carburadores son libres, respectando o seu número, o seu principio de funcionamen-
to e a conservación do seu emprazamento. Ademais, debe conservarse o diámetro e o número de bolboretas,
como indica a ficha de homologación. 
5.1.8.2.- Inxección: Debe conservarse o sistema orixinal e o seu tipo, como se especifica na ficha de homolo-
gación do vehículo en cuestión (por exemplo K-Jetronic), así como o seu emprazamento. Permítese modificar
os elementos do dispositivo da inxección que regula a dosificación da gasolina admitida no motor, pero non o
diámetro de apertura da bolboreta. 
O dispositivo de medición do aire é libre. Os inyectores son libres, excepto o seu número, a súa posición, o
seu eixo de montaxe e o seu principio de funcionamento. As conducións que os alimentan son libres. A cen-
tral electrónica é libre na medida que non incorpore máis datos. 
O regulador de presión da gasolina é libre.
5.1.8.3.-Limitación en rallies: O número de cilindros limítase a 6. 
a) Para motores atmosféricos, a cilindrada limítase como segue: 
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× 3 l máximo para dúas válvulas por cilindro. 
× 2,5 l máximo para máis de dúas válvulas por cilindro. 
Todos os vehículos de dúas rodas motrices, cunha cilindrada superior a 1.600 cc e que utilicen compoñentes 
homologados nunha variante kit (VK), deberán estar equipados cunha brida de admisión de acordo coa súa
ficha de homologación. 
b) En caso de utilización de motores sobrealimentados: 
A cilindrada nominal limítase a un máximo de 2.500 cm3. O sistema se sobrealimentación debe ser como o
do motor homologado. Todos os vehículos sobrealimentados deben estar equipados cunha brida fixada á car-
casa do compresor. Todo o aire necesario para a alimentación do motor debe pasar a través desta brida, que
deberá respectar o seguinte: O diámetro máximo interior da brida é de 34 mm mantido sobre unha lonxitude
mínima de 3 mm, medido augas abaixod e un plano perpendicular ao eixo de rotación situado a un máximo
de 50 mm augas arriba dun plano que pase polos extremos máis augas arriba dos álabes da roda (ver debu-
xo 254-4). 
Este diámetro debe respectarse independentemente das condicións de temperatura. O diámetro exterior da
brida a nivel do pescozo, debe ser inferior a 40 mm, e debe manterse sobre unha lonxitude de 5 mm a cada
lado de leste. 
A montaxe da brida sobre o turbocompresor debe facerse de tal xeito que sexa necesario retirar completamen-
te dous parafusos do corpo do compresor, ou da brida, para poder desacoplar a brida do compresor. A anco-
raxe por parafusos de punzón non está autorizado. Para a instalación desta brida, permítese retirar material
da carcasa do compresor, e engadilo, co único propósito de fixar a brida sobre a carcasa do compresor. 
As cabezas dos parafusos de fixación deben tradearse para que poidan ser precintadas. A brida debe estar
feita dun único material e só pode tradearse co fin de instalala e precintala, que debe
poder facerse entre os parafusos de fixación, entre a brida (ou a fixación bridacarcasa do compresor), a car-
casa do compresor (ou a fixación carcasaplaca de peche) e a carcasa da turbina (ou a fixación carcasaplaca
de peche) (ver debuxo 254-4). Para vehículos con motores Diesel, a brida debe ter un diámetro interno máxi-
mo de 37 mm e unha dimensión externa de 43 mm, nas condicións fixadas anteriormente (este diámetro pode
ser revisado sen previo aviso). No caso dun motor con dous compresores en paralelo, cada compresor está
limitado por unha brida cun diámetro interior máximo de 24 mm, e un diámetro exterior máximo de 30 mm nas
condicións prescritas máis arriba. Esta brida, obrigatoria en rallies e no Campionato de Europa de Montaña,
non está prohibida noutras probas, se un concursante decidise utilizala.
5.1.9.- Árbore de levas: Libres, salvo o seu número e o número de cojinetes; o calado da distribución é libre.
Está permitido engadir cojinetes aos apoios pero a súa anchura non debe ser máis grande que aquela de os
apoios orixinais. As poleas, cadeas e correas para o arrastre das árbores de levas son libres en canto ao mate-
rial, tipo e dimensións. O material das engrenaxes e piñones asociados ás árbores de levas é libre. O perco-
rrido e o número de correas e cadeas é libre. As guías e tensores asociados a estas cadeas e correas son
igualmente libres, así como as tapas de protección. 
5.1.10.- Válvulas: O material e a forma das válvulas é libre, así como a lonxitude do vástago da válvula. As
dimensións características, indicadas na ficha de homologación, deben conservarse, incluíndo os ángulos res-
pectivos dos eixos das válvulas. A alzada das válvulas é libre. 
No caso de motores rotativos, no que concierne aos orificios da culata (parte interior do motor), só deben res-
pectarse as dimensións que figuran na ficha de homologación. As copelas, chavetas e guías (ata se non exis-
ten de orixe) non están suxeitas a ningunha restrición. Autorízase a engadir calas de espesor baixo os peira-
os. 
O material dos asentos é libre. 
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5.1.11.- Balancines e empujadores: Os balancines só poden modificarse conforme ao artigo 5 "Xeneralidades"
anterior.  O diámetro dos empujadores, así como a forma dos empujadores e balancines son libres, pero os
balancines deben ser intercambiables cos de orixe. É posible usar calas de espesor para o reglaje. 
5.1.12.- Aceso: A(s) bobina(s) de aceso, o condensador, o distribuidor, o ruptor e as bujías son libres, baixo
reserva de que o sistema de aceso (bateríabobina ou magneto) sexa o previsto polo construtor para o mode-
lo considerado. A montaxe dun aceso electrónico, ata sen ruptor mecánico, está autorizado coa condición de
que ningunha peza mecánica, excepto as mencionadas anteriormente, modifíquese ou cambie, coa excepción
do cigüeñal, o volante de inercia ou a polea do cigüeñal, para os cales será posible unha modificación limita-
da a engadir as pezas necesarias. Será posible cambiar un aceso electrónico por un mecánico nas mesmas
condicións. O número de bujías non pode cambiarse. O número de bobinas é libre. 
5.1.13.- Refrixeración: Baixo reserva de que estea montado no seu emprazamento de orixe, o radiador e os
seus soportes son libres, así como as canalizacións que lle unen ao motor. Pódese montar unha pantalla de
radiador. O ventilador pode cambiarse libremente, así como o seu sistema de funcionamento, ou retirarse.
Permítese engadir un ventilador por función. Non se aplica ningunha restrición ao termostato. As dimensións
e o material da turbinaventilador son libres, así como o seu número. Permítese a montaxe dun recuperador
para a auga de refrixeración. O tapón do radiador pode bloquearse. O vaso de expansión pode modificarse;
se non existe de orixe, pode engadirse un.
5.1.14.- Lubricación: O radiador, o intercambiador aceite-auga, as conducións, o termostato, o cárter de acei-
te e o filtro da bomba son libres, sen modificar a carrocería. O número de filtros da bomba é libre. A relación
de desmultiplicación e os compoñentes internos da bomba de aceite son libres. A cantidade de fluxo pode ser
aumentada con respecto á peza de orixe. A presión  de aceite pode ser aumentada cambiando o peirao da
válvula de descarga. A carcasa da bomba de aceite e a súa cuberta se houbese,  así como a súa posición
dentro do cárter deben permanecer de orixe pero o interior da carcasa e a súa cuberta se houbese pode ser
mecanizado.  Autorízase a montaxe dun tensor na cadea da bomba de aceite. Autorízase a adición de condu-
cións de aceite no interior do bloque motor, esas conducións poden usarse para pulverizar aceite. Devanditas
conducións de aceite non deben ter unha función estrutural. Poden ter unha válvula de control de fluxo só no
caso de que o bloque motor de serie téñaa (o número e tipo de válvulas debe ser idéntica a aquelas do blo-
que orixinal de serie). Con todo, a instalación dun radiador de aceite no exterior da carrocería só está permi-
tida por baixo do plano horizontal que pasa a través dos cubos das rodas e de tal forma que non exceda o
perímetro xeral do vehículo visto desde arriba, tal como preséntase na liña de saída, sen modificar a carroce-
ría. A montaxe dun radiador de aceite desta forma non poderá dar lugar á adición dunha estrutura envolven-
te aerodinámica. Todas as tomas de aire deberán ter como única función achegar o aire necesario para a refri-
xeración do radiador, con exclusión de todo efecto aerodinámico. A presión de aceite pode aumentarse
cambiando o peirao da válvula de descarga. Se o sistema de lubricación previse unha saída ao aire libre, esta
debe estar equipada do tal forma que os reflujos de aceite acumúlense nun recipiente recuperador. Este debe
ter unha capacidade de 2 litros para vehículos cunha cilindrada igual ou inferior a 2.000 cm3 , e 3 litros para
vehículos cunha cilindrada superior a 2.000 cm3. Este recipiente será de plástico translúcido ou terá unha fies-
tra transparente. É posible instalar un separador aireaceiche en o exterior do motor (capacidade máxima 1
litro), segundo o debuxo 255.3. O retorno do aceite do recipiente recuperador cara ao motor só poderá facer-
se por gravidade. Está autorizado a montaxe dun ventilador para a refrixeración do aceite do motor, pero sen
que isto implique ningún efecto aerodinámico. 
Testemuña de aceite: É libre pero debe estar presente en todo momento e non ter outra función. Pode ser des-
prazado en relación á súa posición de orixe. 
Filtro de aceite: A montaxe dun filtro de aceite ou dun cartucho en estado de funcionamento é obrigatorio e
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todo o caudal de aceite debe pasa por devandito filtro ou cartucho. O filtro ou o cartucho é libre a condición
de que sexa intercambiable co filtro ou cartucho de orixe. 
5.1.15.- Motor: Montaxe-Inclinación e Posición: Os soportes son libres (salvo o seu número),  a condición de
que a inclinación e a posición do motor no interior do seu compartimento non se modifiquen, e de que se res-
pecten os artigos 5.7.1. e 5-Generalidades. Os soportes poderán soldarse ao motor e á carrocería e a súa
posición é libre. 
5.1.16.- Escape: Os debuxos III e IV (Debuxos III-L1 e III-L2 para vehículos homologados dende o 01/01/2011)
da ficha de homologación de Grupo AB deben respectarse.
O dispositivo de escape é libre a partir da saída do colector, a condición de que non se excedan os niveis
sonoros prescritos no (ou os) países atravesados pola proba, se se trata dunha proba na estrada aberta. A
saída do escape debe efectuarse no interior do perímetro do vehículo (ver Prescricións Xerais, artigo 252.3.6). 
Para os WRC, unha illamento térmico eficaz debe porse ao redor do escape para evitar a excesiva calor do
mesmo, e canalizar posibles fugas cara a áreas mais frías do vehículo.
Para os vehículos con motor turboalimentado, o escape só pode modificarse a partir do turbocompresor. No
caso de motores rotativos, as dimensións dos condutos no colector de escape son libres,  a condición de res-
pectar as dimensións orixinais dos orificios de entrada do colector. Está autorizado a montaxe de pantallas tér-
micas sobre o colector de escape, o turbocompresor e sobre o dispositivo de escape, pero a súa única fun-
ción debe ser a protección térmica. 
Motores atmosféricos: O fluxo de gases caluga debe modificarse por medio de dispositivos electrónicos ou
mecánicos. 
Motores sobrealimentados: O fluxo de gases pode estar unicamente modificado polo funcionamento da waste-
gate eou o dispositivo destinado a inxectar aire fresco dentro do colector de escape. 
5.1.17.- Poleas, correas e cadeas de arrastre de elementos auxiliares situados no exterior do motor: As pole-
as, as cadeas e as correas para o arrastre de elementos auxiliares son libres en material, tipo e dimensións.
O percorrido e o número de correas e de cadeas é libre. 
5.1.18.- Xuntas: Libres. 
5.1.19.- Motor-peiraos: Non existen restricións, pero deben conservar o seu principio de funcionamento de
orixe. 
5.1.20.- Motor de arranque: Deberá manterse, pero a marca e o tipo son libres. 
5.1.21.- Presión de sobrealimentación: Esta presión pode modificarse polo artigo 5.1.19 e o artigo 5-
Xeneralidades. A conexión entre a cápsula e a "waste-gate" pode facerse regulable se non o é de orixe. O sis-
tema orixinal de funcionamento da "waste-gate" pódese modificar e facerse axustable, pero este sistema debe
manterse. Un sistema mecánico debe permanecer mecánico, un sistema eléctrico debe permanecer eléctrico,
etc. 
5.1.22.-Parafuso de bloqueo: Permítese utilizar un parafuso de bloqueo co único fin de fixar unha protección
sobre o motor e sobre a culata. 
Este parafuso non debe utilizarse, de ningún modo, para fixar outros elementos.
5.2.- TRANSMISIÓN. 
5.2.1.- Embrague: O embrague é libre, pero a carcasa homologada debe conservarse, así como o tipo de
mando.  Os depósitos de liquido de embrague poden fixarse no habitáculo. Neste caso, deben fixarse sólida-
mente e recubrirse dunha protección estanca aos líquidos e ao lume.
5.2.2.- Caixa de cambios: Non se autorizan as caixas de cambio con variador. Autorízase un dispositivo adi-
cional de lubricación e de refrixeración do aceite nas mesmas condiciones que para o artigo 5.1.14 (bomba de
circulación, radiador e tomas de aire situadas baixo o vehículo), pero debe conservarse o principio de lubrica-
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ción de orixe.Con todo, unha caixa de cambios homologada como suplementaria, cunha bomba de aceite,
pode utilizarse sen esta bomba. 
Autorízase a montar un ventilador para a refrixeración do aceite da caixa de cambios, pero sen que isto impli-
que efectos aerodinámicos. O interior da caixa de cambios é libre. As relacións de cambio deben ser homolo-
gadas en Grupo A. 
Os soportes da caixa de cambios son libres, excepto o seu número. Poderá utilizarse: 
- O cárter de serie coas relacións de serie ou un dos dous xogos de relacións adicionais. 
- Unha das carcasas suplementarias unicamente cun dos xogos de relacións adicionais. 
5.2.3.- Grupo final e diferencial: Autorízase a montar un diferencial de deslizamiento limitado, a condición de
que poida aloxarse na carcasa de orixe, sen máis modificacións que as previstas no anterior  parágrafo
"Xeneralidades". Igualmente permítese bloquear o diferencial de orixe. 
Debe manterse o principio de lubricación orixinal da ponte traseira. Con todo, permítese un dispositivo adicio-
nal de lubricación e refrixeración do aceite (bomba de circulación, radiador, e tomas de aire situadas baixo o
vehículo) baixo as mesmas condiciones que no artigo 5.1.14. 
Un radiador de aceite eou unha bomba de aceite poden instalarse no maleteiro (sen modificar a carrocería de
serie) pero un biombo impermeable e ignífuga debe separarlles dos ocupantes do vehículo. Os soportes do
diferencial son libres. 
O uso de diferenciais activos, é dicir, calquera sistema que actúe directamente sobre os reglajes do diferen-
cial (precarga, tarados…) está prohibido para todos os vehículos de dúas rodas motrices. 
Para vehículos con catro rodas motrices, os diferenciais e autoblocantes dianteiro e traseiro deben ser con-
formes ao seguinte:
- Só se permiten sistemas completamente mecánicos. 
- O autoblocante debe ser do tipo de discos e ramplas. Ningún dos parámetros dos diferenciais dianteiro e tra-
seiro poden ser modificados excepto por medio de ferramentas cando o vehículo está parado. Para vehículos
WRC, só poden empregarse diferenciais dianteiro e traseiro homologados. 
5.2.4.- As seguintes medidas son de aplicación a circuítos hidráulicos de vehículos WRC: 
- A presión hidráulica presente nas canalizacións debe retornar a cero axiña que como o motor párese. 
- A presión nominal nas canalizacións nunca debe exceder 150 bar.  
5.2.5.- Árbores de transmisión: As árbores de transmisión en titanio están prohibidos. A partir do 01.01.2006
as árbores longitudinales en titanio están prohibidos excepto nos casos excepcionais estudados no Grupo de
Traballo Técnico de Rally (Rally TWG). 
5.3.- SUSPENSIÓN. A posición dos eixos de rotación dos puntos de ancoraxe da suspensión ás manguetas
e á carrocería (ou chasis) debe permanecer invariada. 
Na o caso dunha suspensión oleoneumática, as conducións e as válvulas conectadas ás esferas (parte neu-
mática) son libres. 
5.3.1.- Poden montarse barras antiaproximación ou antiseparación sobre os puntos de ancoraxe da suspen-
sión á carrocería ou ao chasis dun mesmo eixo, a cada lado do eixo longitudinal do vehículo. A distancia entre
un punto de ancoraxe da suspensión e  un punto de ancoraxe da barra non pode ser superior a 100 mm, salvo
se trátase dunha barra transversal homologada coa estrutura de seguridade e salvo no caso dunha barra
superior fixada a unha suspensión Mac Pherson ou similar. Neste último caso, a distancia máxima entre un
punto de ancoraxe da barra e o punto de articulación superior será de 150 mm (debuxos 255-4 e 255-2).
Aparte destes puntos, esta barra non debe ancorarse sobre a carrocería ou os elementos mecánicos. 
5.3.2.-Autorízase a reforzar os puntos de ancoraxe e o tren rodante,  por adición de material, pero unir dúas
pezas 
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separadas para formar unha está prohibido. 
5.3.3.- Barra estabilizadora: 
As barras estabilizadoras homologadas polo construtor poden substituírse ou suprimirse, a condición de que
os seus puntos de fixación ao chasis permanezan invariados. 
Estes puntos de ancoraxe poden utilizarse para a fixación de barras antiaproximación ou antiseparación. Só
se permite o emprego de barras antibalanceo operadas mecanicamente. O axuste das barras só pode ser rea-
lizado polo piloto directamente, mediante un sistema exclusivamente mecánico sen alimentación exterior. 
Calquera conexión entre amortiguadores está prohibida. Prohíbense as barras antibalanceo de aliaxe de tita-
nio. 
5.3.4.- Lareira articulacións poden ser dun material diferente ao de orixe. 
Os puntos de ancoraxe da suspensión sobre a carrocería ou sobre o chasis poden cambiarse: 
- Utilizando unha rótula "Uniball"; o brazo de orixe pode cortarse e soldarse un novo asento para a "Uniball".
Os distanciales utilizaranse ao lado da "Uniball". 
- Utilizando un parafuso de diámetro superior. 
- Reforzando o punto de ancoraxe por adición de material ata un máximo de 100 mm do punto de ancoraxe.
A posición do centro da articulación non pode cambiarse (ver debuxo 255-5). 
5.3.5.- As dimensións dos resortes son libres, pero non o tipo e o material (o cal debe ser un material ferroso,
é dicir 80% ferro); os asentos dos resortes poden facerse regulables ou axustables, ata por adición de mate-
rial. Un peirao helicoidal pode cambiarse por dous, ou máis, peiraos do mesmo tipo, concéntricos ou en serie,
a condición de que poidan montarse sen outras modificacións que as especificadas neste artigo. A altura ao
chan pode regularse só coa axuda de ferramentas e vehículo parado. 
5.3.6.- Amortiguadores: A marca é libre, pero non o número, o tipo (telescópico, de brazo, etc.), o principio de
funcionamento (hidráulico, de fricción, mixto, etc.), nin os soportes. A comprobación do principio de funciona-
mento dos amortiguadores será efectuada da seguinte forma: Unha vez desmontados os peiraos eou barras
de torsión, o vehículo debe caer por gravidade ata o tope do amortiguador en menos de cinco minutos. 
Pode usarse un limitador de percorrido de suspensión. 
Só se permite un cable por roda, e a súa única función debe ser limitar o percorrido da roda cando o amorti-
guador non estea comprimido. 
Os amortiguadores de gas consideraranse, a efectos do seu principio de funcionamento, como amortiguado-
res hidráulicos. 
No caso de que para substituír un elemento de suspensión tipo Mac Pherson ou dunha suspensión que fun-
cione de xeito idéntico, sexa necesario cambiar o elemento telescópico, as novas pezas deben ser mecanica-
mente equivalentes ás pezas de orixe , excepto o elemento amortiguador e a copela do peirao. 
Se os amortiguadores teñen depósito de fluído separado localizado no habitáculo, ou no maleteiro se este non
está separado do habitáculo, estes deben estar fortemente suxeitos e deben estar recubertos cunha protec-
ción. Pode usarse un limitador de percorrido de suspensión. 
Só se permite un cable por roda, e a súa única función debe ser limitar o percorrido da roda cando o amorti-
guador non estea comprimido. Está prohibido calquera servomando que active un circuíto de potencia que
actúe directa ou indirectamente sobre os elementos de suspensión. 
Autorízase un sistema que permita modificar o tarado dos amortiguadores electrónicamente.
Non está permitido ningún sistema electrónico de control dos amortiguadores.
5.3.7.- Portamanguetas: Prohíbense os portamanguetas de titanio, excepto en casos excepcionais examina-
dos polo Grupo de Traballo Técnico de Rally.
5.4.- RODAS E PNEUMÁTICOS. As rodas completas son libres a condición de que poidan aloxarse na carro-
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cería de orixe; isto significa que a parte superior da roda completa, situada verticalmente por encima do cen-
tro de mangueta, debe estar cuberta pola carrocería cando a medición realízase verticalmente. As fixacións
das rodas por parafusos poden cambiarse libremente por fixacións de espárragos e porcas. Para Rallyes uni-
camente, a lamia debe estar fixada mediante polo menos catro porcas ou espárragos. 
En rallies: 
Ata 1.000 cm3 7" 
Máis de 1.000 cm3 a 1.150 cm3 7" 
Máis de 1.150 cm3 a 1.400 cm3 8" 
Máis de 1.400 cm3 a 1.600 cm3 8" 
Máis de 1.600 cm3 a 2.000 cm3 9" 
Máis de 2.000 cm3 a 2.500 cm3 9" 
Máis de 2.500 cm3 a 3.000 cm3 9" 
Máis de 3.000 cm3 a 3.500 cm3 9" 
Máis de 3.500 cm3 a 4.000 cm3 9" 
Máis de 4.000 cm3 a 4.500 cm3 9" 
Máis de 4.500 cm3 a 5.000 cm3 9" 
Máis de 5.000 cm3 a 5.500 cm3 9" 
Máis de 5.500 cm3 9" 
Para as outras probas: 
Ata 1.000 cm3 7" 
Máis de 1.000 cm3 a 1.150 cm3 7" 
Máis de 1.150 cm3 a 1.400 cm3 8" 
Máis de 1.400 cm3 a 1.600 cm3 8" 
Máis de 1.600 cm3 a 2.000 cm3 9" 
Máis de 2.000 cm3 a 2.500 cm3 9" 
Máis de 2.500 cm3 a 3.000 cm3 9" 
Máis de 3.000 cm3 a 3.500 cm3 10" 
Máis de 3.500 cm3 a 4.000 cm3 10" 
Máis de 4.000 cm3 a 4.500 cm3 11" 
Máis de 4.500 cm3 a 5.000 cm3 11" 
Máis de 5.000 cm3 12" 
Para os World Rally Car e os Kit Car, o diámetro da lamia é libre, pero non debe superar 18". 
Para os outros vehículos, o diámetro da lamia pode aumentarse ou diminuírse ata en 2" en relación coa dimen-
sión de orixe. Con todo, o diámetro da lamia non debe superar 18". 
Adicionalmente, para todos os vehículos e só para probas de terra, as dimensións das lamias limítanse como
segue: 
- Se a anchura da lamia é menor ó igual a 6", o diámetro máximo está limitado a 16". 
- Se a anchura da lamia é maior que 6", o diámetro máximo está limitado a 15". 
En rally, o diámetro máximo das rodas completas é de 650 mm, non incluídos os cravos, se se utilizan pneu-
máticos con cravos. Non é necesario que todas as rodas sexan do mesmo diámetro. 
Só en rallyes: O magnesio forxado está prohibido para as rodas cun diámetro inferior a 18''. Para lamias de
8x18", está prohibido o magnesio forxado e un peso menor a 7,8 Kg. Excepto para Rallyes, en caso de fixar
a roda por unha porca central, deberá colocarse un resorte de seguridade na porca durante toda a proba e
debe substituírse logo de cada cambio de roda. Estes resortes deben estar pintados en vermello "Dayglo". Os
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resortes de recambio deben estar dispoñibles en todo momento.
5.5.- SISTEMA DE FREADO. O sistema de freado é libre, sempre que: 
- Inclúa polo menos dous circuítos independentes mandados polo mesmo pedal. (Entre o pedal do freo e as
pinzas, os dous circuítos deben ser identificables como separados, sen outra interconexión máis que o repar-
tidor mecánico de freada. 
-Non haxa ningún dispositivo ou 'sistema' montado entre o cilindro mestre e as pinzas. Os sistemas de adqui-
sición de datos, os interruptores de contacto para as luces posteriores, os limitadores mecánicos dianteiros ou
traseiros ou os freos de man accionados directamente polo condutor non son considerados 'sistemas'.
5.5.1.- Forros de freo: O material e a forma de fixación (remachado ou pegado) son libres,  a condición de que
as dimensións dos forros consérvense. 
5.5.2.- Servofrenos, reguladores de freada, dispositivos antibloqueo (limitador de presión): Os servofrenos
poden desconectarse e retirarse; os reguladores de freada e os dispositivos antibloqueo poden desconectar-
se, pero non retirarse. O dispositivo de regulación é libre. Os reguladores de freada non deben de splazarse-
do compartimento no que están situados de orixe (habitáculo, compartimento motor, exterior, etc. 
5.5.3.- Refrixeración dos freos: As chapas de protección poden retirarse ou modificarse, pero non se pode
engadir material. Só permítese unha condución flexible para levar o aire aos freos de cada roda, pero a súa
sección interior debe poder inscribirse nun círculo de 10 cm de diámetro. As canalizacións de aire non poden
exceder o perímetro do vehículo visto desde arriba. 
Esta condución pode ser duplicada, pero en devandito caso a sección interior de cada condución debe ser
capaz de conterse dentro dun círculo de 7 cm de diámetro. 
5.5.4.- Discos de freo: A única operación permitida é o rectificado. Permítese montar un dispositivo de elimi-
nación do barro acumulado nos discos de freo eou as lamias. 
5.5.5.- O dispositivo de freo de man pode desmontarse, pero unicamente nas probas nun percorrido pechado
(circuítos, subidas de montaña, sláloms). 
5.5.6.-Circuíto hidráulico: Autorízase a cambiar as conducións hidráulicas por canalizacións de calidade aero-
náutica. Os depósitos de líquido de freo poden fixarse no habitáculo. Neste caso, deben fixarse sólidamente
e estar recubertos por unha protección estanca aos líquidos e ao lume. 
5.5.7.-Pinzas de freo: Só poden usarse pinzas de freo homologadas en Grupo A. Só autorízase unha pinza
por cada roda. A sección  pistón da pinza debe ser circular. 
5.5.8) Bombas de freo. Deben estar homologadas. 
5.6.- DIRECCIÓN. Permítese desconectar o sistema de dirección asistida. 
5.6.1 Calquera sistema de dirección que permita o realineamiento de máis de dúas rodas está prohibido. 
5.6.2 Os sistemas de dirección asistida non poden ser controlados electrónicamente. 
Ningún sistema pode ter outra función que a de reducir o esforzo físico requirido para virar o vehículo. No caso
no cal o vehículo de serie estea equipado dun sistema de dirección aistida controlado electrónicamente:  
- Se este tipo de sistema mantense, ningún elemento de suspensión pode modificarse, aínda que a caixa elec-
trónica pode reprogramarse. 
- Se pode utilizar un novo sistema de dirección asistida a condición de que non estea controlado electrónica-
mente e de que sexa homologado.
5.7.- CARROCERÍA-CHASIS. 
5.7.1.- Aligeramientos e reforzos: 
Permítese reforzar as partes suspendidas do chasis e  a carrocería, a condición de que o material utilizado
siga a forma orixinal e estea en contacto con ela. Autorízanse os reforzos por materiais compostos segundo
este artigo, calquera que sexa o seu espesor, segundo o debuxo 255-8. Pode retirarse o material de insono-
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rización baixo o piso do vehículo, no compartimento motor, no maleteiro e nos pasos de roda. Os soportes non
utilizados (por exemplo, roda de reposto) situados sobre o chasiscarrocería poden eliminarse, agás se son
soportes de partes mecánicas que non poden desprazarse ou retirarse. 
É posible pechar os orificios no habitáculo, compartimento motor, maleteiro e nas aletas. Os buracos poden
pecharse mediante chapa metálica ou materiais plásticos. Estes poden soldarse, pegarse ou remacharse. Os
outros orificios da carrocería unicamente poden pecharse con cinta adhesiva. 
5.7.2.- Exterior. 
5.7.2.1.- Parachoques: Pódense retirar as escudos. 
5.7.2.2.- Tapacubos e embellecedores de roda: Os tapacubos poden retirarse. Os embellecedores deben reti-
rarse. 
5.7.2.3.- Limpiaparabrisas: O motor, a posición, as escobillas e o mecanismo son libres, pero polo menos,
deberá preverse un limpiaparabrisas sobre o parabrisas. Permítese desmontar o dispositivo lavafaros. A capa-
cidade do depósito do lavacristales é libre segundo o Art. 252.7.3 no maleteiro ou no compartimento motor. 
5.7.2.4.-Autorízase a eliminación das bandas decorativas exteriores, serán consideradas como talles, todas
as pezas que sigan o contorno exterior da carrocería e dunha altura inferior a 25 mm.
5.7.2.5.- Os puntos de levantamento do gato poden reforzarse, cambiarse de lugar, ou aumentar o seu núme-
ro. 
5.7.2.6.-Autorízase a montar protectores de faros, destinados exclusivamente a cubrir o vidro dos faros,  sen
influír na aerodinámica do vehículo. 
5.7.2.7.-Tendo en conta os diferentes Regulamentos de Tráfico de cada país, a situación e o tipo das placas
de matrícula é libre. 
5.7.2.8.- Os soportes das placas de matrícula pode eliminarse, pero non o seu sistema de iluminación. 
5.7.2.9.-Poden montarse fixacións suplementarias de seguridade para o parabrisas e as fiestras laterais, a
condición de que non melloren as calidades aerodinámicas do vehículo. Soamente poden usarse os parabri-
sas de serie e os parabrisas homologados en VO que pesen máis de 9.2 kg.
5.7.2.10.- A montaxe de proteccións inferiores só está autorizado en rally, a condición de que sexan efectiva-
mente proteccións que respecten a altura ao chan, que sexan desmontables e que estean concibidas exclu-
siva e especificamente co fin de protexer os seguintes elementos: motor, radiador, suspensión, caixa de cam-
bios, depósito, transmisión, escape, botellas do extintor. As proteccións inferiores poden estenderse toda a
anchura da parte inferior do paragolpes dianteiro só por diante do eixo dianteiro. Ditas protecciónes deben
estar fabricadas en aliaxe de aluminio ou aceiro e ter un espesor mínimo de 4mm e 2 mm respectivamente.
En calquera caso, permítese reforzar a parte superior mediante metal ou láminas en material composto e
engadir pezas non estruturais en material composto. 
5.7.2.11.- Permítese dobrar os bordos de aceiro ou reducir os perfís de plástico das aletas e os parachoques
se penetran no interior do pasod e roda. As pezas de insonorización en plástico poden retirarse dos pasos de
roda. Estes elementos de plástico poden cambiarse por outros elementos de aluminio ou de plástico da
mesma forma. A fixación das aletas por soldadura pode cambiarse por unha fixación por pernosparafusos.
5.7.2.12.-Permítese utilizar gatos pneumáticos desmontables, pero sen botella de aire comprimido a bordo
(soamente en circuítos).
5.7.2.13.- As faldillas están prohibidas. Todo dispositivo ou construción non homologado, e que estea concibi-
do de forma que cubra completa ou parcialmente o espazo entre a parte suspendida do vehículo e o chan está
prohibido en todas as circunstancias. Ningunha protección autorizada polo artigo 255.5.7.2.10 pode intervir na
aerodinámica do vehículo. 
5.7.2.14.-As bisagras das portas non poden modificarse. As bisagras ou articulacións do capó dianteiro, capó
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traseiro e portón,  son libres, pero non se permite cambiar a súa situación, nin engadir ou cambiar as súas
funcións. 
5.7.3.- HABITÁCULO. 
5.7.3.1.- Asentos: Autorízase a atrasar os asentos dianteiros, pero non máis aló do plano vertical definido polo
bordo dianteiro do asento traseiro de orixe. O límite relativo ao asento dianteiro está formado pola altura do
respaldo sen apoyacabezas, e se o apoyacabezas está integrado no asento, polo punto máis atrasado dos
ombreiros do condutor. O asento do pasaxeiro, así como os asentos traseiros, poden retirarse.
5.7.3.2.- No caso de que o depósito estivese instalado no maleteiro e retiráronse os asentos traseiros, un
panel ignífugo e estanco debe separar o habitáculo do depósito. No caso dun vehículo de dous volumes, será
posible utilizar unha pantalla non estrutural de plástico transparente e non inflamable entre o habitáculo e o
emprazamento do depósito. Nos vehículos de dous volumes homologados desde o 01.01.98, cun depósito de
combustible instalado no maleteiro, unha caixa ignífuga e estanca debe rodear ao depósito e os seus orificios
de enchido. Nos vehículos de tres volumes homologados desde o 01.01.98, un panel ignífugo e estanco debe
separar o habitáculo do depósito. No entanto, recoméndase que este panel estanco substitúase por unha
caixa estanca como nos vehículos de dous volumes. 
5.7.3.3.- Cadro de mandos: Os revestimentos situados por baixo del, e que non formen parte do mesmo, pode-
rán retirarse. Permítese retirar a parte da consola central que non contén nin a calefacción, nin os instrumen-
tos (segundo o debuxo 255-7).
5.7.3.4.- Portas-revestimentos laterais: Permítese retirar o material de insonorización das portas, sempre que
non se modifique o seu aspecto. No caso dun vehículo de dúas portas, os revestimentos situados baixo as
fiestras laterais traseiras poden tamén retirarse, pero deben substituírse por paneis feitos dun material com-
posto non inflamable.
a) Permítese retirar o gornecido da porta así como a barra de protección lateral co fin de instalar un panel de
protección lateral construído en material composto non inflamable. A configuración mínima deste panel debe-
rá estar conforme co debuxo 255-14.  
b) Se a estrutura orixinal de portas non se modifica (supresión aínda que sexa parcial das barras ou os refor-
zos) as barras de protección lateral non se retiran, os paneis das portas poden facerse de chapa metálica de
0,5 mm de espesor mínimo, de fibra de carbono de polo menos 1 mm de espesor ou doutro material sólido e
non inflamable de 2 mm de espesor como mínimo. A altura mínima deste panel debe estenderse desde a base
da porta á altura máxima da travesa da porta. Permítese substituír un elevalunas eléctrico por un elevalunas
manual. No caso de coches de 4 ou 5 portas o mecanismo do elevalunas de portelo traseiro, poderá substi-
tuírse por un dispositivo destinado a bloquear o portelo en posición pechada.
5.7.3.5.-Chan: As alfombrillas son libres e poden retirarse. 
5.7.3.6.-Outros materiais de insonorización e gornecidos: Permítese retirar os materiais de insonorización e
os gornecidos, excepto os mencionados nos artigos 5.7.3.4 (Portas) e 5.7.3.3 (Cadro de mandos). 
5.7.3.7.- Sistema de calefacción: O sistema de calefacción orixinal pode quitarse pero un sistema eléctrico de
desempañado ou similar debe ser conservado. 
5.7.3.8.- Dispositivo de climatización: Pódese engadir ou retirar, pero debe asegurarse a calefacción.
5.7.3.9.- Volante de dirección: Libre; permítese eliminar o dispositivo antirrobo. O mecanismo de retirada rápi-
da do volante debe consistir nun collarín concéntrico ao eixo do volante, coloreado amarelo por medio de ano-
dización ou calquera outro revestimento duradeiro, e instalado na columna de dirección por detrás do volan-
te. O sistema de retirada debe ser operado tirando do collarín seguindo o eixo da dirección. 
5.7.3.10.-Autorízase a montaxe dunha estrutura de seguridade (ver artigo 253.8). 
5.7.3.11.-Permítese desmontar a bandexa traseira desmontable nos vehículos de dous volumes. 
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5.7.3.12.- Canalizacións de aire: O paso de canalizacións de aire está permitido na medida que estea desti-
nado á ventilación do habitáculo. 
5.7.4.- ACCESORIOS ADICIONAIS. 
Autorízanse, sen restricións, todos os accesorios que non teñan ningún efecto sobre o comportamento do
vehículo, talles como os que afectan á estética ou á comodidade interior (iluminación, calefacción, radio,  etc.).
Estes accesorios non poderán, en ningún caso, nin sequera indirectamente, aumentar a potencia do motor, ou
ter influencia sobre a dirección, a transmisión, os freos ou a estabilidade. A función de todos os mandos debe-
rá ser a prevista polo construtor. Permítese adaptalos para facelos máis utilizables ou máis facilmente accesi-
bles, por exemplo, unha panca do freo de man máis longa, unha placa adicional no pedal de freo, etc. 
Permítese o seguinte: 
1) As fiestras de orixe do vehículo homologado poden modificarse pero deben estar homologadas pola FIA e
ser obxecto dunha ficha de homologación. 
2) Os instrumentos de medida, velocímetros, etc., poden instalarse ou substituírse, con funcións eventualmen-
te diferentes. Tales instalacións non deben entrañar riscos. Con todo, o velocímetro non poderá retirarse, se
o regulamento particular da proba prohíbeo. 
3) A bucina pode cambiarse eou se pode engadir unha bucina suplementaria ao alcance do pasaxeiro. A buci-
na non é obrigatoria en estradas pechadas. 
4) No caso de accesorios suplementarios, os interruptores eléctricos e os controis eléctricos fixados á colum-
na de dirección poden cambiarse libremente, no que concierne ao seu uso, a súa posición e o seu número. 
5) O mecanismo de bloqueo da panca de freo de man pode cambiarse co fin de obter un desbloqueo instan-
táneo (freo de man "fly-off"). 
6) A(s) roda(s) de reposto non é(son) obrigatoria(s). Con todo, en caso de habela(s) debe(n) estar sólidamen-
te fixada(s), e non pode(n) instalarse no espazo reservado para o condutor e o pasaxeiro dianteiro (se está a
bordo) e non entrañar ningunha modificación no aspecto exterior da carrocería. 
7) Permítese engadir compartimentos suplementarios á guantera e petos adicionais nas portas,  sempre que
se usen os paneis de orixe. 
8) Pódense engadir paneis de material illante sobre os paneis existentes para protexer aos pasaxeiros do
lume.
9) Permítese cambiar as articulacións do sistema de mando da caixa de cambios. Calquera captador de velo-
cidade ha de ser mediante efecto Hall ou inducido por unha roda dentada. 
5.8.- SISTEMA ELÉCTRICO. 
5.8.1.- A tensión nominal do sistema eléctrico, incluído o circuíto de alimentación do encendido, debe manter-
se. 
5.8.2.-Permítese engadir relés ou fusibles ao circuíto eléctrico, así como alargar ou engadir cables eléctricos.
Os cables eléctricos e os seus fundas son libres. 
5.8.3.- Batería: A marca e a capacidade da(s) batería(s) son libres. Cada batería debe estar sólidamente fixa-
da e cuberta para evitar todo curtocircuíto ou fuga de líquido. Debe manterse o número de baterías previsto
polo construtor. Se a batería desprázase da súa posición orixinal, a fixación á carrocería debe estar formada
por un soporte metálico e dous abrazaderas metálicas cun revestimento illante ancorados ao chan por medio
de pernos e porcas. Para fixar estas abrazaderas deberanse utilizar pernos dun diámetro mínimo de 10 mm,
e baixo cada un, unha contraplaca por baixo da chapa da carrocería de, polo menos, 3 mm de espesor e, polo
menos, 20 cm2 de superficie. Unha batería electrolítica deberá estar cuberta por unha caixa de plástico estan-
ca, coa súa propia fixación. A súa situación é libre, pero se se coloca no habitáculo, só poderá facerse por
detrás dos asentos dianteiros. Neste caso, e se se trata dunha batería electrolítica, a caixa de protección debe-
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rá incluír unha toma de aire con saída fose do habitáculo (ver debuxos 255-10 e 255-11). No caso de que a
batería situada no habitáculo sexa unha batería seca, debe estar protexida oéctricamente por unha cobertura
que a recubra completamente. 
5.8.4) Xerador, regulador de tensión e motor de arranque. Libres, pero non deben modificarse nin a posición,
nin o sistema de arrastre do xerador. O regulador de tensión pode desprazarse, pero non ao habitáculo, agás
se estivese alí de orixe. Poden combinarse sempre que o vehículo homologado tivéseos de orixe e sempre
que proveñan doutro vehículo de serie. 
5.8.5.- Alumado-Sinalización: Os sistemas de alumado e sinalización deben estar conformes coa normativa
vixente do país da proba ou coa Convención Internacional sobre Tráfico. Tendo isto en conta, permítese modi-
ficar a situación das luces de sinalización e de posición, pero os orificios orixinais deben taparse. A marca dos
aparellos de alumado é libre. Os aparellos de alumado que formen parte do equipo normal, deben ser os pre-
vistos polo construtor e en canto ao seu funcionamento deben estar conformes ao previsto polo construtor
para o modelo considerado. Os faros de orixe poden substituírse por outros que presenten as mesmas fun-
cións de alumado, sempre que non se recorte a carrocería e que se tape o orificio orixinal. 
Permítese modificar o sistema de funcionamento dos faros escamoteables, así como a súa fonte de enerxía.
Déixase enteira liberdade no que concierne ao vidro de protección do faro, ao reflector e ás lámpadas. Os
faros suplementarios están autorizados,  a condición de que o número total de faros presentes no vehículo
non exceda de 8 (non incluídas as luces de posición nin laterais) e a condición de que o total sexa par. Se é
necesario, poden instalarse encaixados no frontal da carrocería ou na grella, pero as aperturas que se practi-
quen deberán ser tapadas completamente polos faros. Os faros orixinais poden deixarse inoperantes e poden
cubrirse con cinta adhesiva. Permítese substituír un faro rectangular por dous circulares, ou viceversa, mon-
tados sobre un soporte das dimensións do orificio e que o tape completamente. 
Autorízase a montaxe dunha luz de marcha atrás, se é preciso por empotramiento na carrocería, a condición
de que só se acenda cando a panca de cambio está na posición de marcha "atrás" e baixo reserva de que se
observen os Regulamentos de Tráfico aos que estea suxeita. 
Se se prevé un novo soporte da placa de matrícula con iluminación, o sistema orixinal (soporte e iluminación)
pode retirarse. Excepto en rallies, a iluminación da placa non é obrigatoria. O regulamento particular dunha
proba poderá achegar derrogacións ás prescricións anteriores. 
5.9.- DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE. 
5.9.1.-A capacidade total dos depósitos de carburante non debe exceder os límites seguintes, en función da
cilindrada do motor: 
Ata 700 cm 3 60 l.
Máis de 700 a 1.000 cm 3 70 l.
Máis de 1.000 a 1.400 cm 3 80 l.
Máis de 1.400 a 1.600 cm 3 90 l.
Máis de 1.600 a 2.000 cm 3 100 l.
Máis de 2.000 a 2.500 cm 3 110 l.
Máis de 2.500 cm 3 120 l. 
Soamente en rallyes, e para motores de cilindrada superior a 1400 cm3, a capacidade está limitada a 95 l. 
5.9.2.- O depósito pode substituírse por un depósito de seguridade homologado pola FIA (especificación FT3
1999, FT3.5 ó FT5), ou por outro homologado polo construtor do vehículo. Neste caso, o número de depósi-
tos é libre e deberán estar situados no interior do maleteiro ou no lugar de orixe. Os depósitos colectores
dunha capacidade inferior a 1 litro son de construción libre. Pódense combinar, igualmente, os diferentes
depósitos homologados (o que inclúe o depósito de serie) e os depósitos FT3 ó FT3 1999, FT3.5 ó FT5 sem-
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pre que as súas capacidade total non exceda os límites determinados polo artigo 5.9.1. 
A situación do depósito de orixe só pódese cambiar nos vehículos nos que o construtor situouno no habitácu-
lo ou preto dos ocupantes. Neste caso, permítese montar unha protección estanca entre o depósito e os ocu-
pantes do vehículo, ou ben, colocalo no maleteiro e, se fose necesario, modificar os seus accesorios anexos
(orificio de enchido, bomba de gasolina, tubo de soborde, etc.).  En calquera caso, estes desprazamentos de
depósitos non poden dar lugar a outros aligeramientos ou reforzos que os previstos polo artigo 5.7.1, pero a
apertura que quede pola eliminación do depósito de orixe pode pecharse cun panel. Os orificios de enchido
poden estar situados nas fiestras. Pódese montar un radiador no circuíto de carburante (capacidade máxima
dun litro).
5.9.3.- A utilización dun depósito de carburante de capacidade aumentada poderá autorizarse por unha F.G.A.,
co acordo da FIA, para as probas organizadas en condicións xeográficas especiais (por exemplo, percorridos
nun país desértico ou tropical). 
6. LIMITACIÓNS PARA VEHÍCULOS HOMOLOGADOS NUNHA VARIANTE KIT SUPER 1.600. 
6.1.- DEFINICIÓN. Unha Variante Kit Super 1.600 (VK-S1.600) é unha variante dun modelo de vehículo deter-
minado, homologado previamente en Grupo A, e que polo tanto, deberá estar construído como un vehículo
Grupo A. Os vehículos admitidos son vehículos con tracción dianteira e motores atmosféricos, cunha cilindra
máxima de 1.600 cc en variante kit. Os elementos homologados nunha Variante Kit Super 1.600 (VK-S1.600)
deben usarse na súa totalidade e non deben ser modificados. 
6.2.- PESO. O peso mínimo é de 1.000  Kg baixo as condicións do art. 4.3 (e só cunha roda de reposto). O
peso mínimo combinado do vehículo (baixo as condicións do art. 4.3 e só cunha roda de reposto) e equipo
(piloto e copiloto) é 1.150 kg. Cando leven no coche dúas rodas de reposto, a segunda roda deberá sacarse
do vehículo antes da pesada. 
6.3.- LIMITACIÓNS. 
6.3.1.- Motor. 
a) Relación de compresión: A relación de compresión máxima é de 13:1. A relación de compresión debe per-
manecer neste valor ou por baixo del en calquera momento. A superficie do pistón pode ser mecanizada co
único propósito de axustar a relación de compresión. 
b) Calquera sistema de inxección de auga está prohibido. 
c) Os sistemas de distribución variable están prohibidos (calado e alzada de válvula). 
d) A xeometría variable dos colectores de admisión e escape están prohibidos. Se o vehículo de serie está
equipado con eles, deben desactivarse. O espesor dos tubos do sistema de escape debe ser maior ou igual
a 0,9 mm, medidos ao nivel das partes non dobradas. Os colectores de admisión e escape deben estar homo-
logados. O espesor dos tubos do sistema de escapedebe ser maior ou igual a 0,9 mm, medidos ao nivel das
partes non dobradas. 
e) A velocidade de rotación do motor  está limitada a 9000 rpm. 
6.3.2.- Transmisión. 
a) Embrague: O diámetro mínimo  do embrague é de 150 mm para vehículos homologados antes de
01/01/2001; debe ser 184 mm para vehículos homologados logo de 01/01/2001, e para todos os vehículos a
partir de 2002. Oos discos de fricción non deben estar construídos en carbono. 
b) Caixa de cambios: Só pode homologarse unha caixa de cambios, cun máximo de seis marchas cara a
adiante e unha cara atrás. Pode homologarse un único xogo de seis relacións e unha marcha cara atrás , así
como tres relacións de grupo. A carcasa da caixa de cambios debe estar fabricada imperativamente en alumi-
nio. O peso mínimo da caixa de cambios completa (caixa de cambios completa co diferencial montado, sen
soportes, sen aceite, sen embrague, sen o accionamiento externo e sen os semiejes) é de 35 Kg. 
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c) Diferencial: Un diferencial mecánico de discos, de deslizamiento limitado, debe estar homologado; e é o
único diferencial que pode utilizarse. "Diferencial mecánico de deslizamiento limitado" significa: calquera sis-
tema que traballa dunha forma exclusivamente mecánica, é dicir, sen a axuda dun sistema hidráulico ou eléc-
trico. Un embrague viscoso non se considera un sistema mecánico. Todo diferencial con xestión electrónica
está prohibido. O número e tipo dos discos é libre. 
6.3.3.- Suspensión. 
a) Barra estabilizadora: As barras estabilizadoras axustables desde o habitáculo están  prohibidas. 
b) Amortiguadores: Deben estar homologados; só está permitido un amortiguador por roda. O sistema de refri-
xeración por auga debe estar homologado.
6.3.4.- Lamias e pneumáticos: 
a) Para rallyes de terra, só poden usarse lamias de 6"x15". Para rallyes de asfalto , só poden usarse lamias
de 7"x17". As lamias deben estar construídas obrigatoriamente en aluminio fundido. 
b) Prohíbese o uso de calquera dispositivo que permita ao pneumático conservar as súas prestacións cunha
presión interna igual ou menor á presión atmosférica. O interior do pneumático (espazo comprendido entre a
lamia e a parte interior do pneumático) só debe estar recheo con aire. 
6.3.5.- Sistema de freado. Os únicos discos e pinzas de freo que poden utilizarse son os que figuran na
Variante Kit Super 1.600. O diámetro máximo dos discos de freo dianteiros é de 300 mm para rallyes de terra
e de 355 mm para rallyes de asfalto. O diámetro máximo dos discos de freo traseiros é de 300 mm.
6.3.6.- Calquera sistema electrónico de axuda á condución (así como os seus sensores) está prohibido (ABS
ASR EPS ...). Só un sistema de corte do aceso ou da inxección do motor está autorizado para o cambio de
marcha na caixa de cambios.  Este sistema debe estar homologado. Os únicos sensores autorizados para a
adquisición de datos son aqueles homologados na extensión VK-S1600. Calquera outro sensor está prohibi-
do. De todos os xeitos, a adición dun único sensor de velocidade nunha roda motriz está permitido. En cal-
quera caso, a información fornecida por este sensor non debe chegar á central electrónica ou á unidade de
adquisición de datos. A transmisión de datos por radio eou telemetría está prohibido. 
6.3.7.- Carrocería. 
a) Ningún vehículo homologado nunha Variante Kit Super 1.600 (VK-S1.600) poderá ter unha anchura supe-
rior a 1.805 mm. 
b) O á traseira (con excepción dos seus soportes) deberá estar construído en fibra de vidro. 
6.3.8.- Material. 
a) O uso de titanio e magnesio está prohibido, excepto para os elementos montados no modelo de serie do
que deriva a extensión VK-S1.600. O titanio está autorizado unicamente nos racores de conexión rápida do
circuíto de freos. 
b) Autorízase o uso de carbono ou kevlar a condición de que se utilice unha soa capa de tecido e fíxese sobre
a parte visible do elemento. 
6.3.9.- Estrutura de seguridade. Debe estar homologada pola FIA. Unha soa estrutura de seguridade pode uti-
lizarse coa Variante Kit Super 1.600 (VK-S1.600); debe mencionarse na información complementaria da exten-
sión VK-S1.600. As especificaciones do tubo utilizado para o arco principal deben ser como mínimo: diámetro
45 mm, espesor 2,5 mm e resistencia á tracción 50 danmm2. 
6.3.10.- Depósitos de combustible. Os depósitos de combustible deberán proceder dun construtor aprobado
pola FIA (especificaciones mínimas FIA FT3 e FIAFT3 1.999). Estes depósitos deben estar homologados. 
Artigo 259. Regulamento Técnico pra Vehículos de Produción Sport. (Grupo CN).
ARTIGO 1: DEFINICIÓNS 
1.1 Vehículo de Produción Sport 
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Vehículo de competición biplaza, aberto ou pechado, construído especialmente para as probas de velocida-
de. 
1.2 Automóbil. Vehículo terrestre que circula sobre, polo menos, catro rodas completas non aliñadas, dúas das
cales, como mínimo, aseguran a dirección e dúas, polo menos, a propulsión. 
1.3 Vehículo terrestre. Aparello de locomoción movido polos seus propios medios, que se despraza cun apoio
real constante sobre a superficie terrestre e cuxa propulsión e dirección están controladas por un condutor a
bordo do vehículo. 
1.4 Carrocería. Tódalas partes completamente suspendidas do vehículo, percorridas polos fluxos de aire exte-
riores, fóra das partes vinculadas inequivocamente ao funcionamento mecánico do motor, da transmisión ou
do tren rodante. Tódalas tomas de aire serán consideradas como partes integrantes da carrocería. 
1.5 Marca automóbil. Unha marca automóbil corresponde ao vehículo completo. Se o construtor instala un
motor do que non é fabricante, o vehículo será considerado un "híbrido" e o nome do fabricante do motor esta-
rá asociado co do construtor do vehículo. O nome do construtor do vehículo deberá preceder sempre ao nome
do fabricante do motor. Se un vehículo híbrido gañase unha copa, un trofeo ou un título de campionato, este
será outorgado ao construtor do vehículo. 
1.6 Proba. Unha proba estará constituída polos adestramentos oficiais e a carreira. 
1.7 Peso. É o peso do vehículo sen o piloto en calquera momento da proba. 
1.8 Roda 
Disco e lamia. 
Roda completa: disco, lamia e pneumático. 
1.9 Porta 
Parte da carrocería que se abre para dar acceso aos compartimentos do piloto e do pasaxeiro. 
1.10 Habitáculo 
Volume estrutural interior que permite aloxar ao piloto e ao pasaxeiro. 
1.11 Cilindrada 
É o volume desprazado nos cilindros do motor polo movemento dos pistóns. 
Para calcular a cilindrada do motor, considerarase que o valor de ? é igual a 3,1416. 
1.12 Sobrealimentación 
Aumento da presión de alimentación da mestura aire/carburante na cámara de combustión (con relación á pre-
sión xerada pola presión atmosférica normal, o efecto de inercia e os efectos aerodinámicos nos sistemas de
admisión e/ou de escape) por calquera medio posible. 
A inxección de carburante a presión non se considera sobrealimentación. 
1.13 Estrutura principal 
Parte completamente suspendida da estrutura do vehículo, que soporta as cargas da suspensión e/ou dos pei-
raos, e que se estende lonxitudinalmente desde a fixación da suspensión ao chasis que se atopa máis adian-
te ata a fixación máis atrasada da suspensión ao chasis. 
1.14 Elementos mecánicos 
Son todos os elementos necesarios para a propulsión, suspensión, dirección e freado, así como todos os
accesorios, en movemento ou non, que se requiren para o seu funcionamento normal. 
ARTIGO 2: REGULAMENTACIÓN 
2.1 Os regulamentos que se enumeran a continuación e regulan a construción de vehículos de produción
Sport foron emitidos pola FIA. 
2.2 Cada ano, no mes de outubro, a FIA publicará calquera cambio que se efectúe nestes regulamentos.
Todos os cambios entrarán en vigor o día 1 de xaneiro do segundo ano seguinte á súa publicación. Os cam-
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bios que afecten á seguridade poderán entrar en vigor sen aviso previo. 
2.3 Os Comisarios Deportivos poderán excluír a un vehículo que pareza presentar perigo. 
2.4 É deber de cada concursante demostrar aos Comisarios Técnicos e aos Comisarios Deportivos que o seu
vehículo cumpre, en todo momento da proba, con todas as disposicións do regulamento. Deberá ser posible
presentar aos Comisarios Técnicos, ante calquera petición, a ficha de homologación para o Grupo A e N
correspondente ao vehículo de referencia para o motor utilizado. 
2.5 Todas as medicións deben realizarse co vehículo aparcado sobre unha superficie plana horizontal. 
2.6 Prohíbese o uso de titanio. 
2.7 O chasis pode ser monocasco ou tubular de material metálico, ou ben monocasco de material composto
non metálico. 
Os chasis completos que cumpran co disposto no Artigo 258A de o Anexo J e sexan aprobados pola FIA des-
pois do 01/01/2001 tamén serán aceptados sen modificación. 
2.8 Toda modificación non autorizada expresamente está prohibida. 
Fóra desas autorizacións, o motor deberá ser estritamente un motor de serie e identificable mediante os datos
consignados nos artigos correspondentes da ficha de homologación da FIA. Así mesmo, toda peza deteriora-
da polo uso ou por accidente poderá substituírse unicamente por unha peza de orixe idéntica á peza danada. 
Non está permitido ningún sistema de control da tracción. 
ARTIGO 3: CARROCERÍA E DIMENSIÓNS EXTERNAS 
3.1 Lonxitude 
A lonxitude total do vehículo non debe exceder os 4.800 mm. 
3.2 Anchura 
Con ródalas directrices orientadas cara a adiante, a anchura total do vehículo, incluídas as rodas completas,
non poderá superar os 2.000 mm. 
3.3 Altura 
A altura medida verticalmente desde o punto máis baixo da superficie plana definida no Artigo 3.7.4 ata o punto
máis alto do vehículo non deberá ser superior aos 1.030 mm, salvo en canto á estrutura antienvorcamento,
que non deberá dar lugar a unha estrutura aerodinámica (a excepción do carenado autorizado polo Artigo
16.4.3). 
3.4 Beirís (Voadizos) 
A suma dos beirís dianteiro e traseiro non debe ser superior ao 80% da distancia entre eixos. 
A diferenza entre os beirís  dianteiro e traseiro non debe ser superior ao 15 % da distancia entre eixos. 
3.5 Portas 
3.5.1) Vehículos pechados: 
O vehículo debe contar con dúas portas como mínimo. Ao abrirse, as portas deberán permitir o libre acceso
aos asentos. Ningunha parte mecánica deberá obstaculizar o acceso aos asentos. O dispositivo de apertura
exterior da porta nos vehículos pechados debe estar claramente identificado. 
As dimensións do panel inferior (parte normalmente opaca) deberán ser talles que se poida inserir alí un rec-
tángulo ou un paralelogramo que teña, como mínimo, 500 mm de anchura total e 300 mm de altura, medidas
verticalmente, e cuxos ángulos poderán estar redondeados cun radio máximo de 150 mm. 
Os vehículos con portas correderas só se admitirán se contan cun dispositivo de seguridade que permita, en
caso de accidente, evacuar rapidamente e facilmente aos ocupantes do vehículo. 
As portas deben ter un portelo diferenciado do panel antes mencionado, realizada nun material transparente
e capaz de conter un paralelogramo horizontal cuxos lados midan, polo menos, 400 mm. A altura medida sobre
a superficie do portelo de xeito perpendicular aos lados horizontais será, polo menos, de 250 mm. Os ángu-
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los do paralelogramo poderán estar redondeados cun radio máximo de 50 mm. As medicións tomaranse ao
longo da corda do arco. 
As portas deberán estar deseñadas de modo tal que non restrinxan nunca a visión lateral do condutor. 
Cada porta poderá ter só un tirador exterior que debe ser de tipo panca, accionado tirando cara arriba e cla-
ramente identificado cunha frecha vermella ou dunha cor de contraste. 
Os eixos de articulación das portas deben ter forma de caravilla e deben poder desmontarse desde o exterior
do vehículo sen necesidade de utilizar ferramentas.
3.5.2) Vehículos abertos: 
As portas son opcionais. 
Se o vehículo conta con portas, estas deberán ter as dimensións previstas no Artigo 3.5.1 antes mencionado
(vehículos pechados) para a parte opaca. 
Se o vehículo non ten portas, a carrocería situada a cada lado do habitáculo deberá respectar esas dimen-
sións. 
3.6 Parabrisas 
3.6.1) Vehículos pechados: 
É obrigatorio a montaxe dun parabrisas formado por unha soa peza de vidro laminado ou dun material equi-
valente aprobado pola FIA. 
A forma do parabrisas debe ser tal que, a unha distancia de 50 mm medidos verticalmente cara á base a par-
tir do punto máis alto da parte transparente, a superficie vidrada teña unha anchura de, polo menos, 250 mm
medidos na corda, a cada lado do eixo lonxitudinal do vehículo. 
A forma do parabrisas debe ser tal que a súa aresta superior forme unha liña convexa regular e continua. 
Deberá poder inserirse nel unha tira vertical de 100 mm de altura e 950 mm de longo (medidos horizontalmen-
te) na corda entre as caras interiores do parabrisas, cuxo centro atopase a 300 mm (medidos verticalmente
cara abaixo) do punto máis alto do teito, sen considerar as tomas de aire. 
3.6.2) Vehículos abertos: 
O parabrisas é opcional e as súas dimensións son libres, sempre que se respecte o disposto no Artigo 3.3. do
presente regulamento. 
3.7 Carrocería 
3.7.1) Prohíbese a utilización de fibras de carbono e/ou de kevlar para a fabricación da carrocería (incluído o
fondo plano). 
Con todo, os dispositivos aerodinámicos traseiros constituídos por un á (polo tanto, se e só se hai circulación
de aire entre a carrocería e o dispositivo), incluídos os soportes, poderán fabricarse en materiais compostos. 
3.7.2) A carrocería cubrirá todos os compoñentes mecánicos; só poderán sobresaír as tubaxes de escape e
de admisión, así como a parte superior do motor. 
3.7.3) Para os vehículos pechados, as tomas de aire non deben exceder en altura a parte máis alta do teito;
nos vehículos abertos, deberán respectarse as disposicións do Artigo 3.3. 
3.7.4) Por detrás do plano vertical tanxente á parte traseira das rodas dianteiras completas e ata o extremo
traseiro da carrocería (sen o alerón traseiro), a parte inferior do vehículo debe contar cunha superficie sólida,
plana, dura, impenetrable, ríxida e continua ("fondo plano"). 
Os laterais situados detrás das rodas traseiras completas deben formar superficies paralelas ao "fondo plano"
e poden estar situados como máximo, a 50 mm por encima de leste. 
Vistas desde abaixo, estas superficies deben cubrir todas as partes suspendidas así como todas as partes
mecánicas do vehículo e contar con catro orificios dun diámetro mínimo de 50 mm cada un, situados por dian-
te do centro da batalla. 
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Estes orificios deben estar aliñados de dous en dous simetricamente respecto do eixo lonxitudinal do vehícu-
lo e cunha distancia máxima entre os seus centros de 150 mm. 
Estes orificios deben desembocar en volumes non pechados e atoparse, polo menos, a 150 mm de calquera
parte lateral da carrocería. 
Nesta superficie, autorizaranse unicamente as aberturas correspondentes aos recortes necesarios para o per-
corrido dos elementos das suspensións e das rodas. 
Estas superficies deben formar parte integrante da unidade chasis/carrocería e non ter ningún grao de liber-
dade nin ningunha posibilidade de axuste respecto deste punto. Non poderá existir ningún espazo entre o
"fondo plano" definido anteriormente e a unidade chasis/carrocería. 
Para tratar de superar eventuais dificultades de fabricación, admitirase unha tolerancia de ± 5 mm para o
"fondo plano" antes mencionado. Esta tolerancia non apunta a autorizar deseños que contradigan o espírito
do "fondo plano". 
3.7.5) Ningunha parte que teña unha influencia na aerodinámica nin ningunha parte da carrocería poderán ato-
parse, en ningunha circunstancia, por baixo do plano xeométrico xerado pola superficie plana definida no
Artigo 3.7.4. 
3.7.6) Tódolos elementos que teñan influencia na aerodinámica, e todas as partes da carrocería deben estar
rixidamente fixadas á parte totalmente suspendida do vehículo (unidade chasis/carrocería), non deben ter nin-
gún grao de liberdade, estar solidamente fixadas e permanecer inmóbiles en relación con esta parte cando o
vehículo estea en movemento. 
Alerón dianteiro: 
Visto de costado, o alerón dianteiro (á principal e placas finais) debe caber nun rectángulo que mida 150 mm
verticalmente e 275 mm horizontalmente, e a súa anchura superior non debe superar os 1.300 mm. 
O á principal do alerón dianteiro non debe ter máis de dous elementos. 
Alerón traseiro: 
Visto de costado, o alerón traseiro (á principal e placas finais) debe caber nun rectángulo que mida 150 mm
verticalmente e 400 mm horizontalmente, e a súa anchura superior non debe superar os 1.800 mm. 
O á principal do alerón traseiro non debe ter máis de dous elementos. 
3.7.7) Prohíbese, en calquera circunstancia, calquera dispositivo ou construción deseñada para encher o
espazo comprendido entre a parte suspendida do vehículo e o chan. 
3.7.8) Detrás das rodas traseiras, a carrocería debe descender por baixo do eixo traseiro. 
Toda abertura de refrixeración practicada na carrocería e dirixida cara atrás debe estar provista de persianas
ou de calquera outro dispositivo que impida sempre ver o pneumático da parte traseira. 
A carrocería deberá estenderse por encima das rodas completas de modo tal que cubra, polo menos, un terzo
da súa circunferencia e toda a súa anchura. 
3.7.9) Todos os elementos da carrocería deberán estar completa e coidadosamente terminados, sen pezas
provisionais nin improvisadas. 
3.7.10) Si se trata dun vehículo aberto, a abertura que se atopa por encima dos asentos debe ser simétrica
respecto do eixo lonxitudinal do vehículo. 
Os vehículos abertos deben respectar as prescricións seguintes: 
- A forma na carrocería vista desde un costado debe ser idéntica á forma vista desde o outro costado. 
Vista desde arriba, permítese a existencia dunha parte central que separe ao piloto do pasaxeiro, aínda cando
non se atope vinculada á carrocería a nivel dos respaldos dos asentos, considerando que a abertura sexa do
mesmo tamaño para o piloto e o pasaxeiro. 
- A carrocería pode ser de material transparente, pero deben respectarse as normas relativas ao parabrisas. 
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(Ver tamén o Artigo 13.8). 
3.7.11) As fixacións dos capós dianteiro e traseiro deben estar claramente identificadas con frechas de cor ver-
mella ou dunha cor de contraste, e deben poder manexarse sen ter que utilizar ferramentas. 
3.7.12) O capó do motor e a súa xunta coa carrocería e o habitáculo deben estar deseñados de modo tal que
se evite calquera fuga de gasolina ao interior do compartimento motor durante as reposicións. 
ARTIGO 4: PESO 
4.1 Os pesos mínimos establecidos para os vehículos en función da súa cilindrada son os seguintes: 
Ata 1.000 cm3 475 kg 
Máis de 1.000 cm3 a 1.300 cm3    495 kg 
Máis de 1.300 cm3 a 1.600 cm3    515 kg 
Máis de 1.600 cm3 a 2.000 cm3    535 kg 
Máis de 2.000 cm3 a 2.500 cm3    575 kg 
Máis de 2.500 cm3 a 3.000 cm3    625 kg 
4.2 Pode utilizarse lastre, a condición de que este se atope fixado de modo tal que sexa necesario utilizar
ferramentas para retiralo. Debe ser posible precintalo se os Comisarios Técnicos considérano necesario. 
4.3 Prohíbese engadir ao vehículo, durante a carreira, calquera tipo de material sólido ou substituír, durante a
carreira, calquera peza do vehículo por outra máis pesada. 
4.4 O peso poderá ser controlado en calquera momento da proba coa cantidade de líquidos que quede nos
seus depósitos. 
En caso de dúbida, os Comisarios Técnicos poderán baleirar os depósitos de combustible para controlar o
peso.
ARTIGO 5: MOTOR 
5.1 Tipos de motores admitidos 
O motor debe provir dun modelo de vehículo homologado ou que sexa homologado pola FIA para o Grupo N. 
- Cilindrada inferior ou igual a 3.000 cm3. 
- Cantidade máxima de cilindros: 6. 
Os vehículos con motor de pistón(é) rotativo(s) do tipo cuberto polas patentes NSU-Wankel admitiranse sobre
a base dunha equivalencia de cilindrada. Esta equivalencia é igual a 1,5 veces o volume determinado pola
diferenza entre o volume máximo e o volume mínimo da cámara de combustión. 
Prohíbese calquera tipo de sobrealimentación. 
5.2 Brida 
Para os motores de cilindrada superior aos 2.500 cm3, o sistema de admisión de aire debe estar equipado
cunha brida de 33 mm de diámetro e 3 mm de lonxitude, de conformidade coas especificacións do debuxo
254-4.
O cono de entrada debe ter un ángulo de apertura máximo de 7 graos, e os extremos da brida poderán ter
unha forma curva sobre unha lonxitude máxima de 10 mm. 
Todo o aire fornecido ao motor debe pasar a través desta brida, que debe estar feita de metal ou dunha alia-
xe metálica. 
AAutoridade Deportiva do Campionato correspondente terá dereito a diminuír o tamaño desta brida por razóns
de seguridade ou para maximizar a igualdade de rendementos. 
5.3 Inxección e pulverización de auga 
Prohíbese a pulverización ou a inxección interna e/ou externa de auga ou de calquera outra sustancia (a
excepción do carburante necesario para a normal combustión no motor). 
5.4 Temperatura da carga 
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Prohíbese calquera dispositivo, sistema, procedemento, construción ou deseño que teña por obxectivo e/ou
efecto calquera redución da temperatura do aire de admisión e/ou da carga (aire e/ou carburante) do motor. 
5.5 Soportes e posición 
O material, o tipo e a cantidade de soportes do motor son libres, do mesmo xeito que a posición e a inclina-
ción do motor dentro do seu compartimento
5.6 Aceso
O sistema de aceso de orixe (batería/bobina ou magneto) debe conservarse. A marca e o tipo das buxías, o
limitador de revolucións e os cables de alta tensión son libres. A xestión electrónica do motor é libre. 
Permítese un sistema de corte do acendido para o cambio de marchas. 
5.7 Lubricación 
O sistema de lubricación é libre, sempre que cumpra co disposto nos Artigos 3.7.2 e 7. 
5.8 Refrixeración 
O radiador de refrixeración, así como os condutos que o conectan co motor, o termostato e o ventilador, son
libres, do mesmo xeito que a súa localización. A bomba de auga é libre. 
5.9 Subministración de combustible 
Permítese modificar os elementos do(dos)/dos) carburador(é) ou dispositivo(s) de inxección que regulan a
dosificación da cantidade de gasolina que ingresa ao motor, sempre que non teñan ningunha influencia na
admisión de aire. 
Debe manterse o sistema orixinal de inxección. 
Os inxectores poden cambiarse por inxectores que sexan idénticos, excepto en canto á dimensión da tobera
de saída. 
A xestión electrónica do motor é libre. 
O filtro de aire e a súa caixa, polo tanto, poden retirarse, cambiarse de lugar ou substituírse por outros. 
O dispositivo de medición do aire é libre. 
Permítese un sistema de corte da inxección do motor para o cambio de marchas. 
Permítese unha soa conexión mecánica directa entre o pedal do acelerador e o eixo de mando da bolboreta. 
Se o motor homologado está equipado cunha bolboreta motorizada, o mando da bolboreta debe converterse
nun mando de accionamento mecánico. 
Pode usarse un kit de bolboreta con accionamento mecánico homologado no Grupo N. 
5.10 Escape 
5.10.1) O escape é libre a partir da culata, pero deben conservarse as dimensións internas da saída do colec-
tor de orixe e as dimensións internas máximas do conduto serán iguais ás dimensións da saída do colector.
Estas liberdades non deben inducir a que se superen os niveis de ruído permitidos pola lexislación do país
onde se realiza a proba. 
5.10.2) A saída do sistema de escape deberá estar orientada cara atrás ou cara a un dos lados. Si se trata
dunha saída cara atrás, os orificios dos tubos de escape deberán estar situados a unha distancia comprendi-
da entre 450 mm e 100 mm respecto do chan. Si se trata dunha saída lateral, esta atoparase limitada cara a
adiante polo plano vertical que pasa polo medio da batalla e non deberá, en ningún punto, formar saíntes res-
pecto da carrocería.
5.11 Xunta de culata 
O material é libre, pero non o espesor. 
5.12 Permítese substituír ou duplicar o cable do mando do acelerador por outro de orixe libre. 
5.13 O volante motor é libre. 
5.14 As poleas montadas fose do motor son libres.
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ARTIGO 6: SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
6.1 Especificación do combustible 
6.1.1) Para os motores de gasolina: 
O carburante debe ser a gasolina comercial procedente do chafariz dunha estación de servizo, sen outro adi-
tivo que un lubricante de venda habitual. O carburante debe cumprir coas seguintes especificacións: 
- 102,0 RON e 90,0 MON máximo, 95,0 RON e 85,0 MON mínimo para carburante sen chumbo. 
- 100,0 RON e 92,0 MON máximo, 97,0 RON e 86,0 MON mínimo para carburante con chumbo. 
As medicións faranse conforme á Norma ASTM D 2699-86 e 2700-86. 
- Densidade entre 720 e 785 kg/m3 a 15 ºC (medida conforme á ASTM D 4052). 
- Un máximo de 2,8% de osíxeno (ou 3,7% se o contido en chumbo é menor que 0,013 g/l) e 0,5% de nitró-
xeno en peso como porcentaxe máxima, o resto do carburante estará constituído exclusivamente de hidrocar-
buros e non conterá ningún aditivo que aumente a potencia 
A medición do contido de nitróxeno efectuarase segundo a Norma ASTM D3228 e a do contido de osíxeno por
análise elemental cunha tolerancia do 0,2%. 
- Cantidade máxima de peróxidos e compostos nitroxidados: 100 ppm (ASTM D3703 ou, en caso de imposi-
bilidade, UOP 33-82). 
- Cantidade máxima de chumbo: 0,40 g/l ou a norma do país da proba se é inferior (ASTM D 3341 ou D 3237). 
- Cantidade máxima de benceno: 5% en volume (ASTM D 3606). 
- Tensión de vapor Reid máxima: 900 hPa (ASTM D 323). 
- Cantidade total vaporizada a 70 ºC: de 10% a 47% (ASTM D 86). 
- Cantidade total vaporizada a 100 ºC: de 30% a 70% (ASTM D 86). 
- Cantidade total vaporizada a 180 ºC: 85% mínimo (ASTM D 86). 
- Fin de ebulición máxima: 225 ºC (ASTM D 86). 
- Máximo residuo de destilación: 2% en volume (ASTM D 86). 
A aceptación ou o rexeitamento do carburante efectuarase segundo a ASTM D 3244 cunha certeza do 95%. 
Se o carburante dispoñible localmente para unha proba non é dunha calidade suficiente para a súa utilización
polos concursantes, a F.G.A. do país organizador deberá solicitar á FIA unha derrogación, para permitir a uti-
lización dun carburante que non se corresponda coas características definidas máis arriba.
6.1.2) Para os motores diésel: 
O combustible deberá cumprir coas seguintes especificacións: 
- contido de hidrocarburo, % en peso: mín. 90,0 
- densidade: máx. 0,860 
- número de cetano (ASTM D 613) ou número de cetano calculado (ASTM D 976/80): máx. 55 
- Contido de xofre 50 mg/kg máx. (pr-EN-ISO/DIS 14596) (de acordo coa directiva 98/70/CE) 
6.1.3) Prohíbese almacenar combustible a bordo do vehículo a unha temperatura superior a 10 graos centí-
grados por encima da temperatura ambiente. 
Está prohibido o uso de calquera dispositivo (a bordo do vehículo ou fóra del)/del) destinado a reducir a tem-
peratura do combustible por baixo da temperatura ambiente. 
6.1.4) Só poderá utilizarse aire co carburante como comburente.
6.2 Condutos, bombas e filtros 
6.2.1) Todos os condutos de combustible deben soportar unha presión mínima de 41 bar (600 psi) a unha tem-
peratura de traballo mínima de 135 ºC (250 °F). 
Se son flexibles, estes condutos deben ter racores roscados e un trenzado exterior resistente á abrasión e ao
lume (que non manteña a combustión). 
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6.2.2) Ningún conduto de combustible debe atravesar o habitáculo. 
6.2.3) Non poderá montarse dentro do habitáculo ningunha bomba nin filtro de combustible. 
6.2.4) Todos os condutos, bombas e filtros de combustible deben estar situados de modo tal que ningunha
perda poida provocar o ingreso de combustible no habitáculo. 
6.2.5) Corte de combustible automático: 
Recoméndase que todos os condutos de combustible que alimentan ao motor estean provistos con válvulas
de corte automático, situadas directamente no depósito de combustible, que pechen automaticamente todos
os condutos de combustible presurizados se un deses condutos rompe ou presenta fugas. 
Os condutos de ventilación tamén deberían estar equipados cunha válvula anti envorcamento activada por
gravidade. 
Todas as bombas de combustible deberían funcionar soamente cando o motor está en marcha ou durante o
proceso de arranque. 
6.3 Depósito de combustible 
6.3.1) O(os) depósito(s) non poden(n) estar situado(s) a máis de 65 cm do eixo lonxitudinal do vehículo e
debe(n) atoparse dentro dos límites definidos polos eixos dianteiro e traseiro. Debe(n) estar illado(s) por medio
de paneis que impidan calquera filtración de combustible ao habitáculo ou ao compartimento motor, así como
calquera contacto co tubo de escape se o depósito soborda ou sofre unha perda ou un accidente. 
Os depósitos de combustible deben estar eficazmente protexidos (ver Artigo 15.2). 
6.3.2) Os vehículos deben estar equipados con depósitos de seguridade que cumpran ou superen as especi-
ficacións FT3 1999, e deben respectar as disposicións do Artigo 253-14. 
6.4 Orificios de enchido e tapón 
6.4.1) Os tapóns dos orificios e respiradores deben estar deseñados de modo tal que pechen correctamente
e reduzan os riscos de apertura accidental como consecuencia dun impacto violento ou dunha falsa manobra
ao pechalos. 
6.4.2) Os orificios de enchido, os respiradores e os tapóns non deben formar saíntes respecto da carrocería. 
6.4.3) Os orificios de enchido e os respiradores deben estar situados en lugares onde non sexan vulnerables
en caso de accidente.
6.5 Repostaxe
(Unicamente para as carreiras en circuítos onde é necesario unha repostaxe). 
A tubaxe de enchido deberá estar provista dun axuste estanco que se adapte ao orificio estandarizado insta-
lado sobre o vehículo (segundo o debuxo 252-5, o diámetro interior D deberá ser, como máximo, de 50 mm). 
Os orificios de enchido e os respiros deben contar con axustes estancos que obedezan ao principio de "home
morto" e non deben incluír, polo tanto, ningún dispositivo de retención en posición aberta (bólas, pestanas,
etcétera). 
O(os) respiro (s) deben estar equipado(s) con válvulas de peche e non retorno deseñadas segundo o mesmo
principio que os orificios de reposición estándar e dun diámetro idéntico. Durante a reposición, os respiros
deberán estar conectados, co axuste apropiado, ao depósito principal de subministración ou ben a un recipien-
te transparente portátil cunha capacidade mínima de 0 litros provisto dun sistema de peche estanco. 
Nos casos nos que os circuítos non puidesen proporcionar a vos concursantes un sistema centralizado, estes
terán que encher segundo o procedemento antes descrito. En ningún caso, o nivel da reserva de carburante
no depósito poderá estar a máis de dous metros sobre o nivel da pista no lugar onde se efectúe a reposición,
durante toda a duración da proba. 
Os bidóns de desgasificación e os depósitos de almacenamento deben cumprir co especificado nos debuxos 
252-1 ou 252-2 e 252-3 ou 252-4. 
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Todas as partes metálicas do sistema de reposición desde o axuste por encima do caudalímetro ata o depó-
sito e o seu soporte deben conectarse eléctricamente a terra. 
Un asistente debe estar presente durante a reposición para manobrar a válvula de corte dun cuarto de volta
que se atopa cerca do depósito principal de subministración e permite regular o fluxo de combustible. 
Todos os flexibles, válvulas, racores e axustes utilizados deben ter un diámetro interno máximo de 1,5". 
6.6 Capacidade de combustible 
O volume máximo de combustible que pode transportarse a bordo é de 100 litros. 
Prohíbese calquera dispositivo, sistema, procedemento, construción ou deseño que teña por obxectivo e/ou
efecto incrementar, por calquera medio, aínda momentaneamente, a máis de 100 litros o volume total de com-
bustible almacenado. 
ARTIGO 7: SISTEMA DE LUBRICACIÓN 
7.1 Depósitos de aceite 
O volume de aceite transportado a bordo non pode exceder os 20 litros. 
7.2 Ningunha parte do vehículo que conteña aceite poderá atoparse por detrás das rodas traseiras comple-
tas. 
7.3 Todos os depósitos de aceite deben estar eficazmente protexidos. Todos os depósitos de aceite situados
fóra da estrutura principal do vehículo deberán estar rodeados por unha estrutura deformable cun espesor de
10 mm tal como defínese no Artigo 15.2.3. 
7.4 Recuperador de aceite 
Se o vehículo ten un sistema de lubricación provisto dun respiro, este deberá desembocar nun recuperador
con capacidade de, polo menos, 3 litros. O recuperador deberá estar fabricado nun material transparente ou
ben contar cun panel transparente. 
7.5 Condutos de aceite 
7.5.1) Todos os condutos de aceite deben soportar unha presión mínima de 41 bar (600 psi) a unha tempera-
tura de traballo mínima de 135 ºC (250 ° F). 
Se son flexibles, estes condutos deben ter racores roscados e un trenzado exterior resistente á abrasión e ao
lume (que non manteña a combustión). 
7.5.2) Ningún conduto que conteña aceite lubricante poderá atravesar o habitáculo.
ARTIGO 8: EQUIPAMENTO ELÉCTRICO 
8.1 Baterías 
Deberán estar situadas fose do habitáculo e atoparse solidamente fixadas e totalmente protexidas nunha caixa
de material illante. 
8.2 Limpiaparabrisas 
Se o vehículo está equipado cun parabrisas, deberá contar obrigatoriamente con, polo menos, un limpiapara-
brisas en estado de funcionamento durante toda a duración da proba. 
8.3 Arranque 
É obrigatorio que o vehículo teña un motor de arranque cunha fonte de enerxía eléctrica ou doutro tipo trans-
portada a bordo. O motor de arranque debe poder ser accionado polo piloto normalmente sentado no seu
asento. O motor de arranque debe poder pór o motor en marcha en calquera momento. 
8.4 Equipamento de iluminación 
8.4.1) Todo equipo de iluminación debe atoparse en estado de funcionamento durante toda a duración da
proba, aínda se esta desenvólvese totalmente de día. 
8.4.2) Todos os vehículos deben estar equipados con dúas luces vermellas de freo e dúas luces vermellas tra-
seiras. Estas luces deben estar situadas simetricamente a cada lado do eixo lonxitudinal do vehículo e mon-
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tadas de modo tal que sexan visibles. 
8.4.3) Para as carreiras que se desenvolvan de noite, todos os vehículos deben estar equipados con, polo
menos, dous faros e intermitentes montados na parte dianteira e na parte traseira do vehículo (con intermiten-
tes laterais montados por detrás do eixo dianteiro). 
8.4.4) Todos os vehículos deben ter, polo menos, unha luz para choiva aprobada pola FIA (lista técnica n.º 19),
que se atope en estado de funcionamento durante toda a duración da proba e cumpra coas seguintes condi-
cións: 
- estar dirixida cara atrás e ser claramente visible desde atrás; 
- non estar montada a menos de 40 cm do chan; 
- non estar montada a máis de 100 mm do eixo central do vehículo ou, si se trata de dúas luces, estar mon-
tadas simetricamente a cada lado do eixo lonxitudinal do vehículo e sobre a carrocería detrás das rodas tra-
seiras en proxección frontal; 
- poder ser accionada polo piloto normalmente sentado no vehículo. 
8.5 Cables 
Todos os circuítos eléctricos contarán con recubrimento ignífugo. 
8.6 Alternador 
O alternador é libre. 
ARTIGO 9: TRANSMISIÓN 
9.1 Caixa de cambios 
Libre, pero a caixa de velocidades pode contar cun máximo de 6 marchas cara a adiante. 
Todos os vehículos deben ter unha marcha atrás que debe funcionar durante toda a duración da proba.
Deberá ser posible que o piloto, en calquera momento da proba, selecciónea mentres se atopa sentado nor-
malmente ao volante co motor en marcha. 
Prohíbense as caixas de cambios semiautomáticas e automáticas. 
As caixas de cambio transversais permítense unicamente se o motor é transversal. 
9.2 Embrague 
Libre, pero cun máximo de dous discos. Estes discos non poderán ser de carbono. 
9.3 Diferencial 
Libre, pero se prohiben os diferenciais de deslizamento con control electrónico, pneumático ou hidráulico. 
9.4 Prohíbense os vehículos con catro rodas motrices. 
ARTIGO 10: SUSPENSIÓN 
10.1 Todas as rodas en contacto co chan/os seus eixos deben estar suspendidas respecto da unidade
chasis/carrocería mediante pezas intermedias de suspensión (é dicir que os eixos ou as rodas non deben
estar conectados directamente á unidade chasis/carrocería). As pezas intermedias de suspensión non deben
estar constituídas por parafusos que pasen por manguitos, flexibles ou monturas flexibles. Debe haber move-
mento independente dos eixos, portamanguetas e vástagos que brinde un percorrido da suspensión cara arri-
ba e cara abaixo superior á flexibilidade das fixacións de montaxe. 
10.2 Suspensións activas 
Prohíbense as suspensións activas, así como calquera outro sistema que permita o control da flexibilidade dos
peiraos, do amortecemento e da altura con respecto ao chan cando o vehículo está en movemento. 
10.3 Esta prohibido cromar os compoñentes de aceiro da suspensión. 
10.4 Os elementos da suspensión construídos parcial ou totalmente en materiais compostos están prohibidos 
ARTIGO 11: FREOS 
11.1 Todos os vehículos deben contar cun sistema de freado que teña, polo menos, dous circuítos separados

513

A
N

 E
 X

 O
  

J



e accionados polo mesmo pedal. Este sistema debe estar deseñado de modo tal que, en caso de perda ou
falla dun dos circuítos, o freo accionado polo pedal continúe actuando sobre, polo menos, dúas rodas. 
11.2 Os discos de freo de carbono están prohibidos. 
ARTIGO 12: RODAS E PNEUMÁTICOS, DIRECCIÓN 
12.1 A anchura máxima da roda completa é de 16". 
A medición realizarase horizontalmente á altura do eixo, co pneumático inflado á presión normal de uso e o
vehículo en marcha co piloto a bordo. 
12.2 A cantidade de rodas fíxase en catro. 
12.3 Un resorte de seguridade deberá estar colocado sobre a porca da roda durante toda a duración da proba
e deberá substituírse logo de cada cambio de roda. Estes resortes deben estar pintados en vermello "Dayglo"
ou laranxa. 
Alternativamente, calquera outro sistema de retención aprobado pola FIA deberá utilizarse durante toda a
proba. 
12.4 Prohíbense os vehículos con catro rodas directrices. 
12.5 As válvulas de sobrepresión sobre as rodas están prohibidas. 
12.6 Recoméndase utilizar rodas que conten cun dispositivo de retención dos pneumáticos. 
12.7 Debe existir unha conexión mecánica continua entre o volante de dirección e ródalas directrices. 
Os vehículos fabricados a partir do 01/01/2007 deben estar equipados cunha columna de dirección aprobada
pola FIA de acordo co procedemento de aprobación de estruturas de seguridade para vehículos sport. 
O concursante debe fornecer unha copia do certificado de aprobación da FIA. 
Esta copia debe ser entregada polo fabricante do vehículo. 
12.8 As rodas construídas parcial ou totalmente de materiais compostos están prohibidas.
ARTIGO 13: HABITÁCULO 
13.1 O volume estrutural do habitáculo debe ser simétrico respecto do eixo lonxitudinal do vehículo. 
13.2 Ata unha altura de 300 mm do chan, o piloto debe, na súa posición normal de condución, estar situado
dun lado do eixo lonxitudinal do vehículo. 
13.3 Anchura á altura dos cóbados 
A anchura mínima á altura dos cóbados no habitáculo debe ser de 110 cm., mantida sobre unha altura de 10
cm e unha lonxitude de 25 cm. Esta medición realizarase horizontalmente e perpendicularmente ao eixo lon-
xitudinal do vehículo. 
13.4 Espazos para as pernas 
13.4.1) O vehículo debe contar con dous destes espazos, definidos como dous volumes libres simétricos res-
pecto do eixo lonxitudinal do vehículo, e cada un deles debe ter unha sección vertical e transversal de 750
cm² como mínimo. 
Esta superficie debe manterse desde o plano dos pedais ata a proxección vertical do centro do volante. 
13.4.2) A anchura mínima de cada espazo para os pés é de 250 mm, mantida sobre unha altura de, polo
menos, 250 mm. 
13.5 Equipamento autorizado no habitáculo 
13.5.1) Os únicos elementos que poden montarse no habitáculo son os seguintes: 
- Equipamento e estruturas de seguridade 
- Equipamento electrónico 
- Sistema de refrixeración do piloto 
- Caixa de ferramentas 
- Asento e mandos necesarios para a condución 
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13.5.2) Todos estes elementos deben, no entanto, respectar as seccións libres de 750 cm² de espazo para as
pernas, a cada lado do eixo central do vehículo, e non obstaculizar os accesos delimitados polas portas. 
13.5.3) Este equipamento debe estar cuberto por unha protección ríxida si ten ángulos vivos que poidan pro-
vocar lesións. As súas fixacións deben poder soportar unha deceleración de 25g. 
13.6 Ventilación 
Todos os vehículos pechados deben contar, no seu habitáculo, cunha entrada de aire fresco e unha saída para
o aire viciado. 
13.7 Pedais 
A planta dos pés do piloto, sentado normalmente na posición de condución cos pés sobre os pedais en esta-
do de repouso, non deberá situarse por diante do plano vertical que pasa polo eixo dianteiro. Se o vehículo
non está equipado con pedais, os pés do piloto en extensión total cara a adiante non deben situarse por dian-
te do plano vertical antes mencionado. 
13.8 Abertura do habitáculo 
Para os vehículos abertos, as aberturas correspondentes aos lugares do piloto e do pasaxeiro deben permitir
colocar o persoal horizontal definida no debuxo 259-2 de xeito vertical no habitáculo, unha vez retirado o
volante. 
Debe ser posible facer descender o persoal 25 mm por baixo do punto máis baixo da abertura do habitáculo. 
13.9 Condutos no habitáculo 
Ningún conduto que conteña combustible, auga de refrixeración, aceite *lubricante ou fluído hidráulico pode-
rá pasar polo habitáculo. 
Só poderán pasar polo habitáculo os condutos dos freos, pero non deberán ter ningún racor instalado no inte-
rior do habitáculo. 
Todos os condutos que conteñan fluído hidráulico, fóra dos condutos sometidos a presión por gravidade uni-
camente, deben soportar unha presión mínima de 70 bar (1.000 psi) ou máis, en función da presión de traba-
llo, a unha temperatura de traballo mínima de 232 ºC (450 ºF). 
Se son flexibles, estes condutos deben ter racores roscados e un trenzado exterior resistente á abrasión e ao
lume (que non manteña a combustión). 
13.10 Volante 
O volante debe estar equipado cun mecanismo de retirada rápida. O método de retirada do volante debe con-
sistir en tirar dun colar concéntrico instalado na columna de dirección por detrás do volante. 
ARTIGO 14: EQUIPAMENTO DE SEGURIDADE 
14.1 Extintores 
O uso dos seguintes produtos estará prohibido: BCF, NAF. 
14.1.1) Cada vehículo debe estar equipado con dous extintores, un para o habitáculo, outro para o comparti-
mento motor. 
Como substitución dos extintores, permítese montar un sistema de extinción conforme ás especificacións do
Artigo 253-7.2. 
14.1.2) Axentes extintores permitidos: 
Calquera AFFF especificamente aprobado pola FIA (ver a "Lista técnica n.º 6"). 
Tamén se permite o uso de po, pero unicamente en vehículos utilizados en países ou provenientes de países
onde a regulamentación nacional prohibe o uso dos produtos antes mencionados. 
14.1.3) Capacidade mínima dos extintores: 
- AFFF: As capacidades varían segundo o tipo de extintor utilizado (ver a "Lista técnica n.º 6"). 
14.1.4) Cantidade mínima de axente extintor: 
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Vehículos Vehículos 
pechados: abertos: 

Po: Habitáculo: 1,2 kg 2,4 kg 
Motor: 2,4 kg 1,2 kg 

AFFF: As cantidades varían segundo o tipo de axente utilizado (ver a "Lista técnica *n.º 6"). 
14.1.5) Tempo de descarga: 
Motor: 10 segundos mínimo / 40 segundos máximo. 
Habitáculo: 30 segundos mínimo / 80 segundos máximo. 
Os dous extintores deben accionarse simultaneamente. 
14.1.6) Todos os extintores deben estar presurizados en función do seu contido como segue: 
Po: 13,5 bar 
AFFF: As presións varían segundo o tipo de extintor utilizado (ver a "Lista técnica n.º 6"). 
Ademais, no caso dos AFFF, os extintores deberán estar equipados cun sistema que permita a verificación da
presión do contido. 
14.1.7) A información seguinte deberá figurar visiblemente en cada extintor: 
- Capacidade 
- Tipo de axente extintor 
- Peso ou volume do axente extintor 
- Próxima data na que debe revisarse o extintor, que non debe ser máis de dous anos logo da data de enchi-
do ou da última revisión. 
14.1.8) Todos os extintores deben estar protexidos adecuadamente e non deben estar situados por diante do
eixo dianteiro. En todos os casos, as súas fixacións deben ser capaces de soportar unha deceleración de 25g. 
Todo o equipo de extinción debe ser resistente ao lume. 
Recoméndase encarecidamente utilizar condutos resistentes ao lume: desaconséllanse os condutos de plás-
tico e os condutos de metal recoméndanse encarecidamente. 
14.1.9) Autorízase calquera sistema de activación que conte coa súa propia fonte de enerxía, a condición de
que sexa posible accionar todos os extintores en caso de falla dos circuítos eléctricos principais. 
O piloto debe ser capaz de accionar todos os extintores manualmente cando estea sentado normalmente cos
seus cintos postos e o volante no seu sitio. 
Ademais, debe combinarse un interruptor de accionamento externo cun cortacorriente, ou situarse preto del.
Debe estar identificado cunha letra ?E? en vermello dentro dun círculo branco co bordo vermello, dun diáme-
tro mínimo de 10 cm. 
14.1.10) O sistema debe funcionar en calquera posición do vehículo, ata se o vehículo sufriu un envorco. 
14.1.11) As toberas de ambos os extintores deben ser as adecuadas para o axente extintor e deben instalar-
se de modo tal que non apunten directamente cara ao piloto. 
14.2 Cintos de seguridade 
14.2.1) É obrigatorio o uso de dúas bandas para os ombreiros, unha banda abdominal e dúas bandas  pélvi-
cas. 
Estas bandas deben cumprir as disposicións da norma FIA n.º 8853/98. 
14.2.2) Puntos de fixación ao casco: dous para a banda abdominal; dous, ou ben un simétrico con relación ao
asento, para as bandas dos ombreiros; dous para as bandas pélvicas. 
Está prohibido ancorar os arneses aos asentos ou os seus soportes. 
14.3 Retrovisores 
O vehículo debe estar equipado con dous retrovisores, un a cada lado do vehículo, destinados a brindar unha
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visión eficaz cara atrás. Cada espello retrovisor debe ter unha superficie mínima de 100 cm2. 
14.4 Repousacabezas 
14.4.1) Todos os vehículos deben estar equipados cun repousacabezas cunha superficie mínima de 400 cm2.
A superficie dos repousacabezas debe ser continua e non ter elementos penetrantes. 
14.4.2) O repousacabezas non debe desprazarse máis de 5cm por efecto dunha forza de 85 kg cara atrás. 
14.4.3) O repousacabezas situarase nunha posición tal que constitúa o primeiro punto de contacto para o
casco do piloto si se produce un impacto que proxecte a cabeza do piloto cara atrás mentres este atópase
sentado en posición de Condución 
normal. A distancia comprendida entre o casco do piloto e o repousacabezas deberá ser sempre mínima, de
modo tal que o desprazamento do casco pola forza antes mencionada sexa inferior aos 5 cm. 
14.5 Curta corrente 
Sentado normalmente co volante no seu lugar e os cintos postos, o piloto debe poder utilizar un curta corren-
te 
antideflagrante para cortar todos os circuítos eléctricos e deter o motor. 
O  interruptor interno debe estar identificado co símbolo seguinte: un raio vermello dentro dun triángulo azul
con bordo branco. 
Tamén debe haber unha panca de accionamento exterior claramente identificada e que poida ser manobrada
a distancia polo persoal de urxencia con axuda dun gancho. Esta panca debe estar situada na parte inferior
do montante do parabrisas ao lado do piloto para os vehículos pechados, e na parte inferior do montante da
estrutura anti envorcamento ao lado do piloto para os vehículos abertos. 
14.6 Anel de remolque 
14.6.1) Un anel de remolque cun diámetro interno de 80 mm, como mínimo, debe estar solidamente fixada ás
estruturas dianteira e traseira do vehículo. 
14.6.2) Debe estar situada de modo tal que poida ser utilizada se o vehículo atópase atascado nun leito de
grava. 
14.6.3) Deberá ser facilmente visible e estar pintada en amarelo, vermello ou laranxa. Estará situada dentro
do contorno da carrocería vista desde arriba. 
ARTIGO 15: ESTRUTURAS DE SEGURIDADE 
(Para os vehículos fabricados antes do 01/01/2004) 
15.1 Estruturas antienvorcamento 
15.1.1) Vehículos pechados: 
O vehículo debe estar equipado con dous arcos, situados diante e detrás do busto do piloto e do pasaxeiro.
Estes dous arcos deben adaptarse ao perfil interno da parte superior do habitáculo e estar unidos ao momen-
to máis alto por, polo menos, un tirante tubular (preferentemente dous tirantes, cuxas unións estean tan dis-
tanciadas como sexa posible) ou unha caixa. Ademais, o arco traseiro deberá incluír, como mínimo, un tiran-
te diagonal de reforzo e dous tirantes lonxitudinais traseiros orientados cara atrás (ver debuxo 259-3). 
Os diversos tirantes diagonais permitidos son MQ, MS, NP e NR, pero é preferible que o extremo superior da
diagonal do arco principal atópese ao lado do piloto. 
Esta estrutura deberá realizarse exclusivamente con tubos de aceiro que cumpran os requisitos mínimos
seguintes: 
- Aceiro ao carbono estirado en frío sen soldadura: 
Diám. 45 x 2,5 mm 
Resistencia á tracción: 350 N/mm2 para os vehículos fabricados despois do 01/01/98. 
Resistencia á tracción: 300 N/mm2 para o resto dos vehículos. 
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- Aceiro aleado de tipo 25 CD4: 
Diám. 40 x 2,5 mm 
SAE 4125, SAE 4130, CDS 110 
Resistencia á tracción: 500 N/mm2 
As estruturas antienvorcamento deberán contar con gornecido de espuma ignífuga para protección contra os
impactos. 
15.1.2) Vehículos abertos: 
A este efecto, consideraranse tamén como vehículos abertos os vehículos que non contan cunha estrutura
portante entre a parte superior dos montantes do parabrisas e os montantes da lúa traseira (se está prevista). 
O arco principal traseiro que se sitúa detrás dos asentos dianteiros debe ser simétrico respecto do eixo lonxi-
tudinal do vehículo e debe ter as dimensións seguintes: 
- Altura: a parte superior do arco debe exceder en, polo menos, 5cm o casco do piloto sentado normalmente
ao volante. 
- Anchura: medida no interior dos montantes verticais do arco; debe haber, polo menos, 20 cm medidos a 60
cm por encima dos asentos do piloto e do pasaxeiro (na liña recta perpendicular á columna vertebral) desde
o eixo lonxitudinal do asento cara ao exterior. 
- Espazo lonxitudinal: a distancia lonxitudinal entre a parte superior do arco e o casco do piloto sentado nor-
malmente.
15.1.3) O fabricante do vehículo poderá presentar unha estrutura de seguridade de deseño propio para apro-
bación da  F.G.A. no relativo á calidade do aceiro utilizado, ás dimensións dos tubos, aos tirantes de reforzo
opcionais e  á montaxe no vehículo, coa condición de que sexa capaz de certificar que dita construción pode
resistir, como mínimo, as cargas indicadas a continuación, aplicadas en calquera combinación sobre a parte
superior da estrutura de seguridade: 
- 1,5 P lateralmente; 
- 5,5 P lonxitudinalmente en ambas as direccións; 
- 7,5 P verticalmente. 
(P = peso do vehículo 75 kg). 
Débese presentar aos Comisarios Técnicos da proba un certificado de homologación aprobado pola F.G.A. e
asinado por técnicos cualificados que representen ao fabricante. Este certificado debe incluír debuxos ou foto-
grafías da estrutura de seguridade correspondente, incluíndo as súas ancoraxes e características particula-
res; e debe declararse nel que a estrutura de seguridade pode resistir as cargas antes especificadas. 
Toda nova estrutura homologada por unha F.G.A. e comercializada, a partir do 01/01/97, deberá identificarse
individualmente mediante a colocación, por parte do fabricante, dun número único que non poida ser copiado
nin cambiado de lugar. O fabricante achegará un certificado co mesmo número para cada unha desas estru-
turas. Devandito certificado deberá tamén ser presentado aos comisarios técnicos da proba. 
Estas estruturas de seguridade non deben ser modificadas de ningún xeito. 
15.2 Estruturas deformables 
15.2.1) O fondo dos depósitos protexerase cunha estrutura deformable dun espesor mínimo igual a 1 cm. 
15.2.2) Se o depósito de combustible atópase a menos de 20 cm dos laterais do vehículo, a superficie lateral
completa deberá protexerse cunha estrutura deformable dun espesor mínimo igual a 10 cm. 
15.2.3) A estrutura deformable debe comporse dunha construción tipo sándwich que inclúa un núcleo de mate-
rial ignífugo cunha resistencia á compresión de 18 N/cm2 mínimo e de dúas láminas cun espesor mínimo de
1,5 mm, unha delas de aliaxe de aluminio cunha resistencia á tracción de 225 N/mm2 mínimo e cunha elon-
gación de 5% mínimo, ou ben dúas láminas cun espesor de 1,5 mm mínimo e unha resistencia á tracción de
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225 N/mm2 mínimo. 
15.2.4) As estruturas deformables só poderán ser atravesadas por condutos de auga, pero non por condutos
de combustible ou aceite, nin por cables eléctricos. 
15.3 Panel ignífugo e chan 
15.3.1) Os vehículos deben estar equipados cun panel ignífugo situado entre o piloto e o motor, que impida o
paso das chamas do compartimento motor cara ao habitáculo. Toda abertura practicada nese panel ignífugo
debe ser tan limitada como sexa posible para permitir unicamente o paso dos mandos e cables, e debe dei-
xarse completamente estanca. 
15.3.2) O chan do habitáculo debe estar deseñado de modo tal que protexa ao condutor de grava, o aceite, a
auga e os residuos provenientes da estrada ou do motor. 
15.3.3) Os paneis do piso ou os paneis divisorios deben contar cun sistema de desaugadoiro para evitar cal-
quera acumulación de líquidos. 
15.4 Protección frontal 
O chasis debe incluír unha estrutura que absorba os impactos, instalada diante dos pés do piloto e do pasa-
xeiro Esta estrutura debe ser independente da carrocería e, se é desmontable, debe estar solidamente fixada
aos extremos das caixas laterais do chasis principal (é dicir, mediante bulóns que requiran o uso de ferramen-
tas para ser quitados). 
Debe ter unha lonxitude mínima de 30 cm, unha altura mínima de15 cm en calquera sección vertical e unha
sección total mínima de 800 cm². 
Esta estrutura debe ser de material metálico cunha resistencia á tracción de 225 N/mm2 mínimo e unha cons-
trución tipo sándwich e panal de abella, cun espesor de pel de 1,5 mm mínimo. Debe formar unha caixa con
paneis que teñan un espesor de 15 mm mínimo, ou, se o(os) radiador(é) intégrase(n) á estrutura, dúas caixas
dunha soa peza cuxa sección mínima sexa de 100 cm² a cada lado do(dos)/dos) radiador(é). Todos os orifi-
cios e recortes nesta estrutura deben estar fortemente reforzados, e todas as seccións dos materiais que atra-
vesan eses orificios deben, ademais, cumprir cos requisitos relativos á superficie mínima do material.
ARTIGO 16: ESTRUTURAS DE SEGURIDADE 
(Para os vehículos fabricados a partir do 01/01/2004) 
16.1 Magnesio en láminas 
O emprego de láminas de magnesio dun espesor inferior a 3 mm está prohibido. 
16.2 Célula de supervivencia 
A estrutura do chasis debe incluír unha célula de supervivencia que se estenda desde a parte posterior do
depósito de combustible ata un plano situado, polo menos, a 150 mm diante das plantas dos pés do piloto,
colocadas sobre os pedais en estado de repouso. 
Esta célula de supervivencia debe ser dun tipo aprobado pola FIA de acordo co procedemento de aprobación
de estruturas de seguridade para vehículos sport. 
O concursante debe fornecer unha copia do certificado de aprobación da FIA. 
Esta copia debe ser entregada polo fabricante do vehículo. 
16.3 Estrutura absorbente frontal 
Na parte dianteira da célula de supervivencia, debe montarse unha estrutura destinada a absorber os impac-
tos. 
Esta estrutura non debe necesariamente ser parte integrante da célula de supervivencia, pero debe estar soli-
damente fixada a esta. 
A estrutura absorbente frontal debe ser dun tipo aprobado pola FIA de acordo co procedemento de aproba-
ción de estruturas de seguridade para vehículos sport. 
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O concursante debe fornecer unha copia do certificado de aprobación da FIA. 
Esta copia debe ser entregada polo fabricante do vehículo. 
A FIA expide un certificado de ensaio, de conformidade co procedemento de aprobación que figura no Anexo
1. 
O construtor debe entregar ao concursante unha copia de devandito certificado. 
16.4 Estruturas antienvorcamento 
As estruturas antienvorcamento dianteira e traseira son obrigatorias e deben estar solidamente fixadas ou
integradas á célula de supervivencia. 
Estas dúas estruturas dianteira e traseira deben estar separadas por unha distancia de, polo menos, 760 mm
medidos lonxitudinalmente. 
O casco do piloto non debe exceder a liña recta, situada xusto por encima da cabeza do piloto, que une os
arcos dianteiro e traseiro. 
Co piloto sentado ao volante, a estrutura antienvorcamento traseira debe atoparse polo menos, a 100 mm por
encima do punto máis alto do casco. 
En todos os casos, os tubos próximos ao piloto deben contar con gornecido de espuma ignífuga aprobada
pola FIA. 
16.4.1) Materiais: 
As estruturas deben estar formadas por tubos de aceiro brando e de aceiro aleado de calidade superior. 
Estes tubos deben ter un diámetro externo mínimo de 45 mm e un espesor mínimo de 2,5 mm. 
16.4.2) Estrutura antienvorcamento dianteira: 
Debe cumprir os requisitos seguintes: 
- Ser simétrica respecto do eixo lonxitudinal do vehículo. 
- O seu parte superior debe atoparse a 660 mm mínimo por encima do fondo plano. 
- Ningún punto do volante, calquera que sexa a súa posición angular, debe atoparse por encima da estrutura
antienvorcamento(só para vehículos abertos). 
- Seguir o perfil interno da parte superior do habitáculo, e estar conectada á parte superior do arco antienvor-
camento traseiro mediante dous membros lonxitudinais, cuxas nós estarán o máis afastado posible (só para
vehículos pechados). 
16.4.3) Estrutura antienvorcamento traseira: 
Debe cumprir os requisitos seguintes: 
- Ser simétrica respecto do eixo lonxitudinal do vehículo. 
- Ter unha lonxitude total mínima de 900 mm, medida a nivel das ancoraxes na célula de supervivencia. 
- Contar cun reforzo diagonal que salga do punto máis alto do arco ao lado do piloto e conéctese, como míni-
mo, no medio da célula de supervivencia. 
- Ter dous tirantes oblicuos orientados cara atrás, unidos ao seu parte superior. 
- Contar con dous tirantes oblicuos orientados cara a adiante, unidos ao seu parte superior e aos puntos de
ancoraxe da estrutura antienvorcamento dianteira á célula de supervivencia (só para vehículos abertos). 
- Seguir o perfil interno da parte superior do habitáculo, e estar conectada á parte superior do arco antienvor-
camento dianteiro mediante dous membros lonxitudinais, cuxas nós estarán o máis afastado posible (só para
vehículos pechados). 
- A parte superior do arco debe ter unha parte horizontal cunha lonxitude mínima de 500 mm medidos trans-
versalmente e debe atoparse, como mínimo, a 1.020 mm por encima do fondo plano. 
Só para vehículos abertos: 
Permítese o carenado ou o perfilado da estrutura antienvorcamento traseira sobre 200 mm máximo medidos
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lonxitudinalmente, a condición de que todas as seccións de devandito carenado ou perfilado sexan simétricas
respecto do eixo lonxitudinal que pasa polo centro do tubo do arco nesa sección. 
O perfilado non debe recubrir a zona de ancoraxe do arco á célula de supervivencia, nin ter influencia na aero-
dinámica. 
16.4.4) Deben preverse todas as facilidades para que os  Comisarios Técnicos poidan eventualmente inspec-
cionar estas estruturas. 
16.4.5) Estas estruturas antienvorcamento deben ser de tipos aprobados pola FIA de acordo co procedemen-
to de aprobación de estruturas de seguridade para vehículos sport. 
O concursante debe fornecer unha copia do certificado de aprobación da FIA. 
Esta copia debe ser entregada polo fabricante do vehículo. 
16.5 Modificación dunha estrutura de seguridade 
O fabricante do vehículo debe remitir calquera modificación a unha estrutura aprobada pola FIA ao
Departamento Técnico da FIA. 
Este resérvase o dereito de requirir que sexan levados a cabo novos ensaios para proceder á aprobación das
modificacións. 
16.6 Panel ignífugo e chan 
16.6.1) Os vehículos deben estar equipados cun panel ignífugo situado entre o piloto e o motor, que impida o
paso das chamas do compartimento motor cara ao habitáculo. Toda abertura practicada nese panel ignífugo
debe ser tan limitada como sexa posible para permitir unicamente o paso dos mandos e cables, e debe dei-
xarse completamente estanca. 
16.6.2) O chan do habitáculo debe estar deseñado de modo tal que protexa ao condutor de grávaa, o aceite,
a auga e os residuos provenientes da estrada ou do motor. 
16.6.3) Os paneis do chan ou os paneis divisorios deben contar cun sistema de desaugadoiro para evitar cal-
quera acumulación de líquidos.
ARTIGO-260.  REGULAMENTO ESPECÍFICO PARA VEHÍCULOS DOS GRUPOS R
01-3 Definición: 
Vehículos de Turismo ou de Gran Produción en Serie, motor atmosférico de gasolina, 2 rodas motrices (trac-
ción ou propulsión). 
103.1 Cilindradas:
RALLYE 1 RALLYE 2 RALLYE 3
R1A R1B R2B R2C R3C Gasolina
R1A ata 1.400 cm3 R2B de mais de 1.400 cm3 R3C de mais de 1600 cm3
R1B de mais de 1.400 cm3 ata 1.600 cm3 ata 2000 cm3
ata 1.600 cm3 R2C de mais de 1.600 cm3

ata 2000 cm3
1.XENERALIDADES
Capítulo 00-0 Preámbulo: 
Preámbulo: Este Artigo 260 debe ser utilizado cos Artigos 251, 252 e 253 do Anexo J e coas fichas de Grupo
R e Grupo A correspondentes. 
Aplicación: Todos os grupos. 
Capítulo 01-1 ARTIGO 1: DEFINICIÓN (01): 
Cap. 01-2 Vehículos de Turismo ou de Gran Produción en Serie, motor atmosférico de gasolina (incluído motor
rotativo), 2 rodas motrices (tracción ou propulsión). 
Aplicación: Todos os grupos.
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Capítulo 02-1 ARTIGO 2: HOMOLOGACIÓN (02) 
Cap. 02-2 Destes vehículos deberán haberse producido, polo menos, 2.500 unidades completamente idénti-
cas en 12 meses consecutivos, homologadas pola FIA en Vehículos de Turismo (Grupo A) e en Vehículos de
Produción (Grupo N). A ficha basee do Grupo A e a ficha basee do Grupo N utilizaranse completadas coa ficha
de VR e as VO específicas indicadas a continuación, nas liñas 02-03 a 02-09. Aplicación: Todos os grupos. 
Cap. 02-3 Todos os outros compoñentes homologados en VO "activas" da ficha do Grupo A e utilizados no
Grupo R deben figurar nas listas das fichas VR respectivas; todas as outras VO do Grupo A prohíbense para
o Grupo R. Só serán válidas para o Grupo R as seguintes Variantes Opción homologadas na ficha do Grupo
A. Aplicación: Todos os grupos. 
Cap. 02-4. VO estrutura de seguridade, incluído na ficha do Grupo R respectiva ou estrutura homologada polo
construtor ante unha F.G.A.. Aplicación: Todos os grupos. 
Cap. 02-5. VO soporte e ancoraxes de asentos, incluídos na ficha do Grupo R respectiva. Aplicación: Todos
os grupos. 
Cap. 02-6. VO puntos de fixación dos arneses, incluídos na ficha do Grupo R respectiva. Aplicación: Todos os
grupos. 
Cap. 02-7. VO versión 2/4 portas incluídas na ficha do Grupo R respectiva. Aplicación: Todos os grupos. 
Cap. 02-8. VO eléctrica relativa aos elementos eléctricos de orixe modificados ou eliminados, etc. Aplicación:
Todos os grupos. 
Cap. 02-9. VO de parabrisas. Aplicación: Todos os grupos. 
Cap. 02-10. Utilización das fichas base do Grupo A e do Grupo N completadas coa(s) ficha(s) VR R1A e R1B 
Aplicación: R1. 
Cap. 02-11. Utilización das fichas base do Grupo A e do Grupo N completadas coa(s) ficha(s) VR R2B e R2C 
Aplicación: R2. 
Cap. 02-12. Utilización das fichas base do Grupo A e do Grupo N completadas coa(s) ficha(s) VR
R3C.Aplicación: R3.
Capítulo 03-1 ARTIGO 2 bis: MODIFICACIÓNS E MONTAXES AUTORIZADAS (03) 
Cap. 03-2 Este regulamento foi redactado en termos de autorización; polo tanto, o que non estea expresamen-
te autorizado no texto seguinte está prohibido. 
Aplicación: Todos os grupos. 
Cap. 03-3 Se un sistema de CONTROL mecánico ou eléctrico vén montado de orixe, pode suprimirse ou modi-
ficarse, exemplo: bomba de auga controlada, etc. Toda modificación debe ser homologada en VR. Aplicación:
R2 e R3.
Cap. 03-4 Os roscados estragados poden repararse enroscando un novo roscado co mesmo diámetro interior
(tipo "helicoil"). Os límites das modificacións e montaxes autorizadas especifícanse a continuación. 
Ademais destas autorizacións, toda peza deteriorada polo uso ou por accidente poderá substituírse por unha
peza de orixe idéntica á peza danada, de orixe ou específica. Os vehículos deberán ser estritamente de serie
e identificables polos datos que figuran na ficha de homologación. Aplicación: Todos os grupos. 
Cap. 03-5 Materiais: Prohíbese o uso de magnesio, salvo que se trate de compoñentes montados no modelo
de serie. Non se permite o uso de cerámica nin de titanio, a menos que devanditos materiais estean presen-
tes no vehículo de serie. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 03-6 Materiais: de orixe. Aplicación: R1 
Capítulo 103-1 ARTIGO 3: CLASES POR CILINDRADA (103) 
Cap. 103-2 Os vehículos dividiranse nas seguintes clases en función da súa cilindrada: 
Cap. 103-3 R1A ata 1.400 cm3. Aplicación: R1 
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Cap. 103-4 R1B máis de 1.400 cm3 ata 1.600 cm3. Aplicación: R1 
Cap. 103-5 R2B máis de 1.400 cm3 ata 1.600 cm3. Aplicación: R2 
Cap. 103-6 R2C máis de 1.600 cm3 ata 2.000 cm3. Aplicación: R2 
Cap. 103-7 R3C máis de 1.600 cm3 ata 2.000 cm3. Aplicación: R3 
Capítulo 106-1 ARTIGO 4: NÚMERO DE PRAZAS (106) 
Cap. 106-2 Estes vehículos deberán ter, polo menos, catro prazas, segundo as dimensións definidas para os
Vehículos de Turismo (Grupo A).  Aplicación: Todos os grupos 
2.DIMENSIONS E PESO
Capítulo 201-01 PESO MÍNIMO (201) 
Cap. 201-02 Os vehículos deberán ter, como mínimo, o peso seguinte: 
Cap. 201-03 R1A 980 kg. R1B 1.030 kg. Aplicación: R1 
Cap. 201-04 R2B 1.030 kg. R2C 1.080 kg. Aplicación: R2 
Cap. 201-05 R3C 1.080 kg. Aplicación: R3 
Cap. 201-06 Este é o peso real do vehículo, sen piloto nin copiloto, nin o seu equipamento, e cun máximo
dunha roda de reposto. No caso de levar a bordo dúas rodas de reposto, a segunda roda deberá ser retirada
antes da pesada. Todos os depósitos de líquidos (lubricación, refrixeración, freado, calefacción, se ha lugar)
deben estar ao nivel normal previsto polo fabricante, excepto os depósitos do lavaparabrisas e lavafaros, e o
depósito de combustible, que deberán estar baleiros. O peso mínimo do vehículo poderá ser controlado co
equipo a bordo (piloto copiloto equipamento completo do piloto e do copiloto); neste caso, o peso mínimo será
o definido nas liñas 201-03, 04 e 05 150 kg. Ademais, tamén deberá respectarse o peso mínimo definido nas
liñas 201-03, 04 e 05. Aplicación: Todos os grupos 
Capítulo 205-1 DISTANCIA O CHAN (205) 
Cap. 205-2 Debe ser, en todo momento, superior ou igual ao valor indicado na ficha de homologación.
Aplicación: R1 
Cap. 205-3 Debe ser, en todo momento, superior ou igual ao valor indicado na ficha de homologación.
Aplicación: R2 
Cap. 205-4 Debe ser, en todo momento, superior ou igual ao valor indicado na ficha de homologación.
Aplicación: R3 
3.MOTOR
Capítulo 300-1 ARTIGO 6: MOTOR (300) 
Cap. 300-2 Os recubrimentos do motor construídos coa finalidade de cubrir os elementos mecánicos no com-
partimento motor poden retirarse se unicamente teñen unha función estética. Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 300-3 Permítese retirar o material insonorizante e os gornecidos montados baixo o capó motor e non visi-
bles desde o exterior. Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 300-4 Os parafusos e porcas poden cambiarse a condición de continuar utilizando un material ferroso. 
Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 302-1 SOPORTE DO MOTOR (302) 
Cap. 302-3 Os soportes do motor deben ser os soportes de orixe ou estar homologados en VR. O material do
elemento elástico poderá substituírse; a cantidade de soportes debe ser idéntica á de orixe. Aplicación: Todos
os grupos 
Capítulo 305-1 CANTIDADE DE CILINDROS PARA RALLYES (305) 
Cap. 305-2 O número de cilindros limítase a 6. Aplicación: Todos os grupos 
Capítulo 310-0 RELACIÓN DE COMPRESIÓN (310). Cap. 310-1 De orixe (máximo 11,5: 1). Aplicación: R1 
Cap. 310-2 Taxa máxima: 12:1 (ver culata). Aplicación: R2 e R3 
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Capítulo 317-0 PISTONES (317) 
Cap. 317-1 De orixe, sen modificar. Aplicación: R1 
Cap. 317-2 De orixe ou homologados en VR. Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 318-0 BIELAS (318) 
Cap. 318-1 De orixe. Aplicación: R1 
Cap. 318-2 As bielas de orixe poden ser sometidas a un tratamento mecánico adicional e a alixeramentos,
sempre que se respecten os valores indicados na ficha VR. Permítese o encamisado de pés. Poden utilizar-
se as bielas homologadas en VR. Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 319-0 CIGÜEÑAL (319) 
Cap. 319-1 De orixe. Aplicación: R1 
Cap. 319-2 De orixe ou homologado en VR. Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 319-3 COJINETES (319) 
Cap. 319-4 De orixe. Aplicación: R1 
Cap. 319-5 A marca e o material son libres, pero deben conservar o tipo e as dimensións de orixe. Aplicación:
R2 e R3 
Capítulo 320-0 VOLANTE MOTOR (320) 
Cap. 320-1 De orixe. Aplicación: R1 
Cap. 320-2 De orixe ou homologado en VR. Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 321-0 CULATA (321) 
Cap. 321-1 De orixe. Aplicación: R1 
Cap. 321-2 De orixe, só permítense as modificacións homologadas e as modificacións seguintes: 
Mecanizado plano de xunta máx. 1 mm para axuste da taxa (ver 310-0) .Aplicación: R2 e R3 
Cap. 321-3 Poden eliminarse todos os dispositivos de reciclaxe de gases de escape ou sistemas equivalen-
tes (por exemplo, unha bomba de aire adicional, filtros de carbón activo) poden suprimirse e obturarse os ori-
ficios resultantes desta operación. Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 322-0 XUNTA DA CULATA (322) 
Cap. 322-1 De orixe. 
Aplicación: R1 
Cap. 322-2 De orixe ou homologado en VR. 
Capítulo 323-0 CARBURADORES (323) 
Capítulo 324-a0 INXECCIÓN (324) 
Cap. 324-a1 
Debe manterse o principio de funcionamento do sistema orixinal. 
Os elementos do sistema de inxección situados despois do dispositivo de medición do caudal de aire que
regula a cantidade de gasolina que entra na cámara de combustión poden modificarse, pero non suprimirse,
sempre que non teñan ningunha influencia sobre a admisión de aire. 
A central electrónica para a inxección é libre. 
As entradas da unidade electrónica de control do motor (sensores, actuadores, etc.), incluíndo as súas fun-
cións,deben ser as de serie. 
Prohíbese engadir un interruptor no cableado orixinal entre a unidade de control electrónica e un sensor e/ou
actuador. 
As saídas da central electrónica deben manter as súas funcións de orixe segundo a ficha de homologación. 
No caso de que un modelo estea equipado cun circuíto eléctrico multiplexado, permítese o uso de cableado
xunto cunha unidade electrónica de control homologados como Variante Opción. 
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Os inxectores poden modificarse ou substituírse co fin de modificar o seu caudal, pero sen modificar o seu
principio de funcionamento ou as súas ancoraxes. 
A rampla de inxección pode substituírse por outra de libre deseño pero dotada de conectores roscados 
destinados a conectar os condutos e o regulador de presión de combustible, a condición de que a fixación dos
inxectores sexa idéntica á de orixe. Aplicación: R1 
Cap. 324-a2 A unidade electrónica de control do motor debe homologarse en VR. Aplicación: R2 e R3
Cap. 324-a3 
As entradas da unidade electrónica de control do motor (sensores, actuadores, etc.), incluíndo as súas fun-
cións, deben homologarse en VR. 
Os cableados son libres, pero deben respectar as indicacións para a V.Ou. eléctrica. 
Permítese substituír ou duplicar o cable do mando do acelerador por outro que proveña, ou non, do constru-
tor. 
A caixa bolboreta debe ser de orixe ou ben homologada en VR. 
Os inxectores poden modificarse ou substituírse co fin de modificar o seu caudal, pero sen modificar o seu
principio de funcionamento ou as súas ancoraxes. 
A rampla de inxección pode substituírse por outra de libre deseño pero dotada de conectores roscados 
destinados a conectar as canalizacións e o regulador de presión de combustible, a condición de que a fixa-
ción dos inxectores sexa idéntica á de orixe. 
Permítese calquera sistema de captación de datos. 
Os elementos do sistema de inxección situados despois do dispositivo de medición do caudal de aire que
regula a cantidade de gasolina que entra na cámara de combustión poden modificarse, pero non suprimirse,
sempre que non teñan ningunha influencia sobre a admisión de aire. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 324-a5 Todo sistema de captación de datos queda prohibido, salvo se o vehículo homologado tráeo mon-
tado de orixe. Aplicación: R1 
Capítulo 325-0 ARBORE DE LEVAS E POLEAS (325) 
Cap. 325-1 De orixe. Aplicación: R1 
Cap. 325-2 Alzada de 11 mm máximo. 
O calado debe ser de orixe ou ben homologado en VR. 
As árbores de levas son libres, pero non debe modificarse a súa cantidade. 
A cantidade e o diámetro dos rodamentos non deben modificarse. 
Permítense os sistemas de tipo "VVT", "VALVETRONIC", etcétera, se veñen montados de orixe. Poden dei-
xarse inoperantes. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 325-3 
As poleas/engrenaxes/piñóns montados nas árbores de levas son libres. 
Se o motor de orixe está equipado con tensores de correas (ou de cadeas) automáticos, é posible bloquealos
en determinada posición mediante un dispositivo mecánico. 
Os rodetes tensores de correa son libres, pero a súa cantidade debe permanecer de orixe. 
A correa de distribución é libre en canto a materiais e perfil. A cantidade de dentes debe ser idéntica á de orixe. 
Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 325-f0 BALANCINES E EMPUJADORES (325) 
Cap. 325-f1 De orixe. Aplicación: R1 
Cap. 325-f2 De orixe ou homologado en VR. Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 326-0 DISTRIBUCIÓN (326) 
Cap. 326-1 
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O calado da distribución é libre. 
Se a distribución de orixe ten un sistema de recuperación de xogo automático, este poderá neutralizarse
mecanicamente e permítese o uso de suplementos de axuste. 
As entradas de aceite poden obstruírse. Os tapóns utilizados non deben cumprir outra función máis que a
obturación dos condutos. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 326-2 Os suplementos de axuste do xogo das válvulas entre os empuxadores e as vastezas das válvu-
las son libres. Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 327-a0 ADMISIÓN (327a) 
Cap. 327-a1 
Colector de admisión: De orixe. Debe respectarse o indicado no debuxo II (debuxo III-K2 para os vehículos
homologados a partir do 01.01.2010) da ficha de homologación en Grupo A. Baixo reserva de que se poida
establecer indiscutiblemente a orixe da peza de serie, esta poderá ser rectificada, axustada, reducida ou modi-
ficada por mecanizado. Aplicación: Todos os grupos 
Capítulo 327-d0 VÁLVULAS DE ADMISIÓN E DE ESCAPE (327d / 328d) 
Cap. 327-d1 De orixe. Aplicación: R1 
Cap. 327-d1b 
O material e a forma das válvulas son libres, así como a lonxitude da vasteza da válvula. 
As dimensións características, indicadas na ficha de homologación, deben conservarse, incluíndo os ángulos
respectivos dos eixos das válvulas. As chavetas e as guías non están suxeitas a ningunha restrición: autorí-
zase a engadir calas de espesor baixo os peiraos. Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 327-d2 ACELERADOR E CONTROL DE GASES (327d) 
Cap. 327-d3 Libres co seu tope de funda. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 327-d4 
Mando de bolboreta de accionamento mecánico en lugar de eléctrico, e viceversa, se provén doutro modelo
de serie. 
Só poden utilizarse o kit bolboreta de accionamento mecánico homologado ou a caixa bolboreta de orixe.
Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 327-d6 FILTRO DE AIRE (327d) 
Cap. 327-d6b Acéptase a substitución dos cartuchos do filtro de aire, sempre que sexan como os de orixe. 
Aplicación: R1 
Cap. 327-d7 O filtro de aire, a súa caixa e a cámara de tranquilización son libres, pero deben permanecer no
compartimento motor. 
Se a entrada de aire para a ventilación do habitáculo está na mesma zona que a toma de aire para o motor,
esta zona debe estar illada da unidade do filtro de aire, en caso de incendio. 
Pode instalarse unha reixa sobre a entrada de aire. 
Os elementos antipolución poden eliminarse sempre que isto non de lugar a un incremento na cantidade de
aire admitido. 
A caixa do filtro de aire, así como os condutos de aire, pode ser de material composto. 
Para a caixa, o material debe ser ignífugo. Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 327-d8 CAIXA BOLBORETA (327d) 
Cap. 327-d9 De orixe. Aplicación: R1 
Cap. 327-d9b Permítese modificar os elementos do dispositivo da inxección que regula a dosificación da gaso-
lina admitida na cámara de combustión, pero non o diámetro de apertura da bolboreta. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 327-d10 A caixa bolboreta debe ser de orixe ou ben homologada en VR. Aplicación: R2 e R3 
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Capítulo 327-h0 PEIRAO DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN E DE ESCAPE (327h) 
Cap. 327-h0b De orixe. Aplicación: R1 
Cap. 327-h1 Libre. Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 327-h2 COPELA DO PEIRAO DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN E DE ESCAPE (327h) 
Cap. 327-h2b De orixe. Aplicación: R1 
Cap. 327-h3 Libre. Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 328-p0 COLECTOR DE ESCAPE (328p) 
Cap. 328-p0b De orixe. Aplicación: R1 
Cap. 328-p1 Colector de escape: de orixe ou homologado en VR. Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 328-p2 SISTEMA DE ESCAPE (328p) 
Cap. 328-p3 
Libre. O espesor dos tubos utilizados para formar o sistema de escape debe ser maior ou igual a 0,9 mm,
medidos ao nivel das partes non dobradas; a sección do ou dos tubos debe ser equivalente á dun tubo con
60 mm de diámetro interno. 
Para series de vehículos con 1 único tubo de escape, a liña do mesmo debe conservar a mesma posición que
o escape orixinal e dita liña debe respectar as condicións descritas a continuación. 
No caso de que existan dúas entradas ao primeiro silencioso, poden ser substituídos por un só tubo ou cun
dobre. (polo menos 2/3 da liña de escape debe consistir dun tubo de sección equivalente á dun tubo cunha
sección de 60mm). 
Estas liberdades non deben entrañar ningunha modificación da carrocería e deben respectar a lexislación do
país da proba no que concirne aos niveis de ruído. 
Un silencioso é unha parte do sistema de escape, destinado a reducir o nivel do ruído de escape do vehícu-
lo. A sección transversal do silencioso debe ser polo menos o 170% do tubo de entrada e conter material
absorbente do ruído. O material absorbente do ruído debe ter a forma dun tubo perforado nun 45% ou dun
envase sintético. A lonxitude do silencioso debe estar comprendida entre 3 e 8 veces o seu diámetro de entra-
da. O silencioso debe ser unha peza soldada a un tubo, pero o tubo non se considerará parte do silencioso. 
Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 328-p4 As pezas suplementarias para a montaxe do escape están autorizadas. Aplicación: Todos os gru-
pos 
Capítulo 328-p6 CATALIZADOR DE ESCAPE (328p) 
Cap. 328-p7 
O convertedor catalítico é considerado como un silencioso e pode ser desprazado. 
Poderá eliminarse unicamente se está autorizado polo Artigo 252-3.6. 
Debe ser de serie ou ben tomado da lista técnica n.º 8 (proveniente dun modelo homologado ou doutro mode-
lo cuxa produción sexa superior ás 2.500 unidades). Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 328-p7b Se está montado directamente sobre o colector, o catalizador de orixe pode substituírse por
unha peza cónica da mesma lonxitude e cos mesmos diámetros de entrada e de saída. Aplicación: Todos os
grupos 
Capítulo 330-0 ACESO (330) 
Cap. 330-1 A marca e tipo das buxías, limitador de revolucións e cables de alta tensión son libres. Aplicación:
Todos os grupos 
Capítulo 331-0 REFRIXERACIÓN DE AUGA PARA O MOTOR (331) 
Cap. 331-01 
Unicamente se a bomba de auga conta con control mecánico ou eléctrico de orixe, este pode eliminarse ou
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modificarse. 
A bomba de auga de orixe debe conservarse. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 331-02 
O radiador debe ser de serie ou homologado en VR. 
Debe estar montado na localización de orixe; as fixacións, do mesmo xeito que os condutos de auga e as rei-
xas, son libres. Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 331-03 
Permítese a montaxe dun recuperador para a auga de refrixeración. 
O vaso de expansión de refrixeración de auga orixinal pode substituírse por outro, coa condición de que a
capacidade do novo vaso de expansión non supere os 2 litros e que se atope no compartimento do motor. 
O tapón do radiador e o seu sistema de bloqueo son libres. 
O termostato é libre, do mesmo xeito que o sistema de mando do(dos)/dos) ventilador(é) eléctrico(s) e a súa
temperatura de arranque. Os condutos do líquido de refrixeración externos ao bloque motor e os seus acce-
sorios son libres. Poden utilizarse condutos dun material e/ou de diámetro diferentes. Aplicación: Todos os gru-
pos 

Capítulo 333-a0 LUBRICACIÓN E CIRCUÍTO DE ACEITE (333a) 
Cap. 333-a0b O radiador ou o intercambiador son libres. Aplicación: R1 
Cap. 333-a1 
O radiador, o intercambiador aceite-auga, os condutos, o termostato e os filtros da bomba (incluída a súa can-
tidade) son libres (sen modificar a carrocería). 
O radiador de aceite non pode atoparse no exterior da carrocería. 
Respiradoiro libre: Se o sistema de lubricación previse un respiradoiro, este deberá estar equipado de tal
forma que os refluxos de aceite acumúlense nun recipiente recuperador. O recuperador terá unha capacida-
de mínima de 2 litros. Este recipiente será de plástico translúcido ou terá unha fiestra transparente. 
Separador aire/aceite: É posible instalar un separador aire/aceite no exterior do motor (capacidade máxima 1
litro), segundo o debuxo 255-3. 
O retorno do aceite do recipiente recuperador cara ao motor só poderá facerse por gravidade. 
O aceite debe fluír desde o depósito de aceite cara ao motor polo só efecto da gravidade. Os vapores deben
ser aspirados novamente polo motor a través do sistema de admisión. 
Ventilador: Está autorizado a montaxe dun ventilador para a refrixeración do aceite do motor, pero sen que isto
implique ningún efecto aerodinámico. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 333-a2 Testemuña de aceite: É libre pero debe estar presente en todo momento e non ter outra función.
Pode ser desprazado respecto da súa posición de orixe. Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 333-a3 
A montaxe dun filtro de aceite ou dun cartucho en estado de funcionamento é obrigatorio e todo o caudal de
aceite debe pasar por devandito filtro ou cartucho. O conduto de aceite de serie pode substituírse por outro. 
A fin de permitir a instalación dos racores de refrixeración de aceite e de sensores de temperatura e/ou de pre-
sión, o soporte do filtro de aceite pode mecanizarse ou substituírse. 
Permítese instalar un adaptador entre o filtro de aceite e o cárter do filtro de aceite ou entre o soporte do fil-
tro de aceite e o bloque motor. Este adaptador tamén pode estar provisto de racores para refrixeración de acei-
te e de sensores de temperatura e/ou de presión. Aplicación: Todos os grupos 
Capítulo 333-b0 CÁRTER DE ACEITE (333b) 
Cap. 333-b0b De orixe. Aplicación: R1 
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Cap. 333-b1 
O cárter de aceite debe ser de orixe ou homologado en VR. A súa única función debe ser a de conter aceite. 
A cantidade de fixacións non pode ser superior á de orixe. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 333-b2 Tabiques: Autorízase a instalación de tabiques no cárter de aceite. Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 333-b3 
Pode engadirse un deflector de aceite entre os planos da xunta do cárter de aceite e do bloque motor. O
deflector de serie pode substituírse, a condición de que a distancia entre a superficie de obturación do cárter
de aceite e a do bloque motor non se incremente máis de 6 mm. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 333-b4 
Bomba de aceite: Se a bomba de auga conta con control mecánico ou eléctrico de orixe, este pode eliminar-
se ou modificarse. 
A cantidade de fluxo pode ser aumentada con respecto á de orixe. A súa eventual tapa así como a súa posi-
ción no cárter de aceite deben permanecer de orixe, pero o interior do corpo e a tapa poden mecanizarse. 
Autorízase a montaxe dun tensor na cadea da bomba de aceite. O sistema de arrastre da bomba de aceite é
libre. 
O sistema de regulación da presión de aceite pode modificarse. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 333-b5 Acumulador de presión de aceite: debe ser de orixe ou homologado en VR. Aplicación: R2 e R3 
4. CIRCUÍTO DE COMBUSTIBLE
Capítulo 401-a0 DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (401a) 
Cap. 401-a1 
O depósito de combustible debe ser de orixe ou homologado en VR. 
No caso de estar o depósito de combustible instalado no maleteiro e que se retiraron os asentos traseiros, un
panel resistente ao lume e estanco deberá separar o habitáculo do depósito. 
Se o depósito de orixe está equipado cunha bomba eléctrica e un filtro interior, é posible, en caso de utilizar
un depósito FT3 1999, FT3.5 ou FT5 ou outro depósito homologado polo fabricante na ficha de homologación
do vehículo, situar no exterior un filtro e unha bomba de características libres. 
Estas pezas deberán estar protexidas de forma adecuada. 
Para vehículos de dous volumes cun depósito de combustible instalado no maleteiro, unha caixa resistente ao
lume e estanca debe rodear o depósito de combustible e os seus orificios de enchido. 
Para vehículos de tres volumes, un panel resistente ao lume e estanco debe separar o habitáculo e o depósi-
to de combustible. 
No entanto, recoméndase que este panel estanco substitúase por unha caixa estanca como nos vehículos de
dous volumes. Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 401-a3 Pódese prever calquera sistema de peche do tapón do depósito de combustible. Aplicación:
Todos os grupos 
Capítulo 402-a0 CIRCUÍTO DE COMBUSTIBLE (402a) 
Cap. 402-a1 
A cantidade de bombas de gasolina debe ser homologada. 
Autorízase a montaxe dunha segunda bomba de combustible, pero debe ser unicamente unha bomba de
reposto, é dicir, non pode funcionar xunto coa bomba autorizada. 
Só debe conectarse cando o vehículo estea inmóbil e por medio dun sistema puramente mecánico, situado
xunto ás bombas. 
Presión de combustible: En todos os casos, debe ser inferior a 5 bar. 
Caudal de combustible: debe ser inferior ou igual ao caudal homologado no modelo basee. Aplicación: R2 e
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R3 
Cap. 402-a2 
A instalación dos condutos de gasolina é libre, sempre que se respecte o prescrito polo Artigo 253.3 do Anexo
J. 
Permítese montar un radiador no circuíto de carburante (capacidade máxima dun litro). 
Autorízase a tradear 2 orificios (diámetro máximo de 60 mm ou superficie equivalente) no chan, cuxa única
función será deixar pasar os condutos necesarios para o enchido/ventilación do depósito de combustible. 
Aplicación: Todos os grupos 
5. EQUIPAMENTO ELÉCTRICO
Cap. 500-01 
Cableados eléctricos: Posibilidade de utilizar a VO Eléctrica. 
En todo o vehículo, é posible utilizar a VO Eléctrica relativa aos compoñentes eléctricos de orixe modificados,
eliminados ou conservados. Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 500-02 
Os instrumentos de medida, velocímetros, etc., poden instalarse ou substituírse, con funcións eventualmente
diferentes. Tales instalacións non deben entrañar riscos. 
Con todo, o velocímetro non poderá retirarse, se o regulamento particular da proba prohíbeo. 
Permítese engadir fusibles ao circuíto eléctrico. 
As caixas de fusibles poden desprazarse ou retirarse. Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 500-03 A bucina pode cambiarse e/ou engadirse outra adicional ao alcance do pasaxeiro. 
A bucina non é obrigatoria en estradas pechadas. Aplicación: Todos os grupos 
Capítulo 501-bat0 BATERÍA (501bat) 
Cap. 501-bat1 
Se está instalada no habitáculo: 
- A batería estará situada detrás dos asentos (a nova localización da batería debe ser homologada en VR). 
- A batería debe ser de tipo "seco". 
Cada batería debe estar fixada firmemente e cuberta. Se a batería desprázase da súa posición orixinal, a fixa-
ción á carrocería debe estar formada por un soporte metálico e dous abrazadeiras metálicas cun revestimen-
to illante ancorados ao chan por medio de bulóns e porcas. 
A marca, a capacidade e os cables da batería son libres. 
A tensión non debe ser superior á tensión de orixe. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 501-bat2 Permítese un desconectador da batería no habitáculo. Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 501-bat3 A tensión e o emprazamento da batería deben conservarse. Aplicación: R1 
Cap. 501-bat4 A marca, a capacidade e os cables da batería son libres. Aplicación: R1 
Capítulo 502-alt0 ALTERNADOR, XERADOR E MOTOR DE ARRANQUE (502alt) 
Cap. 502-alt1 
Deben conservarse. Poden estar separados ou combinados de xeito idéntico respecto dos orixinais. 
Deben ser de orixe ou homologados en VR. 
Os soportes son libres. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 500-01 
Cableados eléctricos: Posibilidade de utilizar a VO Eléctrica. 
En todo o vehículo, é posible utilizar a VO Eléctrica relativa aos compoñentes eléctricos de orixe modificados,
eliminados ou conservados. Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 500-02 
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Os instrumentos de medida, velocímetros, etc., poden instalarse ou substituírse, con funcións eventualmente
diferentes. Tales instalacións non deben entrañar riscos. 
Con todo, o velocímetro non poderá retirarse, se o regulamento particular da proba prohíbeo. 
Permítese engadir fusibles ao circuíto eléctrico. 
As caixas de fusibles poden desprazarse ou retirarse. Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 500-03 A bucina pode cambiarse e/ou engadirse outra adicional ao alcance do pasaxeiro. 
A bucina non é obrigatoria en estradas pechadas. Aplicación: Todos os grupos 
Capítulo 501-bat0 BATERÍA (501bat) 
Cap. 501-bat1 
Se está instalada no habitáculo: 
- A batería estará situada detrás dos asentos (a nova localización da batería debe ser homologada en VR). 
- A batería debe ser de tipo "seco". 
Cada batería debe estar fixada firmemente e cuberta. Se a batería desprázase da súa posición orixinal, a fixa-
ción á carrocería debe estar formada por un soporte metálico e dous abrazadeiras metálicas cun revestimen-
to illante ancorados ao chan por medio de parafusos e porcas. 
A marca, a capacidade e os cables da batería son libres. 
A tensión non debe ser superior á tensión de orixe. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 501-bat2 Permítese un desconectador da batería no habitáculo. Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 501-bat3 A tensión e o emprazamento da batería deben conservarse. Aplicación: R1 
Cap. 501-bat4 A marca, a capacidade e os cables da batería son libres. Aplicación: R1 
Capítulo 502-alt0 ALTERNADOR, XERADOR E MOTOR DE ARRANQUE (502alt) 
Cap. 502-alt1 
Deben conservarse. Poden estar separados ou combinados de xeito idéntico respecto dos orixinais. 
Deben ser de orixe ou homologados en VR. 
Os soportes son libres. Aplicación: R2 e R3 
6. TRANSMISIÓN
Capítulo 602-b0 EMBRAGUE (602b) 
Cap. 602-b1 Mecanismo e disco de embrague de serie ou homologados en VR. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 602-b1b Disco de embrague: libre, pero de diámetro idéntico ao de orixe. Aplicación: R1 
Cap. 602-b2 Disco de embrague: libre si se conserva o mecanismo de orixe ou outro homologado en VR. 
Aplicación: R2 e R3 
Cap. 602-b4 O mando de accionamento do embrague debe ser o de orixe ou outro homologado en VR. 
Aplicación: Todos os grupos 
Capítulo 603-0 SOPORTE DE CAIXA DE CAMBIOS (603) ? Ver foto SM4 
Cap. 603-01 Os soportes da caixa de cambios deben ser os de orixe ou estar homologados en VR. 
Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 603-02 
Nestas condicións, o material do elemento elástico poderá substituírse; a cantidade de soportes debe ser idén-
tica á de orixe. Aplicación: R1 
Capítulo 603-b0 CAIXA DE CAMBIOS (603b) 
Cap. 603-b0b A caixa de cambios homologada no vehículo de orixe non pode modificarse. Aplicación: R1 
Cap. 603-b1 A caixa de cambios debe ser de orixe ou homologada en VR. 
O interior da caixa de cambios é libre. O número de dentes e as relacións de cambio deben manterse. 
Aplicación: R2 e R3 
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Capítulo 603-d0 ACCIONAMIENTO DA CAIXA DE CAMBIOS (603d) 
Cap. 603-d1 Variñas secuencial ou clásico homologado en VR (hai varios tipos autorizados). 
O sistema de accionamento do cambio debe ser homologado en VR. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 603-d1b As rótulas do variñas de accionamento da caixa de cambios son libres (a rótula substitúe ao
silent-block). Aplicación: R1 
Cap. 603-d2b A reixa do selector de velocidades do vehículo de orixe non pode modificarse. Aplicación: R1 
Capítulo 603-h0 REFRIXERACIÓN DA CAIXA DE CAMBIOS (603h) 
Cap. 603-h1 
Dispositivo de lubricación e de refrixeración de aceite: de orixe ou homologado en VR. 
Poden agregarse dous (2) conexións para o circuíto de aceite no cárter orixinal da caixa. 
Estes orificios poden servir unicamente para realizar as conexións dos condutos de saída e de retorno do cir-
cuíto de aceite. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 603-h2 Debe ser de orixe. Aplicación: R1 
Capítulo 605-a0 RELACIÓN FINAL (605a) 
Cap. 605-a1 
Relacións finais: de orixe ou homologadas en VR. 
Só se permiten as relacións de par final (par piñón-coroa) homologadas en VR, ademais do par de orixe. 
Aplicación: Todos os grupos 
Capítulo 605-d0 DIFERENCIAL (605d) 
Cap. 605-d1 Diferencial de tipo mecánico de deslizamento limitado: de orixe ou homologado en VR. 
Para permitir a súa montaxe, pode modificarse o interior da carcasa do diferencial orixinal. Aplicación: R2 e
R3 
Cap. 605-d2 
Un diferencial de tipo mecánico de deslizamento limitado é calquera sistema que traballa exclusivamente de
modo mecánico, é dicir, sen a asistencia doutro sistema hidráulico ou eléctrico. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 605-d3 
Se o vehículo homologado está equipado cun diferencial viscoso, este poderá manterse pero non poderá
modificarse nin engadirse outro diferencial. 
Un axuste viscoso non se considera un sistema mecánico. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 605-d3b Debe ser de orixe. Aplicación: R1 
Capítulo 606-c0 SEMIEIXOS DE TRANSMISIÓN (606c) 
Cap. 606-c1 Deben ser de orixe. Aplicación: R1 
Cap. 606-c2 Deben ser de orixe ou homologados en VR. Aplicación: R2 e R3 
7. SUSPENSIÓNS
Capítulo 700-a0 TRENS DIANTEIRO E TRASEIRO (TODOS Os TIPOS) (700a) 
Cap. 700-a1 
Permítese reforzar os elementos estruturais das suspensións e os seus puntos de ancoraxe mediante a adi-
ción de material. 
Pode substituírse un silent-block por outro tipo de articulación; permítense os encamisadoAplicación: R2 e R3 
Cap. 700-a2 
Sub chasis: Os silent-blocks de fixación dos sub chasis e/ou traveseiros poden ser de material diferente ao de
orixe (por exemplo: silent-blocks máis duros, aluminio, aneis de nylon), sempre que a posición do sub chasis
e/ou das traveseiros no casco permaneza idéntica á de orixe segundo os tres (3) eixos de referencia. 
Os sub chasis e/ou traveseiros, o casco e a localización dos puntos de fixación de orixe non poden modificar-
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se de ningún modo como consecuencia desta acción. Aplicarase unha tolerancia de /- 5 mm para a medición
de devanditas posicións. Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 700-a3 Placa superior de fixación dos amortecedores ao chasis: de orixe ou homologada en VR. 
Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 701-b0 BUJES DE RODA DIANTEIRO E TRASEIRO (701b) 
Cap. 701-b0b De orixe. Aplicación: R1 
Cap. 701-b1 De orixe ou homologados en VR. Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 701-c0 PORTAMANGUETA DE RODA DIANTEIRA E SOPORTE DE PORTAMANGUETA E BRAZO
TRASEIRO (701c) 
Cap. 701-c0b De orixe. Aplicación: R1 
Cap. 701-c1 De orixe ou homologados en VR. Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 701-d0 BRAZOS E TRIÁNGULOS DE SUSPENSIÓN DIANTEIRA E TRASEIRA (701d) 
Cap. 701-d0b De orixe. Aplicación: R1 
Cap. 701-d1 De orixe ou homologados en VR. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 701-d2 
Os compoñentes da suspensión (triángulos, brazos, soportes de articulacións aparafusados ao casco ou ao
sub chasis), así como o casco e os sub chasis, deben ser de orixe e cumprir coas disposicións do presente
regulamento ou ben ser homologados en VR. 
Os compoñentes da suspensión de deseño novo (que substitúan pezas de orixe) homologados en VR non
deben ser modificados. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 701-d3 Os silent-blocks ou rótulas poden ser substituídos por rótulas Uniball ou rodamentos lisos. 
Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 701-e0 SUBCHASIS DIANTEIRO E/O  TRASEIRO (701e) 
Cap. 701-e0b 
De orixe. Permítese o reforzo do sub chasis e os puntos de ancoraxe por adición de material. Os reforzos de
suspensión non deben crear seccións cóncavas nin permitir que dúas partes separadas únanse para formar
unha soa peza. Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 701-e1 De orixe ou homologados en VR. Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 702-0 PEIRAOS (702) 
Capítulo 702-a0 PEIRAOS HELICOIDAIS (702ª) 
Cap. 702-a1 Libre. Estas liberdades nos peiraos da suspensión non autorizan a deixar de respectar a distan-
cia ao chan. Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 702-a2 
Calquera sexa a localización dos peiraos de orixe, autorízase a substituílos por peiraos helicoidais concéntri-
cos aos amortecedores Permítese a montaxe de elementos destinados a evitar o desprazamento dos peiraos
respecto dos seus puntos de fixación. Aplicación: Todos os grupos 
Capítulo 704-a0 BARRAS DE TORSIÓN (704ª) 
Cap. 704-a1 Libre. Estas liberdades nos peiraos de torsión non autorizan a non deixar de respectar a distan-
cia ao chan. Aplicación: R1 
Capítulo 706-a0 BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA E TRASEIRA (706ª) 
Cap. 706-a0b De orixe. Aplicación: R1 
Cap. 706-a1 De orixe ou homologados en VR. 
As barras estabilizadoras homologada polo construtor poden ser eliminadas ou desconectadas. Aplicación: R2
e R3 
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Capítulo 707-b0 AMORTECEDORES (707b) 
Cap. 707-b1 
Os amortecedores deberán ser de serie ou homologados no cadro da ficha VR. 
A modificación dos regraxes dos peiraos e/ou amortecedores desde o habitáculo está prohibida. 
Os asentos dos peiraos poden transformarse en axustables, se a peza axustable forma parte do asento e é
distinta doutras pezas orixinais da suspensión e do chasis (pode retirarse). 
Os amortecedores de gas consideraranse, a efectos do seu principio de funcionamento, como amortecedores
hidráulicos. A verificación do principio de funcionamento dos amortecedores será efectuada da seguinte forma:
Unha vez desmontados os peiraos e/ou barras de torsión, o vehículo debe caer por gravidade ata o tope do
amortecedor en menos de cinco minutos. 
No caso de suspensión oleo-pneumática, as esferas poden cambiarse así como as súas dimensións, forma e
material, pero non o seu número. Pode instalarse sobre as esferas unha chave regulable desde o exterior do
vehículo. 
Unicamente está autorizado o guiado por palier liso. 
Calquera sexa o tipo de amortecedor, a utilización de rodamentos de bólas de guiado lineal está prohibida. 
Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 707-b2 
Os depósitos dos amortecedores poderán fixarse sobre a carrocería, sen modificar, do vehículo. Se os 
amortecedores teñen reserva de fluído separada localizada no habitáculo, ou no maleteiro se este non está
separado do habitáculo, estas deben estar solidamente fixadas e deben estar cubertas por unha protección. 
Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 707-b3 
Poderá fixarse unha banda ou un cable en cada suspensión para limitar o seu percorrido. 
Para ese efecto, poden perforarse orificios cun diámetro máximo de 8,5 mm ao lado do casco e ao lado da
suspensión. Aplicación: Todos os grupos 
Capítulo AMORTECEDORES TIPO MAC PHERSON (707c) 
Cap. 707-b5 De orixe ou homologados en VR. Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 707-b6 A forma dos asentos dos peiraos nas suspensións é libre. O seu material é libre. Aplicación: Todos
os grupos 
8. TREN RODANTE 
Capítulo 801-a0 RODAS (801ª) 
Cap. 801-a1 
O conxunto "lamias-pneumáticos" non deberá ter, en ningún caso, máis de 8? de anchura e 650 mm de diá-
metro. 
Vista en proxección vertical, a carrocería debe cubrir polo menos 120º da parte superior das rodas (situada
sobre o eixo das rodas en vista lateral). 
O cambio das fixacións das rodas, de parafusos a espárragos e porcas, é libre. 
Para o resto, as rodas son libres sempre que estean fabricadas de aluminio fundido ou de aceiro e nunha soa
peza. 
Autorízase o libre uso de separadores de rodas. 
Os extractores de aire engadidos sobre as rodas están prohibidos. 
Os embelecedores de roda deben retirarse. 
Prohíbese o uso de calquera dispositivo que permita a un pneumático conservar as súas prestacións cunha
presión interna igual ou menor á presión atmosférica. O interior do pneumático (espazo comprendido entre a
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lamia e a parte interna do pneumático) debe encherse unicamente con aire. Aplicación: Todos os grupos 
Para os rallyes de terra 
Cap. 801-a2 Para os Grupos R2 e R3, só poden usarse lamias de 6" x 15". Peso mínimo: 8 kg. 
Cap. 801-a2b Para o Grupo R1, só poden usarse lamias de 6,5" x 15". Peso mínimo: 8 kg. 
Para os rallyes de asfalto 
Cap. 801-a3 R1: Só poden usarse lamias de 6,5" x 15" e o peso mínimo é de 8 kg. 
Cap. 801-a3b R2B: Só poden usarse lamias de 6,5" x 16" e o peso mínimo é de 7,5 kg. 
Cap. 801-a3c R2C: Só poden usarse lamias de 7" x 17" e o peso mínimo é de 8 kg. 
Cap. 801-a3d R3: Só poden usarse lamias de 7" x 17" e o peso mínimo é de 8 kg. 
Capítulo 802-0 RODA DE REPOSTO (802) 
Cap. 802-1 
A(s) roda(s) de reposto non é(son) obrigatoria(s). Con todo, en caso de habela(s) debe(n) estar solidamente
fixada(s), e non pode(n) instalarse no espazo reservado para o condutor e o pasaxeiro dianteiro (se está a
bordo) nin entrañar ningunha modificación no aspecto exterior da carrocería. 
Cando a roda de reposto estea situada orixinalmente nun aloxamento pechado, e cando esta roda substitúa-
se por unha máis grosa (ver artigo 6.4) situada neste aloxamento, será posible eliminar da tapa do empraza-
mento da roda a superficie inducida polo diámetro da nova roda (debuxo 254-2). Aplicación: Todos os grupos 
Capítulo 803-a0 SISTEMA DE FREADO (803a) 
Cap. 803-a0b De orixe, coa excepción das indicacións que figuran a continuación. Aplicación: R1 
Cap. 803-a01 Sistema de freado: De orixe ou homologados en VR. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 803-a2 
Se un vehículo está equipado na súa versión de orixe cun sistema antiblocaxe, a unidade de control e as
pezas do sistema antiblocaxe poden eliminarse, sempre que se respecte o disposto polo Artigo 253.4 do
Anexo J. 
Se un novo cableado eléctrico homologar en VR, prohíbese o uso dun sistema antiblocaxe. 
As chapas de protección poderán retirarse ou dobrarse. 
As conducións dos freos poden substituírse por conducións tipo aviación. Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 803-a2b 
Pódese engadir un dispositivo para eliminar o barro que se acumule sobre os discos de freo e/ou as lamias. 
Permítese, para cada freo, un conduto de refrixeración con diámetro interno máximo de 10 cm ou ben dous
condutos con diámetro máximo de 7 cm. Este diámetro debe manterse sobre, polo menos, 2/3 da distancia
entre a súa entrada e a súa saída. Estes condutos poden ser de material composto. 
Só se permiten os puntos de montaxe seguintes para a fixación dos condutos destinado a transportar o aire
de refrixeración ata os freos: 
- as aberturas de orixe na carrocería, por exemplo: para faros antinéboa, poden empregarse para levar o aire
de refrixeración aos freos; 
- a conexión dos condutos de aire coas aberturas de orixe da carrocería é libre a condición de que ditas aber-
turas non se modifiquen; 
- se o vehículo non ten aberturas de orixe, poden realizarse, no parachoques dianteiro, dous (2) aberturas cir-
culares con diámetro máximo de 10cm ou unha sección equivalente; 
- eses condutos non deben estar fixados ao portamanguetas. 
- estas canalizacións pódense fixar á carrocería ou ao brazo de suspensión, pero non deben ser fixadas ao
portamanguetas. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 803-a3 Servofreo: De orixe ou modificación homologada en VR. Aplicación: Todos os grupos 
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Cap. 803-a4 
Forro de freos: O material e a forma de fixación (remachado ou pegado) son libres, a condición de que as
dimensións dos forros homologados consérvense. 
A cantidade de pastillas de freo debe ser homologada. Aplicación: Todos os grupos 
Capítulo 803-b0 PEDALIER (803b) 
Cap. 803-b0b De orixe. Aplicación: R1 
Cap. 803-b0c De orixe ou versión homologada en VR. Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 803-c0 CILINDRO MESTRE (803c) 
Cap. 803-c0b Cilindro mestre en tándem: de orixe ou homologado en VR. Aplicación: Todos os grupos 
Capítulo 803-c2 MASTER VAC E BOMBA SEN CARGA (803c) 
Cap. 803-c3 
De orixe ou modificación homologada en VR. 
Permítese modificar o casco a condición de que estas modificacións teñan por única función a de asegurar a
fixación do cilindro mestre e/ou do pedalier. Aplicación: Todos os grupos 
Capítulo 803-d0 REGULADOR DE PRESIÓN (803d) 
Cap. 803-d1 Regulador/limitador de presión dianteiro traseiro autorizado. 
O regulador/limitador de presión debe ser de orixe ou homologado en VR. Aplicación: Todos os grupos 
Capítulo 803-h0 FREO DE MAN (803h) 
Cap. 803-h1 
De orixe ou homologado en VR. 
O mecanismo de bloqueo da panca de freo de man pode cambiarse co fin de obter un desbloqueo instantá-
neo (freo de man fly-off). 
Autorízase a modificar a posición do sistema de freo de man hidráulico sempre que permaneza no empraza-
mento homologado en Grupo R (no túnel central). Aplicación: Todos os grupos 
Capítulo 803-v0 DISCO E PINZA DIANTEIROS, TAMBORES E FIXACIÓNS (803v) 
Cap. 803-v0b De orixe. 
Permítese engadir un resorte nos pistóns das pinzas e substituír as xuntas e os gardapós das pinzas. 
Aplicación: R1 
Cap. 803-v1 De orixe ou homologado en VR. 
Permítese engadir un resorte nos pistóns das pinzas e substituír as xuntas e os gardapós das pinzas. 
Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 803-w0 DISCO E PINZA TRASEIROS, TAMBORES E FIXACIÓNS (803w) 
Cap. 803-w0b De orixe. 
Permítese engadir un resorte nos pistóns das pinzas e substituír as xuntas e os gardapós das pinzas. 
Aplicación: R1 
Cap. 803-w1 De orixe ou homologado en VR. 
Permítese engadir un resorte nos pistóns das pinzas e substituír as xuntas e os gardapós das pinzas. 
Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 804-a0 DIRECCIÓN E BIELETAS (804a) 
Cap. 804-a0b De orixe. Aplicación: R1 
Cap. 804-a1 
A cremalleira da dirección debe ser a cremalleira de orixe ou ben homologada en VR. 
A desmultipricación da dirección é libre. 
Ningún destes sistemas pode ter outra función que a de reducir o esforzo físico requirido para virar o vehícu-

536

A
N

 E
 X

 O
  

J



lo. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 804-a2 
As poleas así como a posición da bomba de dirección hidráulica son libres. 
A bomba de dirección hidráulica pode substituírse por unha bomba de dirección eléctrica (e viceversa), a con-
dición de que esta última sexa montada nalgún vehículo de serie e regularmente comercializada. 
Os condutos que unen a bomba de dirección asistida á cremalleira de dirección poden substituírse por con-
dutos que cumpran coas disposicións do Artigo 253-3.2. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 804-a3 
No caso de que o vehículo de serie estea equipado cun sistema de dirección asistida controlado 
electrónicamente: 
- a unidade electrónica de control pode reprogramarse; 
- é posible utilizar o sistema de orixe ou ben o sistema homologado en VR. 
Ningún destes sistemas pode ter outra función que a de reducir o esforzo físico requirido para virar o vehícu-
lo. Aplicación: R2 e R3 
Cap. 804-a4 Bieletas da dirección: De orixe ou homologadas en VR. Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 804-c0 COLUMNA DE DIRECCIÓN E VOLANTE (804c) 
Cap. 804-c1 Columnas de dirección (así como os seus sistemas de fixación): de orixe ou homologados en VR. 
Aplicación: R2 e R3 
Cap. 804-c2 
O volante da dirección é libre. 
O sistema de bloqueo antirroubo de dirección pode deixarse inoperante. 
O mecanismo de retirada rápida do volante debe consistir nun colar concéntrico ao eixo do volante, colorea-
do de amarelo por anodización ou por calquera outro revestimento duradeiro, e instalado na columna de direc-
ción por detrás do volante. 
O sistema de desbloqueo debe ser operado tirando do colar seguindo o eixo da dirección. Non é obrigatorio. 
Aplicación: Todos os grupos 
Capítulo 804-d0 DEPÓSITO DA DIRECCIÓN (804d) 
Cap. 804-d1 Depósito da dirección: De orixe ou homologado en VR. Aplicación: Todos os grupos
9. CARROCERÍA
Cap. 900-a0 
Só poderán retirarse os elementos autorizados polo presente regulamento e/ou os elementos mencionados
na VO modificacións/alixeramento da caixa". Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 900-a1 BARRA DE REFORZO (900a) 
Cap. 900-a2 
Poden montarse barras de reforzo sobre os puntos de ancoraxe da suspensión á carrocería ou ao chasis dun
mesmo eixo, a cada lado do eixo lonxitudinal do vehículo, a condición de que sexan desmontables e estean
aparafusadas. 
A distancia entre un punto de ancoraxe de suspensión e un punto de ancoraxe da barra debe ser inferior a
100 mm, a menos que a barra sexa un reforzo transversal homologado co arco e salvo no caso dunha barra
superior fixada a unha suspensión Mac Pherson ou similar. 
Neste último caso, a distancia entre o punto de ancoraxe da barra e o punto de articulación superior debe ser
de 150 mm (debuxos 255-4 e 255-2). 
Permítese realizar un máximo de tres (3) orificios de cada lado, cun diámetro máximo de 10,5 mm para mon-
tar unha barra transversal entre dous puntos superiores do casco. 
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Os aneles de ancoraxe das barras transversais superiores poden soldarse ao casco. 
Fóra destes puntos, esta barra non debe ancorarse sobre a carrocería ou os elementos mecánicos. Aplicación:
Todos os grupos 
Capítulo 900-b0 REFORZOS INTERNOS E EXTERNOS DO CHASIS (900b) 
Cap. 900-b0b 
Permítese o reforzo da parte suspendida, a condición de que o material utilizado sexa idéntico e siga a forma
orixinal, ademais de estar en contacto con ela. Aplicación: R1 
Cap. 900-b1 
Permítese reforzar as partes suspendidas do chasis e da carrocería mediante o engadido de pezas e/ou mate-
rial, nas condicións seguintes: 
A forma da peza/do material de reforzo debe adaptarse á superficie da peza por reforzar, conservando unha
forma similar, e ter o espesor máximo seguinte medido a partir da superficie da peza orixinal: 
- - 4 mm para os reforzos de aceiro, 
- - 12 mm para os reforzos de aliaxe de aluminio. 
Para os elementos da carrocería, a peza/o material de reforzo debe situarse na parte non visible do exterior. 
Permítense os nervios para aumentar a rixidez, pero se prohiben seccións ocas. 
A peza/ o material de reforzo non pode realizar unha función diferente da de reforzo. 
Os soportes non utilizados (por exemplo, roda de reposto) situados sobre o chasis/carrocería poden eliminar-
se, agás se son soportes de partes mecánicas que non poden desprazarse ou retirarse. 
É posible pechar os orificios no habitáculo, compartimento motor, maleteiro e nas aletas. Os buracos poden
pecharse mediante chapa metálica ou materiais plásticos. Estes poden soldarse, pegarse ou remacharse. 
Os outros orificios da carrocería unicamente poden pecharse con cinta adhesiva. 
Autorízanse as modificacións locais do casco para permitir a montaxe das suspensións dianteira e traseira. 
Aplicación: R2 e R3 
Capítulo 900-c0 PASO DE RODA DIANTEIRO E TRASEIRO (900c) 
Cap. 900-c1 
Permítese dobrar os bordos de chapa metálica ou reducir os perfís de plástico das aletas e os parachoques
se penetran no interior do paso de roda. 
As pezas de insonorización en plástico poden retirarse do interior dos pasos de roda. 
Estes elementos de plástico poden cambiarse por outros elementos de aluminio, de plástico ou de material 
composto, da mesma forma. Aplicación: Todos os grupos 
Capítulo 900-d0 GATO (900d) 
Cap. 900-d1 
Os puntos de levantamento poden reforzarse, trasladarse ou aumentarse o seu número. Estas modificacións
están limitadas exclusivamente aos puntos de levantamento. 
O gato debe funcionar de modo exclusivamente manual (accionado ben polo piloto, ou ben polo copiloto), é
dicir sen axuda de ningún sistema equipado cunha fonte de enerxía hidráulica, pneumática ou eléctrica. 
O aparafusador automático non debe permitir o desmonte simultáneo de máis dunha porca. 
Aplicación: Todos os grupos 
Capítulo 900-e0 PROTECCIÓN DE BAIXOS (900e) 
Cap. 900-e1 
A montaxe de proteccións inferiores só autorízase en rallyes, a condición de que sexan realmente proteccións
que respecten a altura mínima ao chan, que sexan desmontables e que estean concibidas exclusiva e espe-
cificamente co fin de protexer os elementos seguintes: motor, radiador, suspensión, caixa de cambios, depó-
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sito, transmisión, escape, botellas do extintor. 
Estas proteccións poden estenderse toda a anchura da parte inferior do parachoques dianteiro só por diante
do eixo das rodas dianteiras. 
Deben estar fabricadas en aliaxe de aluminio ou aceiro e ter un espesor mínimo de 3 mm. 
Panel de protección lateral: autorízase o uso de carbono ou kevlar a condición de que se utilice unha soa capa
de tecido e fíxese sobre a parte visible do elemento. 
Unicamente as proteccións laterais da carrocería poden ter varias capas de kevlar. 
Proteccións de depósito de combustible: autorízase o uso de varias capas de carbono, kevlar ou fibra de vidro. 
Poden retirarse os elementos de protección en plástico fixados baixo a carrocería (percorridos polo fluxo de
aire). Aplicación: Todos os grupos 
INTERIOR (901) 
Capítulo 901-a0 ESTRUTURA DE SEGURIDADE (901a) 
Cap. 901-a0b 
- Estrutura aparafusada de conformidade co disposto no Artigo 253 do Anexo J. 
- Estrutura soldada ou aparafusada ao casco e homologada pola FIA en VO/VR ou polo construtor ante unha
F.G.A.. Aplicación: R1 
Cap. 901-a1 Estrutura soldada ao casco e homologada pola FIA en VO/VR ou polo construtor ante unha
F.G.A.. 
Aplicación: R2 e R3 
ASENTOS (901a) 
Cap. 901-a2 
Os asentos deben cumprir coas disposicións do Artigo 253 do Anexo J. 
Permítese o uso de fibra de carbono ou de aramida. 
As fixacións dos arneses deben ser as homologadas pola FIA en VR ou polo construtor ante unha F.G.A.. 
Os asentos dianteiros poden atrasarse pero non máis aló do plano vertical definido polo bordo dianteiro do
asento traseiro de orixe. O límite relativo ao asento dianteiro está constituído pola altura do asento sen repou-
sacabezas; se o repousacabezas está integrado no asento, pola parte máis atrasada dos ombreiros do con-
dutor. 
Os asentos traseiros poden retirarse. Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 901-a3 Soportes e ancoraxes dos asentos: de orixe ou homologados en VR. 
Poden eliminarse os soportes de asento de orixe. Aplicación: Todos os grupos 
Capítulo CINTOS (901a) 
Cap. 901-a4 
É obrigatorio a montaxe dun arnés de seguridade que teña, como mínimo, cinco (5) puntos de ancoraxe, 
homologado por FIA de conformidade co Artigo 253.6 do Anexo J. 
Os cintos de seguridade traseiros poden retirarse. Aplicación: Todos os grupos 
Capítulo 901-access0 ACCESORIOS ADICIONAIS INTERNOS (901access) 
Cap. 901-access1 
Extintores - Sistemas de extinción: Son obrigatorios os extintores automáticos, homologados de conformida-
de co Artigo 253.7 do Anexo J. 
Extintor manual: ver Artigo 253.7 do Anexo J. Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 901-access2 
Cerramento do habitáculo: No caso dun vehículo de dous volumes, será posible utilizar un panel ou carcasa, 
non estrutural, ignífugo, feito de plástico transparente, situado entre o habitáculo e a localización do depósito. 
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Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 901-access3 
Accesorios: Autorízanse, sen restricións, todos os accesorios que non teñan ningún efecto sobre o 
comportamento do vehículo, talles como os que afectan á estética ou á comodidade interior (iluminación, cale-
facción, radio, etc.). 
A función de todos os mandos deberá ser a prevista polo construtor. 
Permítese adaptalos para facelos máis utilizables ou máis facilmente accesibles, por exemplo, unha panca do
freo de man máis longa, unha placa adicional no pedal de freo, etc. 
Estes accesorios non poderán, en ningún caso, nin sequera indirectamente, aumentar a potencia do motor, ou
ter influencia sobre a dirección, a transmisión, os freos ou a estabilidade. 
Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 901-access4 
Guanteira: Permítese engadir compartimentos suplementarios á guanteira e petos adicionais nas portas, sem-
pre que se usen os paneis de orixe. 
Bandexa traseira: Pode retirarse a bandexa traseira desmontable dos vehículos de dous volumes. 
Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 901-access5a O cadro de mandos e a consola central deben permanecer de orixe. 
Aplicación: R1 
Cap. 901-access5b 
Aplicación: R2 e R3 
O cadro de mandos e a consola central deben permanecer de orixe. 
Os revestimentos situados por baixo do cadro de mandos, e que non formen parte del, poderán retirarse.
Permítese retirar a parte da consola central que non contén nin a calefacción, nin os instrumentos (segundo
o debuxo 255-7). 
O (os) resalte(s) do taboleiro de mandos pode(n) modificarse, pero esta modificación debe ser homologada
en VR. 
Os paneis adicionais para os instrumentos e/ou os interruptores poden ser de material composto. 
Pódese usar o cadro de mandos homologado en VR. 
Cap. 901-access6a Aire acondicionado e sistema de calefacción: O sistema de calefacción de orixe debe man-
terse. 
Aplicación: R1 
Cap. 901-access6 
O sistema de calefacción de orixe pode substituírse por outro. 
Se xa hai un sistema eléctrico ou antiempañante instalado, a entrada de auga do sistema de calefacción inter-
no pode obturarse para evitar a atomización de auga en caso de accidente. 
O aparello de calefacción pode eliminarse total ou parcialmente si se instalou un sistema eléctrico de calefac-
ción 
para o parabrisas (elementos térmicos ou ventilador eléctrico). 
Os compoñentes para a subministración de aire son, polo tanto, libres. 
Os respiradoiros deben ser conformes ao modelo de serie e non poden sufrir ningunha modificación. 
Aplicación: R2 e R3 
Cap. 901-access7 
O compresor de aire acondicionado pode eliminarse. Esta modificación debe homologarse en VR. 
Poden quitarse os seguintes elementos do aire acondicionado: condensador e ventilador auxiliar, depósito do
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fluído, evaporador e ventilador do evaporador, válvula de expansión, así como todos os tubos, as conexións,
interruptores de contacto, sensores e actuadores necesarios para o funcionamento do sistema. 
Se certos elementos son comúns ao sistema de calefacción, deben manterse. 
Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 901-access8 Piso interno: As alfombras son libres e, polo tanto, poden retirarse. 
Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 901-access9 
Materiais de insonorización e gornecidos: Permítese retirar os materiais de insonorización e os gornecidos,
excepto os mencionados nos Artigos (Portas) e (Cadro de mandos). 
Pódense engadir paneis de material illante sobre os paneis existentes para protexer aos pasaxeiros do lume. 
Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 901-access10 
Portas e revestimentos laterais: Permítese retirar o material de insonorización das portas, sempre que non se
modifique o seu aspecto. 
a) Permítese retirar o gornecido das portas así como as barras de protección lateral co fin de instalar un panel
de protección lateral construído en material composto. 
A configuración mínima deste panel deberá estar conforme co debuxo 255-14. 
b) No caso de que a estrutura orixinal das portas non sexa modificada (supresión aínda que sexa parcial das
barras ou dos reforzos), os paneis das portas poden facerse de chapa metálica de 0,5 mm de espesor míni-
mo, de fibra de carbono de polo menos 1 mm de espesor ou doutro material sólido e non inflamable de 2 mm
de espesor como mínimo. 
As normas antes mencionadas aplícanse igualmente para os revestimentos situados baixo as fiestras laterais
traseiras nos vehículos de dúas portas. 
A altura mínima do panel de protección lateral das portas debe estenderse desde a base da porta á altura
máxima da travesa da porta. 
Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 901-access11 Teito solar/trapela de teito: De orixe ou homologado en VR. 
Aplicación: Todos os grupos 
Capítulo 902-access0 ACCESORIOS ADICIONAIS EXTERNOS (902access) 
Cap. 902-access1 
Limpaparabrisas: O motor no seu compartimento de orixe, a posición, as vasoiras e o mecanismo son libres,
pero deberá preverse, polo menos, un limpaparabrisas sobre o parabrisas. 
Permítese desmontar o dispositivo lavafaros. 
A capacidade do depósito do lavacristais é libre segundo o Art. 252.7.3 no maleteiro ou no compartimento
motor. 
Autorízase o cambio das vasoiras limpaparabrisas dianteiras e traseiras. 
Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 902-access3 
Parabrisas: Só poden utilizarse os parabrisas de serie e os parabrisas homologados en VO/VR. Poden mon-
tarse fixacións suplementarias de seguridade para o parabrisas e as fiestras laterais, a condición de que non
melloren as calidades aerodinámicas do vehículo. 
Aplicación: Todos os grupos 
Cap. 902-access4 
As fixacións dos parachoques son libres e poden ser de material composto, a condición de que non se modi-
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fique a carrocería, nin a forma ou a posición dos parachoques. 
Aplicación: Todos os grupos
Art.-260 RALLY 4 R4 Turbo Gasolina
Regulamento
1 - XENERALIDADES
Capitulo. 00-0 Prólogo: 
Este artigo 260 debe ser utilizado cos artigos 251, 252, 253 e 254 do Apéndice J e coas normas correspon-
dentes ao Grupo R4, Grupo A e Grupo N.
Cap. 01-3
* Vehículos de Turismo ou de Grande produción en serie,
* Vehículos previamente homologados en Grupo N,
* Motor de gasolina con turbocompresor,
* Motor con cilindrada corrixida superior a 2 L.,
* Vehículos de 4 rodas motrices.
Cap. 02-3/02-4/02-5/02-6/02-7/02-8/02-9/02-12
Variante Opción (VO) homologado no Grupo A:
A opción debe ser entendida para todo o equipo subministrado en adición ou substitución do modelo básico e
destinado exclusivamente para o seu uso en carreiras.
Non hai ningunha produción mínima para unha Variante de Opción.
As variantes de opción homologadas no Grupo A non un serán válidas no Grupo R4 a non ser que
elas esten asociados cos elementos seguintes que poden ser homologados sen mínimo de produción:
- volante de motor do mesmo diámetro e o mesmo peso que o orixinal, se e só se este volante ori-
xinal está composto de dúas partes (agás a Súper Produción ).
- volantes para caixas de cambio automáticos (agás Súper Produción );
- depósitos de combustible;
- unha caixa de cambios automática (agás Súper Produción );
- o teito corredizo (inclúe as ventilacións do teito con tapa);
- soportes de asentos e ancoraxes;
- gaiolas de seguridade;
Mirar as regulacións de homologación para gaiolas de seguridade.
- puntos de ancoraxe de cintos de seguridade tipo arnés.
As condicións nas cales os elementos descritos arriba son usados terán que ser
especificados sobre a ficha de homologación.
Variante de Opción (VO) homologada en Grupo N:
Todas as variantes de opción homologadas en Grupo N serán válidas no Grupo R4
Variante-Rally4 (VR4):
- Cada un dos elementos catalogados debaixo pode ser homologado en VR4 (sen o mínimo produción).
- Unha soa extensión VR4 por número de ficha de homologación é autorizada.
- O emprego dunha peza homologada na extensión VR4 implica un movemento ao Grupo R4
- A extensión VR4 non necesariamente ten que ser usada integramente
- As partes homologadas en VR4 non poden ser modificadas en ningunha circunstancia
Capitulo. 03-1 MODIFICACIÓNS AUTORIZADAS E ADICIÓNS (03)
Cap. 03-2
- Todo o non expresamente autorizado a partir deste momento esta prohibido.
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- A menos que este mencionado doutro xeito neste artigo, o Artigo 254 de anexo J de debe ser aplicado.
Capitulo. 103-1 CLASES DE CILINDRADA

Cap. 103-2 
Cilindrada corrixida superior a 2L.
2.  DIMENSIONS E PESO
Capitulo. 201-01 PESO MINIMO
Cap. 201-02
Os coches deben ter polo menos o seguinte peso:
Cap. 201-03
Este é o verdadeiro peso do vehículo, sen o piloto, sen o copiloto, e sen o seu equipamento.
O equipamento comprende o seguinte:
- o casco do piloto+ hans
- o casco do copiloto + hans.
Un coche nunca pode pesar menos durante o transcurso do evento que este peso mínimo.
En caso dunha disputa durante a pesada, o equipamento do piloto e copiloto (mirar enriba) será quitado; isto
inclúe o casco, pero os interfonos externos ao casco poden ser deixados no coche.
O emprego de lastres nas condicións descritas no Artigo 252-2.2 das
"Prescricións Xerais " esta autorizado.
Cap. 201-04
O peso mínimo é de 1300 kg nas condicións do Artigo 201-03 (e con só unha roda de reposto).
O peso combinado mínimo do coche (nas condicións de Artigo 201-03 con só unha roda de reposto) e o equi-
po (o piloto + o copiloto) é 1450 kg.
Cando o vehículo leve dúas rodas de reposto, a segunda roda de reposto debe ser quitada antes da pesada.
Capitulo. 205-1 ALTURA LIBRE O CHAN
Cap. 201-02
En calquera momento debe ser igual ou maior que á que figura indicada na ficha de homologación.
3. MOTOR
Capitulo. 302-1 SOPORTES DO MOTOR
Cap. 302-2
Os soportes do motor deben ser orixinais ou homologados en VR4. O material da parte elástica pode ser subs-
tituída; o número de montaxes debe ser o mesmo que o orixinal.
Capitulo. 304-1 SOBREALIMENTACION
Cap. 304-2
Turbocompresor: O sistema orixinal de sobrealimentación ou o sistema de sobrealimentación homologado en
Grupo N debe ser mantido.
Non esta autorizado ningún dispositivo de sobrealimentación adicional en relación co orixinal.
No caso dun turbocompresor de dúas etapas, a brida restrictora debe estar situada antes da admisión de aire
do primeiro turbo.
Todos os coches sobrealimentados deben estar equipados cunha brida restrictora fixa ao a carcasa do com-
presor.
Esta brida restrictora, que é obrigatoria en rallys, non esta prohibida noutros eventos se un participante deci-
de usala.
Todo o aire necesario para alimentar o motor debe pasar por esta brida restrictora que debe respectar o
seguinte:
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O diámetro máximo interior da brida é de 33 mm mantido sobre unha lonxitude mínima de 3 mm, medido
augas abaixo dun plano perpendicular ao eixo de rotación situado a un máximo de 50 mm augas arriba dun
plano que pase polos extremos máis augas arriba dos álabes da roda (ver debuxo 254-4).
5. EQUIPAMENTO ELECTRICO
Capitulo. 501-bat0 BATERIA (501 bat)
Cap. 501-bat1
Debe ser fixado:
- na posición de serie;
- ou na posición homologada en VR4.
Cap. 501-bat2
Se esta no habitáculo:
- a batería debe estar situada detrás do asento do piloto ou do copiloto (a nova posición da batería debe estar
homologado en VR).
- a batería debe ser unha batería seca
Cada batería ben debe estar solidamente fixada e cuberta. Se a batería desprázase dá súa posición orixinal,
a fixación á carrocería debe estar formada por un soporte metálico e dous abrazadeiras metálicas cun reves-
timento illante ancorados ao chan por medio de bulóns e porcas.
A marca, cables e a capacidade da(s) batería (s) son libres.
A tensión non debe exceder a tensión orixinal.
Cap. 501-bat3
Permítese unha toma de corrente eléctrica conectada á batería no habitáculo.
6. TRANSMISION
Capitulo. 603-0 SOPORTES DA TRANSMISION
Cap. 603-01
Os apoios da transmisión deben ser orixinais ou homologados en VR4.
Cap. 603-02
Nestas condicións, o material da parte elástica pode ser substituído. O número de soportes deben ser os mes-
mos que o orixinal.
7. SUSPENSION
Cap. 700-a1
Os elementos homologados en VR4 poden ser usados.
9. CARROCERIA
Cap. 900-a0
Capó do motor:
- Aperturas adicionais sobre o capó do motor deben estar homologadas e deben estar encaixadas cunha rede
de cable dun ancho máximo de 10 mm.
Cap. 900-a0
Co obxectivo de instalar espuma (foam) para protexer contra colisións laterais, é obrigatorio a aplicación do
seguinte, todo homologado en VR4:
- Modificación da parte interior da porta
- Fiestras laterais de policarbonato (grosor mínimo 4 mm). Debe ser posible para estas fiestras a súa desmon-
taxe sen o emprego de ferramentas.
- Axustes de porta (de 6 cepas de carbón ou carbón-Kevlar). Volume mínimo de espuma (foam): 60 l (mirar
documento titulado: Especificacións para 2009 espuma (foam) de porta)
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Cap. 900-a1
Os elementos de carrocería homologados en VR4 están autorizados.
Cap. 901-access5a
O taboleiro de mandos homologado en VR4 esta autorizado.
Cap. 901-access6
O sistema de calefacción/ventilación orixinal pode ser substituída por un sistema máis simple ou cun parabri-
sas térmico homologado en VR4.
Cap. 902-access3
O parabrisas debe ser de serie ou homologado en VR4.
Cap. 902-access3b
O parabrisas traseiro e as xanelas laterais traseiras deben ser de serie ou homologados en VR4.
ARTÍCULO 260-D
REGULAMENTO PARA VEHÍCULOS R3D e R3T
O Artigo 260 (para vehículos de Tipo R3) aplícase aos vehículos dos Grupos R3D e R3T a excepción dos arti-
gos que se mencionan a continuación:
Cap. 01-3. Vehículos de Turismo ou de Gran Produción en Serie, motor sobrealimentado diésel ou de gasoli-
na, con dúas rodas motoras (tracción ou propulsión).
Cap. 103-1. Cilindradas:
R3T gasolina: ata 1.600 cm3 (sen coeficiente para o cálculo de cilindrada).
R3D diésel: ata 2.000 cm3 (sen coeficiente para o cálculo de cilindrada).
Observación:
Os números dos capítulos indicados á esquerda corresponden os utilizados nas fichas da FIA.
1.- XENERALIDADES
Cap. 00-0 Preámbulo: Este Artigo 260 debe ser utilizado cos Artigos 251, 252 e 253 do Anexo J, e coas fichas
de Grupo R e Grupo A correspondentes.
CAPITULO 01-1 ARTIGO 1: DEFINICIÓN (01)
Cap. 01-2 Vehículos de Turismo ou de Gran Produción en Serie, motor sobrealimentado diésel ou de gasoli-
na, con dous rodas motoras (tracción ou propulsión).
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 02-3
Todos os compoñentes homologados en VO "activas" da ficha do Grupo A e utilizados no Grupo R deben figu-
rar nas listas das fichas VR respectivas; todas as outras VO do Grupo A se prohiben para o Grupo R.
Só serán válidas para o Grupo R as seguintes Variantes Opción homologadas na ficha do Grupo A.
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 02-4 - VO estrutura de seguridade, incluído na ficha do Grupo R respectiva ou estrutura homologada polo
construtor ante unha F.G.A..
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 02-5 - VO soporte e ancoraxes de asentos, incluídos na ficha do Grupo R respectiva.
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 02-6 - VO puntos de fixación dos arneses, incluídos na ficha do Grupo R respectiva.
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 02-7 - VO versión 2/4 portas incluídas na ficha do Grupo R respectiva.
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 02-8 - VO eléctrica relativa aos elementos eléctricos de orixe modificados ou eliminados, etc.
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Aplicación: R3T e R3D
Cap. 02-9 - VO de parabrisas.
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 02-10 Utilización das fichas base do Grupo A e do Grupo N completadas con la(s) ficha(s) VR R3T.
Aplicación: R3T
Cap. 02-11 Utilización das fichas base do Grupo A e do Grupo N completadas con la(s) ficha(s) VR R3D.
Aplicación: R3D
CAPITULO 03-1 ARTIGO 2 bis: MODIFICACIÓNS E MONTAXES AUTORIZADAS (03)
Cap. 03-2 Leste regulamento foi redactado en termos de autorización; polo tanto, o que non estea expresa-
mente autorizado no texto seguinte está prohibido.
Cap. 03-3 Se un sistema de CONTROL mecánico ou eléctrico vén montado de orixe, pode suprimirse ou modi-
ficarse, exemplo: bomba de auga controlada, etc. Toda modificación debe ser homologada en VR.
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 03-4
Os roscados estragados poden repararse aparafusando un novo roscado co mesmo diámetro interior (tipo
"helicoil").
Os límites das modificacións e montaxes autorizadas especifícanse a continuación.
Ademais destas autorizacións, toda peza deteriorada polo uso ou por accidente poderá substituírse por unha
peza de orixe ou específica idéntica á peza danada.
Os vehículos deberán ser estritamente de serie e identificables polos datos que figuran na ficha de homolo-
gación.
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 03-5
Está prohibido utilizar materiais cun módulo elástico específico maior de 40 Gpa/g/cm3 para a
fabricación de todas as pezas que sexan libres ou homologadas como VR, agás para:
- as buxías,
- os revestimentos do escape,
- as xuntas da bomba de auga do turbo,
- as pastillas de freo,
- os revestimentos dos pistóns das pinzas de freos,
- os elementos rodantes das chumaceiras (bólas, agullas, rodamentos),
- os compoñentes e sensores electrónicos,
- as pezas que pesen menos de 20gr e todo revestimento cun espesor inferior ou igual a 10 microns.
Prohíbese o uso dun material metálico que teña un módulo de elasticidade específico superior a 30Gpa/g/cm3
ou cuxo UTS específico máximo sexa superior a 0,24Mpa/kg/m3 para materiais non ferrosos e a
0,30Mpa/kg/m3 para materiais ferrosos (é dicir, cun contido de 80% de ferro) para todas as pezas que sexan
libres ou homologadas como VR.
Aplicación: R3T e R3D
CAPITULO 103-1 ARTIGO 3: CLASES POR CILINDRADA (103)
Cap. 103-2 Los vehículos dividiranse nas seguintes clases en función da súa cilindrada:
Cap. 103-3 R3T ata 1.600 cm3
Aplicación: R3T
Cap. 103-4 R3D ata 2.000 cm3
Aplicación: R3D
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CAPITULO 106-1 ARTIGO 4: NÚMERO DE PRAZAS (106)
Cap. 106-2 Estes vehículos deberán ter, polo menos, catro prazas, segundo as dimensións definidas para os
Vehículos de Turismo (Grupo A).
Aplicación: R3T e R3D
2 - DIMENSIÓNS E PESO
CAPITULO 201-01 PESO MÍNIMO (201)
Cap. 201-02 Los vehículos deberán ter, como mínimo, o peso seguinte:
Cap. 201-03 R3T 1.080 kg para terra e asfalto
Aplicación: R3T
Cap. 201-04 R3D 1.150 kg para terra e asfalto
Aplicación: R3D
Cap. 201-06
Este é o peso real do vehículo, sen piloto nin copiloto, nin o seu equipamento, e cun máximo dunha roda de
reposto.
No caso de levar a bordo dous rodas de reposto, a segunda roda deberá ser retirada antes da pesada.
Todos os depósitos de líquidos (lubricación, refrixeración, freado, calefacción, se ten lugar) deben estar ao
nivel normal previsto polo fabricante, agás os depósitos do lavaparabrisas e dos lavafaros, sistema de refrixe-
ración de freos, de combustible e de inxección de auga, que deberán estar baleiros.
O peso mínimo do vehículo poderá ser controlado co equipo a bordo (piloto + copiloto + equipamento com-
pleto do piloto e do copiloto); neste caso, o peso mínimo será o definido nas liñas 201-03, 04 e 05 
+150 kg Ademais, tamén deberá respectarse o peso mínimo definido nas liñas 201-03, 04 e 05.
Aplicación: R3T e R3D
CAPITULO 205-1 DISTANCIA AO CHAN (205)
Cap. 205-2 Debe ser, en todo momento, superior ao valor indicado na ficha de homologación.
Aplicación: R3T e R3D
3 - MOTOR
CAPITULO 300-1 ARTIGO 6: MOTOR (300)
Cap. 300-2 Los recubrimentos do motor construídos coa finalidade de cubrir os elementos mecánicos no com-
partimento motor poden retirarse se unicamente teñen unha función estética.
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 300-3 Se permite retirar o material insonorizante e os gornecidos montados baixo o capó motor e non
visibles dende o exterior.
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 300-4 Los parafusos e roscas poden cambiarse a condición de continuar utilizando un material ferroso.
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 300-5 Permítese un rectificado máximo de 0,6 mm en relación co diámetro de orixe, sen que isto entra-
ñe superar o límite de cilindrada para a súa clase.
Permítese pechar as aberturas non utilizadas no bloque de cilindros, se o único fin desta operación é tapalas.
Permítese encamisar o motor, nas mesmas condicións que o rectificado, e pode modificarse o material das
camisas. As camisas deben ser de sección circular interna e coaxial con cilindros, secas ou húmidas, e dife-
rentes entre elas. Permítese o planificado do bloque e da culata.
Aplicación: R3T e R3D
CAPITULO 302-1 SOPORTE DO MOTOR (302)
Cap. 302.3 Los soportes do motor deben ser os soportes de orixe ou estar homologado en VR. O material do
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elemento elástico poderá substituírse; a cantidade de soportes debe ser idéntica á de orixe.
Aplicación: R3T e R3D
CAPITULO 304-1 SOBREALIMENTACIÓN (304)
Cap. 304-2
Turbocompresor: Debe conservarse o sistema de sobrealimentación de orixe ou o sistema de sobrealimenta-
ción homologado como VR.
Non se permite ningún dispositivo de sobrealimentación adicional ao dispositivo de orixe.
En caso dunha sobrealimentación de dobre etapa, a brida debe montarse antes do primeiro turbocompresor,
visto dende a entrada de aire.
A brida deberá ter unha dimensión interna máxima de 29 mm e unha dimensión externa de 35 mm, nas con-
dicións estipuladas no Artigo 255.5.1.8.3. Este diámetro poderá ser verificado en calquera momento e sen pre-
vio aviso.
No caso dun motor equipado con dous compresores en paralelo, cada compresor debe ser limitado por unha
brida de diámetro interior máximo de 20,5 mm, e diámetro exterior máximo de 26,5 mm, nas condicións espe-
cificadas no Artigo 255.5.1.8.3. Permítese modificar, mediante mecanizado ou adición de material, o cárter do
ou dos turbocompresores para instalar alí a brida (debuxo 254-4); esta modificación debe ser homologada
como VR.
Aplicación: R3T
Cap. 304-3
Turbocompresor: Debe conservarse o sistema de sobrealimentación de orixe ou o sistema de sobrealimenta-
ción homologado como VR.
Non se permite ningún dispositivo de sobrealimentación adicional ao dispositivo de orixe.
En caso dunha sobrealimentación de dobre etapa, a brida debe montarse antes do primeiro turbocompresor,
visto dende a entrada de aire.
A brida deberá ter unha dimensión interna máxima de 32 mm e unha dimensión externa de 38 mm, nas con-
dicións estipuladas no Artigo 255.5.1.8.3. Este diámetro poderá ser verificado en calquera momento e sen pre-
vio aviso.
No caso dun motor equipado con dous compresores en paralelo, cada compresor debe ser limitado por unha
brida de diámetro interior máximo de 22,6 mm, e diámetro exterior máximo de 28,6 mm, nas condicións espe-
cificadas no Artigo 255.5.1.8.3. Permítese modificar, mediante mecanizado ou adición de material, o cárter do
ou dos turbocompresores para instalar alí a brida (debuxo 254-4); esta modificación debe ser homologada
como VR.
Aplicación: R3D
Cap. 304-2-bis Intercambiador de aire de sobrealimentación: De orixe ou homologado en VR.
Sistema de inxección de auga sobre o intercooler: Poderase utilizar o sistema homologado como VR.
Aplicación: R3T e R3D
CAPITULO 305-1 CANTIDADE DE CILINDROS PARA RALLYES (305)
Cap. 305-2 O número de cilindros limítase a 6.
Aplicación: R3T e R3D
CAPITULO 310-0 RELACIÓN DE COMPRESIÓN (310)
Cap. 310-1
Taxa máxima: 10:1
- En caso de que a relación de compresión do motor de serie sexa superior a 10:1, permitirase conservar este
valor, pero o plano da xunta da culata non deberá modificarse (ao igual que o volume das cámaras de com-
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bustión na culata).
Aplicación: R3T
Cap. 310-2 Taxa mínima: 15:1
Aplicación: R3D
CAPITULO 317-0 PISTÓNS (317)
Cap. 317-1 De orixe ou homologados en VR.
Aplicación: R3T e R3D
CAPITULO 318-0 BIELAS (318)
Cap. 318-1
As bielas de orixe poden ser sometidas a un tratamento mecánico adicional e a alixeiramentos, sempre que
se respecten os valores indicados na ficha VR. Permítese o encasquetado de pés.
Poden utilizarse as bielas homologadas en VR.
Aplicación: R3T e R3D
CAPITULO 319-0 CIGÜEÑAL (319)
Cap. 319-1 De orixe ou homologado en VR.
CAPITULO 319-3 CHUMACEIRAS (319)
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 319-4 A marca e o material son libres, pero deben conservar o tipo e as dimensións de orixe.
Aplicación: R3T e R3D
CAPITULO 320-0 VOLANTE MOTOR (320)
Cap. 320-2 De orixe ou homologado en VR.
Aplicación: R3T e R3D
CAPITULO 321-0 CULATA (321)
Cap. 321-1
De orixe; únicas modificacións permitidas:
1. Mecanizado plano de xunta máx. 1 mm para axuste da taxa (ver 310-0).
2. Mecanizado do paso das levas.
3. Mecanizado permitido dos condutos sobre 20 mm a partir das caras dos colectores de admisión e de esca-
pe.
4. Debe respectarse o establecido polos debuxos I e III (debuxos III-K1 e III-L1 para os vehículos homologa-
dos a partir do 01/01/2010) da ficha de homologación.
Permítese pechar as aberturas non utilizadas na culata, se o único fin desta operación é tapalas.
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 321-2
Poden quitarse todos os dispositivos de reciclado de gases de escape ou sistemas equivalentes (por exem-
plo, unha bomba de aire adicional, os filtros de carbón activo) e obturarse os orificios resultantes desta ope-
ración.
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 322-2 De orixe ou homologada en VR.
Aplicación: R3T e R3D
CAPITULO 324-a0 INXECCIÓN (324)
Cap. 324-a2 A unidade electrónica de control do motor debe homologarse en VR.
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 324-a3
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As entradas (sensores, actuadores, etc.) da unidade electrónica de control (ECU), incluída as súas funcións,
deben homologarse en VR.
Os cableados son libres, pero deben respectar as indicacións para a V.O. eléctrica.
Permítese substituír ou duplicar o cable do mando do acelerador por outro que proveña, ou non, do constru-
tor.
A caixa bolboreta debe ser de orixe ou ben homologada en VR.
A rampla de inxección pode substituírse por outra de libre deseño pero dotada de conectores roscados desti-
nados a conectar as canalizacións e o regulador de presión de combustible, sempre e cando a fixación dos
inxectores sexa idéntica á de orixe.
Os inxectores poden cambiarse, pero os novos inxectores deberán provir dun modelo de serie.
Permítese calquera sistema de captación de datos.
Os elementos do sistema de inxección situados despois do dispositivo de medición do caudal de aire que
regula a cantidade de gasolina que entra na cámara de combustión poden modificarse, pero non suprimirse,
sempre que non teñan ningunha influencia sobre a admisión de aire.
Aplicación: R3T
Cap. 324-a4
As entradas (sensores, actuadores, etc.) da unidade electrónica de control (ECU), incluída as súas funcións,
deben homologarse en VR.
Os cableados son libres, pero deben respectar as indicacións para a V.O. eléctrica.
Os sistemas de prequentamento poden desactivase ou quitarse.
Os inxectores poden cambiarse, pero os novos inxectores deberán provir dun modelo de serie.
Os vehículos deben estar equipados cun dispositivo de corte que apague o motor e desconecte o circuíto eléc-
trico.
A cantidade de inxectores e a súa posición deben conservarse.
As bombas de inxección deben ser de orixe.
Aplicación: R3D
CAPITULO 325-0 ÁRBORE DE LEVAS E POLEAS (325)
Cap. 325-1
Alzada de 11 mm máximo.
O calado debe ser de orixe ou ben homologado en VR.
As árbores de levas son libres, pero non debe modificarse a súa cantidade.
A cantidade e o diámetro das chumaceiras non deben modificarse.
Permítense os sistemas de tipo "VVT", "VALVETRONIC", etcétera, se veñen montados de orixe. Poden dei-
xarse inoperantes.
Aplicación: R3T
Cap. 325-2
Alzada de 10 mm máximo.
O calado debe ser de orixe ou ben homologado en VR.
As árbores de levas son libres, pero non debe modificarse a súa cantidade.
A cantidade e o diámetro das chumaceiras non deben modificarse.
Permítense os sistemas de tipo "VVT", "VALVETRONIC", etcétera, se veñen montados de orixe. Poden dei-
xarse inoperantes.
Se a alzada máxima é superior a 10 mm, poderá conservarse; nese caso, deberán utilizarse árbores de levas
de serie (sen modificación).
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Aplicación: R3D
Cap. 325-3
As poleas/engrenaxes/piñóns montados nas árbores de levas son libres.
Se o motor de orixe está equipado con tensores de correas (ou de cadeas) automáticos, é posible bloquealos
en determinada posición mediante un dispositivo mecánico.
Os rolos tensores de correa son libres, pero a súa cantidade debe permanecer de orixe.
A correa de distribución é libre en canto a materiais e perfil. A cantidade de dentes debe ser idéntica á de orixe.
Aplicación: R3T e R3D
CAPITULO 325-f0 BALANCÍNS e EMPURRADORES (325)
Cap. 325-f2 De orixe ou homologado en VR.
Aplicación: R3T e R3D
CAPITULO 326-0 DISTRIBUCIÓN (326)
Cap. 326-1
O calado da distribución é libre.
Se a distribución de orixe ten un sistema de recuperación de folguras automático, este poderá neutralizarse
mecanicamente e poderán utilizarse suplementos de axuste.
As entradas de aceite poden obstruírse. Os tapóns utilizados non deben cumprir outra función máis que a
obturación dos condutos.
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 326-2 Os suplementos de axuste do xogo das válvulas entre os empuxadores e as vastezas das válvu-
las son libres.
Aplicación: R3T e R3D
CAPITULO 327-a0 ADMISIÓN (327a)
Cap. 327-a1
Colector de admisión: De orixe. Debe respectarse o debuxo II (debuxo III-K2 para os vehículos homologados
a partir do 01/01/2010) da ficha de homologación do Grupo A. Baixo reserva de que se poida establecer indis-
cutiblemente a orixe da peza de serie, esta poderá ser rectificada, axustada, reducida ou modificada por meca-
nizado.
Aplicación: R3T e R3D
CAPITULO 327-d0 VÁLVULAS DE ADMISIÓN E DE ESCAPE (327d / 328d)
Cap. 327-d1
O material e a forma das válvulas son libres.
Non deben modificarse nin a lonxitude da vásteza da válvula nin o diámetro das válvulas.
As outras dimensións características, indicadas na ficha de homologación, deben conservarse, incluídos os
ángulos respectivos dos eixes das válvulas. As chavetas e as guías non están suxeitas a ningunha restrición:
autorízase a engadir calas de espesor baixo os peiraos.
Aplicación: R3T e R3D
CAPITULO 327-d2 ACELERADOR E CONTROL DE GASES (327d)
Cap. 327-d3 Libres co seu tope de funda.
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 327-d4
Mando de bolboreta de accionamento mecánico en lugar de eléctrico, e viceversa, se provén doutro modelo
de serie.
Só poden utilizarse o kit bolboreta de accionamento mecánico homologado ou a caixa bolboreta de orixe.
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Aplicación: R3T
Cap. 327-d5
Se o vehículo está equipado cun sistema de acelerador de accionamento mecánico, este sistema pode subs-
tituírse por outro sistema mecánico ou eléctrico. O novo sistema debe ser homologado como VR.
A conexión do cable do acelerador á bomba de inxección é libre.
Aplicación: R3D
CAPITULO 327-d6 FILTRO DE AIRE (327d)
Cap. 327-d7
O filtro de aire, a súa caixa e a cámara de tranquilización son libres, pero deben permanecer no compartimen-
to motor.
Se a entrada de aire para a ventilación do habitáculo está na mesma zona que a toma de aire para o motor,
esta zona debe estar illada da unidade do filtro de aire, en caso de incendio.
Pode instalarse unha reixa sobre a entrada de aire.
Os elementos antipolución poden eliminarse sempre que isto non de lugar a un incremento na cantidade de
aire admitido.
A caixa do filtro de aire, así como os condutos de aire, pode ser de material composto.
O material da caixa debe ser ignífugo.
Aplicación: R3T e R3D
327-d8 CAIXA BOLBORETA (327d)
Cap. 327-d9b Permítese modificar os elementos do dispositivo da inxección que regulan a dosificación do
combustible admitido na cámara de combustión, pero non o diámetro de apertura da bolboreta.
Aplicación: R3T
Cap. 327-d10 A caixa bolboreta debe ser de orixe ou ben homologada en VR.
Aplicación: R3T
CAPITULO 327-h0 PEIRAO DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN E DE ESCAPE (327 h)
Cap. 327-h1 Libre.
Aplicación: R3T e R3D
CAPITULO 327-h2 COPELA DO PEIRAO DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN E DE ESCAPE (327 h)
Cap. 327-h3 Libre.
Aplicación: R3T e R3D
CAPITULO 328-p0 COLECTOR DE ESCAPE (328p)
Cap. 328-p0b De orixe.
Aplicación: R3T e R3D
CAPITULO 328-p2 SISTEMA DE ESCAPE (328p)
Cap. 328-p3a
Libre, augas abaixo do turbocompresor.
Prohíbense os sistemas de escape variable instalados augas arriba do turbocompresor. Se o vehículo vén ini-
cialmente equipado cun sistema dese tipo, este debe deixarse inoperante.
O espesor dos tubos utilizados para formar o sistema de escape debe ser maior ou igual a 0,9 mm, medidos
ao nivel das partes non dobradas; a sección do ou dos tubos debe ser equivalente á dun tubo con 60 mm de
diámetro interno.
No caso de que existan dúas entradas ao primeiro silencioso, a sección do conduto modificado debe ser
menor ou igual que o total das dúas seccións orixinais.
Deberá haber un só tubo na saída, salvo se se utiliza a peza de orixe e esta é diferente.
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A saída deberá estar situada na mesma posición que no escape de orixe.
Estas liberdades non deben entrañar ningunha modificación da carrocería e deben respectar a lexislación do
país da proba no que concirne aos niveis de ruído.
Un silencioso é unha parte do sistema de escape, destinado a reducir o nivel do ruído de escape do vehícu-
lo.
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 328-p4 AS pezas suplementarias para a montaxe do escape están autorizadas.
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 328-p5
Todos os vehículos poden estar equipados cun sistema homologado de purificación dos gases de escape,
cuxa posición é libre.
Fume: O motor non debe producir emisións de escape visibles en condicións de carreira.
Aplicación: R3D
CAPITULO 328-p6 CATALIZADOR DE ESCAPE (328p)
Cap. 328-p7
O convertedor catalítico é considerado como un silencioso e pode ser desprazado.
Poderá eliminarse unicamente se está autorizado polo Artigo 252-3.6.
Debe ser de serie ou ben tomado da lista técnica n.º 8 (proveniente dun modelo homologado ou doutro mode-
lo cuxa produción sexa superior ás 2.500 unidades).
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 328-p7b Se está montado directamente sobre o colector, o catalizador de orixe pode substituírse por
unha peza cónica da mesma lonxitude e cos mesmos diámetros de entrada e de saída.
Aplicación: R3T e R3D
CAPITULO 330-0 ACENDIDO (330)
Cap. 330-1 A marca e tipo das buxías, limitador de revolucións e cables de alta tensión son libres.
Aplicación: R3T
Cap. 330-2 As buxías de pre quecemento son libres.
Aplicación: R3D
CAPITULO 331-0 REFRIXERACIÓN DE AUGA PARA O MOTOR (331)
Cap. 331-01
Unicamente se a bomba de auga conta con control mecánico ou eléctrico de orixe, este pode eliminarse ou
modificarse.
A bomba de auga de orixe debe conservarse.
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 331-02
O radiador debe ser de serie ou homologado en VR.
Debe estar montado na situación de orixe; as fixacións, ao igual que os condutos de auga e as reixas, son
libres.
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 331-03
Permítese a montaxe dun recuperador para a auga de refrixeración.
O vaso de expansión de refrixeración de auga orixinal pode substituírse por outro, coa condición de que a
capacidade do novo vaso de expansión non supere os 2 litros e que se encontre no compartimento do motor.
O tapón do radiador e o seu sistema de bloqueo son libres.
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O termóstato é libre, ao igual que o sistema de mando do (dos) ventilador(es) eléctrico (s) e o seu temperatu-
ra de arranque. Os condutos do líquido de refrixeración externos ao bloque motor e os seus accesorios son
libres. Poden utilizarse condutos dun material e/ou de diámetro diferentes.
Aplicación: R3T e R3D
CAPITULO 333-a0 LUBRICACIÓN E CIRCUÍTO DE ACEITE (333a)
Cap. 333-a1
O radiador, o intercambiador aceite-auga, os condutos, o termóstato e os filtros da bomba (incluída o seu can-
tidade) son libres (sen modificar a carrocería).
O radiador de aceite non pode encontrarse no exterior da carrocería.
Respiradoiro libre: Se o sistema de lubricación previse un respiradoiro, este deberá estar equipado de tal
forma que os refluxos de aceite se acumulen nun recipiente recuperador. O recuperador terá unha capacida-
de mínima de 2 litros. Este recipiente será de plástico translúcido ou terá unha ventá transparente.
Separador aire/aceite: É posible instalar un separador aire/aceite no exterior do motor (capacidade máxima 1
litro), segundo o debuxo 255-3.
O retorno do aceite do recipiente recuperador cara ao motor só poderá facerse por gravidade.
O aceite debe fluír dende o depósito de aceite cara ao motor polo só efecto da gravidade. Os vapores deben
ser aspirados novamente polo motor a través do sistema de admisión.
Ventilador: Está autorizada a montaxe dun ventilador para a refrixeración do aceite do motor, pero sen que isto
implique ningún efecto aerodinámico.
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 333-a2 Testemuña de aceite: É libre pero debe estar presente en todo momento e non ter outra función.
Pode ser desprazado respecto da súa posición de orixe.
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 333-a3
Filtro de aceite: O filtro é libre a condición de ser intercambiable co filtro orixinal.
A montaxe dun filtro de aceite ou dun cartucho en estado de funcionamento é obrigatoria e todo o caudal de
aceite debe pasar polo devandito filtro ou cartucho. O conduto de aceite de serie pode substituírse por outro.
Co fin de permitir a instalación das unións de refrixeración de aceite e de sensores de temperatura e/ou de
presión, o soporte do filtro de aceite pode mecanizarse ou substituírse.
Permítese instalar un adaptador entre o filtro de aceite e o cárter do filtro de aceite ou entre o soporte do fil-
tro de aceite e o bloque motor. Este adaptador tamén pode estar provisto de unións para refrixeración de acei-
te e de sensores de temperatura e/ou de presión.
Aplicación: R3T e R3D
CAPITULO 333-b0 CÁRTER DE ACEITE (333b)
Cap. 333-b1 O cárter de aceite debe ser de orixe ou homologado en VR. A súa única función debe ser a de
conter aceite.
A cantidade de fixacións non pode ser superior á de orixe.
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 333-b2 Tabiques: Autorízase a instalación de tabiques no cárter de aceite.
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 333-b3
Pode engadirse un deflector de aceite entre os planos da xunta do cárter de aceite e do bloque motor. O
deflector de serie pode substituírse, a condición de que a distancia entre a superficie de obturación do cárter
de aceite e a do bloque motor non se incremente máis de 6 mm.
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Aplicación: R3T e R3D
Cap. 333-b4
Bomba de aceite: Se a bomba de aceite conta con control mecánico ou eléctrico de orixe, este pode eliminar-
se ou modificarse.
A cantidade de fluxo pode ser aumentada con respecto á de orixe. A súa eventual tapa así como a súa posi-
ción no cárter de aceite deben permanecer de orixe, pero o interior do corpo e a tapa poden mecanizarse.
Autorízase a montaxe dun tensor na cadea da bomba de aceite. O sistema de arrastre da bomba de aceite é
libre.
O sistema de regulación da presión de aceite pode modificarse.
Aplicación: R3T e R3D
4 - CIRCUÍTO DE COMBUSTIBLE
CAPITULO 401-a0 DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (401a)
Cap. 401-a1
O depósito de combustible debe ser de orixe ou homologado en VR.
No caso de estar o depósito de combustible instalado no maleteiro e que se retirasen os asentos traseiros, un
panel resistente ao lume e estanco deberá separar o habitáculo do depósito.
Se o depósito de orixe está equipado cunha bomba eléctrica e un filtro interior, é posible, en caso de utilizar
un depósito FT3 1999, FT3.5 ou FT5 ou outro depósito homologado polo fabricante na ficha de homologación
do vehículo, situar no exterior un filtro e unha bomba de características libres.
Estas pezas deberán estar protexidas de forma axeitada.
Para vehículos de dous volumes cun depósito de combustible instalado no maleteiro, unha caixa resistente ao
lume e estanca debe rodear o depósito de combustible e os seus orificios de enchedura.
Para vehículos de tres volumes, un panel resistente ao lume e estanco debe separar o habitáculo e o depósi-
to de combustible.
Non obstante, recoméndase que este panel estanco se substitúa por unha caixa estanca como nos vehículos
de dous volumes.
Aplicación: R3T e R3D
Cap. 401-a3 Pódese prever calquera sistema de peche para o tapón do depósito de combustible.
Aplicación: R3T e R3D
CAPITULO 402-a0 CIRCUÍTO DE COMBUSTIBLE (402a)
Cap. 402-a1
Permítese a montaxe dunha segunda bomba de combustible, pero debe ser unicamente unha bomba de
reposto, é dicir, non pode funcionar xunto coa bomba autorizada.
Só debe conectarse cando o vehículo estea inmóbil e por medio dun sistema puramente mecánico, situado
xunto ás bombas.
Permítese montar un radiador no circuíto de carburante (capacidade máxima dun litro).
Autorízase a tradear 2 orificios (diámetro máximo de 60 mm ou superficie equivalente) no chan, cuxa única
función será deixar pasar os condutos necesarios para o enchedura/ventilación do depósito de combustible.
Aplicación: R3T
Cap. 402-a2
A instalación dos condutos de gasolina é libre, sempre que se respecte o prescrito polo Artigo 253.3 do Anexo
J.
Permítese montar un radiador no circuíto de combustible (capacidade máxima dun litro).
Autorízase a tradear 2 orificios (diámetro máximo de 60 mm ou superficie equivalente) no chan, cuxa única
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función será deixar pasar os condutos necesarios para o enchedura/ventilación do depósito de combustible.
Aplicación: R3D
Artigo 277 - 2012
Regulamento Técnico para Fórmula Libre
ARTIGO 1. XENERALIDADES
Permítese organizar competicións deportivas abertas a vehículos non incluídos nalgún dos grupos de vehícu-
los definidos no Anexo J.
Todas as disposicións relativas aos vehículos e, en particular, toda limitación da cilindrada do motor quedan,
en consecuencia, a discreción dos organizadores e a eles corresponde facelas figurar explicitamente no regu-
lamento particular da proba, o cal debe, de todos os xeitos, ser aprobado pola Autoridade Deportiva Nacional,
responsable ante a FIA.
Definición e admisibilidade:
Os vehículos asimilables á Categoría I (véxase o Artigo 251-1.1) deben cumprir os criterios de homologación
dun dos regulamentos de homologación da FIA, e a súa estrutura (chasis/monocasco) de orixe debe perma-
necer identificable en todo momento.
Os vehículos asimilables á Categoría II serán clasificados do xeito seguinte:
SH: Vehículos de tipo Silueta (vehículos de tipo Turismo que teñen o aspecto dun vehículo de gran produción
en serie con 4 prazas).
SC: Vehículos Sport (vehículos de competición biprazas, abertos ou pechados, fabricados especialmente para
competición).
SS: Vehículos de tipo monopraza de carreira de Fórmula Internacional ou de Fórmula Libre.
ARTIGO 2. SEGURIDADE
Por razóns de seguridade, os vehículos deberán cumprir coas disposicións dos seguintes artigos segundo
sexan asimilables a vehículos de categoría I, II ou III (véxase o Artigo 251-1.1):
VEHÍCULOS ASIMILABLES NA CATEGORÍA I:
- Seguridade do sistema de freado: 253-4
- Curtacorrente: 253-13
- Depósito de seguridade: 253-14
- Condutos de combustible, bombas e filtros: 253-3.1 e 253-3.2
- Orificios de enchido e tapóns: 259-6.4
- Combustible: 259-6.1
- Recuperador de aceite: 259-7.4
- Cables eléctricos: 259-8.5
- Cintos de seguridade: 253-6.1
- Localización lonxitudinal do sistema de lubricación 
(salvo para vehículos con motor na parte traseira): 275-7.2
- Marcha atrás: 275-9.3
- Brazos da suspensión: 275-10.3.1+10.2
- Material das rodas: 275-12.2
- Extintores: 253-7
- Retrovisores: 253-9
- Luz traseira: 259-8.4.2
- Repousacabezas: 259-14.4
- Anela de remolque: 253-10
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- Panel ignífugo: 253-15
- Asentos: 253-16
- Parabrisas: 279-2.4
VEHÍCULOS ASIMILABLES NAS CATEGORÍAS II-SH e II-SC:
- Seguridade do sistema de freado: 253-4
- Curtacorrente: 253-13
- Depósito de seguridade: 259-6.3
- Condutos de combustible, bombas e filtros: 259-6.2 

(253-3.1 e 253-3.2 para SH)
- Orificios de enchido e tapóns: 259-6.4
- Combustible: 259-6.1
- Recuperador de aceite: 259-7.4
- Cables eléctricos: 259-8.5
- Cintos de seguridade: 259-14.2.1
- Localización lonxitudinal do sistema de lubricación 
(salvo para vehículos con motor na parte traseira): 275-7.2
- Marcha atrás: 275-9.3
- Brazos da suspensión: 275-10.3.1+10.2
- Material das rodas: 275-12.2
- Extintores: 275-14.1 (253-7
para SH)
- Retrovisores: 275-14.3 (253-9
para SH)
- Luz traseira: 259-8.4.2
- Repousacabezas: 259-14.4
- Anela de remolque: 259-14.6
- Panel ignífugo: 259-16.6
- Parabrisas: 259-3.6 (279-2.4
para SH)
- Asento: 253-16 para SH
VEHÍCULOS ASIMILABLES NAS CATEGÓRÍA II-SS:
- Seguridade do sistema de freado: 275-11.1
- Curtacorrente: 275-14.2
- Depósito de seguridade: 259-6.3 (275-6.1*)
- Condutos de combustible, bombas e filtros: 259-6.2
- Orificios de enchido e tapóns: 259-6.4
- Combustible: 259-6.1
- Recuperador de aceite: 259-7.4
- Cables eléctricos: 259-8.5
- Cintos de seguridade: 275-14.4
- Localización lonxitudinal do sistema de lubricación: 275-7.2
- Marcha atrás: 275-9.3
- Brazos da suspensión: 275-10.3.1+10.2 

(275-10.2+10.3*)
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- Material das rodas: 275-12.2
- Abertura do habitáculo: 275-13.1*
- Extintores: 275-14.1
- Retrovisores: 275-14.3
- Luz traseira: 275-14.5
- Repousacabezas: 275-14.6
- Fixación e retirada dos asentos*: 275-14.7*
- Columna de dirección*: 275-10.5.3*
- Barras antiintrusión das suspensións*: 

véxase a protección lateral a continuación*
- Posición dos pedais: 275-15.3.3*
*Unicamente para os vehículos fabricados a partir do 01/01/2010.
VEHÍCULOS ASIMILABLES A LA CATEGÓRÍA III:
- Seguridade do sistema de freado: 253-4
- Curtacorrente: 253-13
- Depósito de seguridade: 259-6.3
- Condutos de combustible, bombas e filtros: 259-6.2
- Orificios de enchido e tapóns: 259-6.4
- Combustible: 259-6.1
- Recuperador de aceite: 259-7.4
- Cables eléctricos: 259-8.5
- Cintos de seguridade: 259-14.2.1
- Localización lonxitudinal do sistema de lubricación: 275-7.2
- Marcha atrás: 275-9.3
- Brazos da suspensión: 275-10.3.1+10.2
- Material das rodas: 275-12.2
- Extintores: 290-2.7
- Retrovisores: 290-2.13
- Luz traseira: 259-8.4.2
- Anela de remolque: 259-14.6
- Panel ignífugo: 259-16.6
- Asentos: 253-16
2.1 ESTRUTURAS DE SEGURIDADE DE VEHÍCULOS FABRICADOS ANTES DO 01/01/2010:
Os vehículos asimilables á Categoría I deben cumprir o disposto polo Artigo 253-8; e os vehículos asimilables
á
Categoría III, o disposto polo Artigo 259-16.4.
Os vehículos de Categoría II deberán, en función do seu tipo, cumprir as disposicións dos artigos seguintes:
" Tipo Todo Terreo: Artigo 283-8.
" Tipo Vehículo de circuíto de máis dunha praza: 
O artigo 253-8 de SH
O artigo 259 a 15.1 para o SC construídas antes do 01/01/2004
O artigo 259 a 16.4 para o SC construído a partir do 01/01/2004
" Tipo Monopraza de circuíto: polo menos dúas estruturas antienvorcamento.
2.1.1 Dimensións e localización para os vehículos monopraza de circuíto:
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A segunda estrutura debe estar situada por diante do volante, como máximo, a 250 mm do punto superior da
lamia do volante, e, como mínimo, á mesma altura.
A estrutura principal debe estar situada, polo menos, a 500 mm por detrás da primeira, e debe ser suficiente-
mente alta para que unha recta, trazada desde o punto máis alto desta estrutura ata a segunda, pase a 50
mm por encima do casco do piloto sentado normalmente no vehículo, co seu casco posto e os seus cintos de
seguridade abrochados.
A altura mínima desta estrutura principal debe ser, como mínimo, de 920 mm, medidos ao longo dunha liña
recta trazada seguindo a columna vertebral do piloto e desde a estrutura metálica do asento ata o punto máis
alto do arco.
A anchura debe ser de, polo menos, 380 mm, medidos no interior do arco entre os dous montantes verticais
que forman os seus lados.
Debe medirse a 600 mm por encima da estrutura metálica do asento, sobre a perpendicular á liña recta tra-
zada seguindo a columna vertebral do piloto.
Resistencia:
Os construtores son libres de escoller entre dúas opcións para lograr suficiente resistencia do arco:
a. O arco, de deseño estrutural completamente libre, debe ser capaz de soportar as forzas mínimas indicadas
no Artigo 275-15.2.3.
Isto debe ser certificado nun formulario aprobado por unha F.G.A. e asinado por unha persoa cualificada.
b. Os tubos e o ou os tirantes deben ser dun diámetro mínimo de 3,5 cm e dun espesor de parede de 2 mm
como mínimo.
O material debe ser cromo molibdeno SAE 4130 ou SAE 4125 (ou equivalente en NF, DIN, etc.).
Debe haber, como mínimo, un tirante que salga do punto máis alto do arco e dirixido cara atrás que non exce-
da un ángulo de 60° coa horizontal.
O diámetro e o material do tirante deben ser os mesmos que os do arco propiamente devandito.
Se o arco ten dous tirantes, o diámetro de cada un deles pode ser diminuído a 20 x 26 mm (interior x exte-
rior).
As conexións desmontables entre o arco principal e o tirante deben ser conformes aos debuxos 253-37 a 253-
46.
Permítense tirantes na parte dianteira.
Os vehículos comparables á Categoría II, de tipo monopraza con monocasco de fibra de carbono, destinados
a ser utilizados nas series ou probas internacionais aprobadas pola FIA deben cumprir, como mínimo, co dis-
posto polos Artigos 275-15.2 e 275-15.3.
2.2 ESTRUTURAS DE SEGURIDADE DE VEHÍCULOS FABRICADOS A Partir DO 01/01/2010:
* Vehículos asimilables á Categoría I:
Deben cumprir co disposto polo Artigo 253-8.
* Vehículos asimilables á Categoría II:
Segundo o seu tipo, deben cumprir coas disposicións dos artigos seguintes:
- Tipo Todo Terreo:
Artigo 283-8.
- Tipo Vehículo de circuíto de máis dunha praza:
Artigo 253-8 para SH, 259-16.4 para SC.
- Tipo Monopraza de circuíto:
De conformidade coas especificacións e requisitos que se detallan a continuación.
* Vehículos asimilables á Categoría III:
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Deben cumprir co disposto polo Artigo 287-3.1 ou 290-2.9.
2.2.1 Dimensións e localización das estruturas antienvorcamento para os vehículos monopraza de circuíto:
Todos os vehículos deben contar con dúas estruturas antienvorcamento.
A estrutura principal debe estar situada detrás do piloto.
A segunda estrutura debe estar situada por diante do volante, pero a non máis de 250 mm por diante do punto
máis alto da lamia do volante, calquera sexa a posición en que este se atope.
Ambas as estruturas antienvorcamento deben ter suficiente altura para garantir que o casco do piloto e o seu
volante atópense, en todo momento, a 70 mm e a 50 mm respectivamente por baixo dunha liña trazada entre
os puntos máis altos de devanditas estruturas.
A altura mínima desta estrutura principal debe ser de, polo menos, 920 mm, medidos ao longo dunha liña recta
trazada seguindo a columna vertebral do piloto, desde a estrutura metálica do asento ata o punto máis alto do
arco.
A anchura debe ser de, polo menos, 380 mm, medidos no interior do arco entre os dous montantes verticais
que forman os seus lados.
Debe medirse a 600 mm por encima da estrutura metálica do asento, sobre a perpendicular á liña recta tra-
zada seguindo a columna vertebral do piloto.
2.2.1.1 Vehículo con tecnoloxía de bastidor tubular

a. Protección antienvorcamento
Ambos os arcos deben someterse aos ensaios de carga estática especificados a continuación.
O arco principal debe someterse a unha carga equivalente a 12 kN lateralmente, 45 kN lonxitudinalmente cara
atrás e 60 kN verticalmente.
A carga debe aplicarse no punto máis alto da estrutura mediante unha placa ríxida e plana de 200 mm de diá-
metro e perpendicular ao eixo de aplicación da carga.
Durante este ensaio, a estrutura antienvorcamento debe estar fixada á célula de supervivencia, que será sos-
tida na súa cara inferior por unha placa plana fixada a esta a través das fixacións do motor e calzada lateral-
mente, pero de modo tal que non se incremente a resistencia da estrutura sometida ao ensaio.
A deformación baixo carga debe ser inferior a 50 mm, medidos segundo o eixo de aplicación da carga, e cal-
quera falla estrutural non debe exceder os 100 mm, medidos verticalmente, por baixo da parte superior da
estrutura antienvorcamento.
O segundo arco debe someterse a unha carga vertical de 75 kN.
A carga debe aplicarse no punto máis alto da estrutura mediante unha placa ríxida e plana de 100 mm de diá-
metro e perpendicular ao eixo de aplicación da carga.
Durante este ensaio, a estrutura antienvorcamento debe estar fixada á célula de supervivencia, que será sos-
tida na súa cara inferior por unha placa plana fixada a esta a través das fixacións do motor e calzada lateral-
mente, pero de modo tal que non se incremente a resistencia da estrutura sometida ao ensaio.
A deformación baixo carga debe ser inferior a 50 mm, medidos segundo o eixo de aplicación da carga, e cal-
quera falla estrutural non debe exceder os 100 mm, medidos verticalmente, por baixo da parte superior da
estrutura antienvorcamento.
Este ensaio debe efectuarse en presenza dun Delegado
Técnico da FIA/F.G.A. e con instrumentos de medición verificados pola FIA/F.G.A..
Por outra banda, todos os fabricantes de vehículos deben proporcionar cálculos detallados que demostren cla-
ramente que a estrutura principal é capaz de resistir a mesma carga cando o compoñente lonxitudinal aplíca-
se cara a adiante.
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Á inversa, e unicamente a petición do fabricante, a estrutura antienvorcamento principal pode ser sometida a
unha proba de carga estática adicional utilizando o procedemento antes mencionado pero efectuado cara a
adiante.
O deseño da estrutura antienvorcamento  principal e da segunda estrutura antienvorcamento é libre.
No entanto, a estrutura antienvorcamento co principal debe ter unha sección estrutural mínima, en proxección
vertical, de 10.000 mm² sobre un plano horizontal que pase 50 mm por baixo do seu punto máis elevado.
b. Protección frontal
Unha estrutura destinada a absorber os impactos debe montarse na parte dianteira do bastidor tubular.
Esta estrutura debe estar solidamente fixada a ese bastidor.
Esta estrutura debe estar homologada pola FIA ou debe ser sometida aos ensaios que se describen a conti-
nuación.
O bastidor tubular debe ser capaz de soportar unha proba de choque frontal.
Para poder realizar esta proba, o peso total do carro coa estrutura obxecto do ensaio será de 560 kg e a velo-
cidade do impacto será de 12 m/s.
A resistencia da estrutura sometida a ensaio debe ser tal que, durante o choque, a deceleración media do
carro non supere os 25 g.
Ademais, todos os danos estruturais deben limitarse á estrutura de choque frontal.
Este ensaio debe efectuarse en presenza dun Delegado Técnico da FIA/F.G.A., nun centro de ensaios apro-
bado.
Para probar as fixacións da estrutura destinada a absorber os impactos frontais na estrutura do bastidor tubu-
lar, debe efectuarse un ensaio de carga estática lateral nun plano vertical situado 400 mm por diante do eixo
das rodas dianteiras.
Debe aplicarse unha carga horizontal transversal constante de 30 kN sobre un dos lados da estrutura desti-
nada a absorber os impactos frontais, utilizando para iso unha placa de 100 mm de longo por 300 mm de alto.
O centro da superficie da placa debe pasar polo plano antes mencionado, e polo punto medio da altura da
estrutura nesa sección.
Ao cabo de 30 segundos de aplicación, non debe haber ningunha falla na estrutura nin en ningunha fixación
entre a estrutura e o bastidor tubular.
Si se utiliza unha estrutura de choque frontal homologada pola FIA (véxase a Lista Técnica n.º pendente de
definir), todo o chasis será ensaiado con esta estrutura.
c. Resistencia do bastidor tubular
Ademais, o bastidor tubular debe someterse a tres ensaios distintos de carga estática lateral:
1) na zona do habitáculo, nun plano vertical que pase polo centro da fixación da banda abdominal do arnés
de seguridade;
2) na zona do depósito de combustible, nun plano vertical que pase polo centro da superficie de devandito
depósito visto de perfil;
3) nun plano vertical equidistante do eixo das rodas dianteiras e do punto máis elevado da segunda estrutura
antienvorcamento.
Para os ensaios antes descritos, unha placa de 100 mm de longo
por 300 mm de alto, con todos os ángulos redondeados 3 mm máximo e que siga a forma do bastidor tubu-
lar, colocarase contra os lados máis externos do bastidor tubular, co bordo inferior da placa situado na parte
máis baixa do bastidor tubular nesa sección. Permítese colocar caucho de 3 mm de espesor entre as placas
e o bastidor tubular.
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Aplicarase, en menos de 3 minutos, unha carga horizontal transversal constante de 20 kN sobre o centro da
superficie das placas, mediante unha xunta de rótula que se manterá alí durante, polo menos, 30 segundos.
Nestas condicións de carga, non deberá haber ningunha falla estrutural das superficies do bastidor tubular e
toda deformación permanente deberá ser inferior a 1 mm logo de retirada a carga por 1 minuto.
A deformación medirase no punto máis alto das placas sobre as superficies internas.
Para a proba 1, a deflexión nas superficies internas do bastidor tubular non debe exceder os 20 mm
Durante este ensaio, o bastidor tubular debe descansar sobre unha placa plana, estar solidamente fixado a
ela, pero non de modo tal que poida aumentar a resistencia das áreas sometidas a proba.
Debe efectuarse outro ensaio de carga estática sobre o bastidor tubular por baixo do depósito de combusti-
ble.
Unha placa de 200 mm de diámetro colocarase no centro da superficie do depósito de combustible e unha
carga vertical de 10 kN deberá aplicarse en menos de tres minutos mediante unha xunta de rótula. Esta carga
deberá manterse durante, polo menos, 30 segundos.
Nestas condicións de carga, non deberá haber ningunha falla estrutural do bastidor tubular e toda deforma-
ción permanente deberá ser inferior a 0,5 mm logo de retirada a carga por 1 minuto; a medición deberá efec-
tuarse no centro da placa.
Deben realizarse outros dous ensaios de carga estática sobre o bastidor tubular, de cada lado da abertura do
habitáculo.
Unha placa de 100 mm de diámetro debe colocarse co seu bordo superior á mesma altura que o lado do habi-
táculo, co seu centro 200 mm por diante do bordo traseiro do persoal de abertura do habitáculo, medidos lon-
xitudinalmente.
Aplicarase unha carga horizontal transversal constante de 10 kN a 90° do eixo lonxitudinal do vehículo, en
menos de 3 minutos, mediante unha xunta de rótula.
Esta carga deberá manterse durante, polo menos, 30 segundos.
Nestas condicións de carga, non deberá haber ningunha falla estrutural do bastidor tubular, a deflexión total
será de 10 mm como máximo e toda deformación permanente deberá ser inferior a 1,0 mm logo de retirada
a carga por 1 minuto; as medicións deberán efectuarse no centro da superficie da placa.
d. Protección lateral
Co fin de reforzar a protección do piloto en caso de impacto lateral, debe fixarse ao bastidor tubular un panel
plano e de construción uniforme homologado pola FIA (véxase a Lista
Técnica n.º pendente de definir).
Este panel deberá estenderse desde a estrutura antienvorcamento dianteira ata o punto máis posterior do
depósito de combustible.
O panel tamén deberá cubrir o bastidor tubular desde a parte inferior/o chan dos traveseiros do chasis ata os
traveseiros da
abertura do habitáculo.
As especificacións deste panel son as seguintes: DYOLEN cun espesor mínimo de 10 mm, que debe estar
solidamente fixado á estrutura principal do marco tubular na área requirida e do seguinte xeito: nas esquinas
dos extremos; sobre os bordos superior, inferior, dianteiro e traseiro, equidistante das esquinas, e no punto
medio da lonxitude cada tubo diagonal.
A fixación deberá consistir nun parafuso en U de 8 mm e unha placa de aluminio de 3 mm de espesor por 20
mm de anchura e 12 mm máis larga que a distancia horizontal entre os extremos do parafuso en U. Co fin de
evitar a penetración de elementos da suspensión na célula de supervivencia durante un impacto lateral, cada
parte de cada compoñente da suspensión dianteira que conte con dous puntos de ancoraxe interiores debe-
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rá estar suxeita cun enganche o máis cerca posible da célula de supervivencia.
Este enganche deberá ser circular e ter un diámetro mínimo de 10 mm; e toda xunta deslizante deberá fixar-
se mediante parafusos ou pasadores, e deberá ser colocada de xeito equidistante respecto dos extremos.
e. Protección traseira
Unha estrutura destinada a absorber os impactos debe montarse detrás da caixa de cambios, simetricamen-
te respecto do eixo lonxitudinal do vehículo, co seu punto máis posterior situado entre 550 mm e 620 mm por
detrás do eixo das rodas traseiras.
Esta estrutura tamén debe ter unha sección externa, en proxección horizontal, de 9.000 mm² como mínimo
nun punto situado 50 mm por diante do seu punto máis posterior.
Para calcular esta superficie, poderán considerarse unicamente os elementos situados a menos de 100 mm
do eixo lonxitudinal do vehículo e a sección non poderá diminuír por diante dese punto.
Esta estrutura debe pasar unha proba de choque e estar construída con materiais que non se vexan signifi-
cativamente afectados polas temperaturas ás cales pode estar sometida durante o seu uso.
A estrutura e a caixa de cambios deben estar solidamente fixadas
ao chan; un obxecto macizo cunha masa de 560 kg proxectarase sobre esta estrutura a unha velocidade de
10 m/s.
O obxecto utilizado para realizar esta proba debe ser plano, cunha
anchura de 450 mm e unha altura de 550 mm, e pode ter todos os seus bordos redondeados cun radio de 10
mm.
O seu bordo inferior debe estar ao nivel do punto máis baixo do bastidor tubular e debe estar situado de modo
tal que golpee a estrutura verticalmente e a 90° respecto do eixo lonxitudinal do vehículo.
Durante o ensaio, o obxecto proxectado non pode virar sobre ningún eixo, e a estrutura obxecto do ensaio
pode sosterse de calquera xeito a condición de que isto non incremente a resistencia ao impacto das partes
sometidas a proba.
A resistencia da estrutura obxecto do ensaio debe ser tal que, durante o impacto:
- a deceleración media do obxecto non supere os 35 g;
- a deceleración máxima non supere os 60 g para un total acumulado de máis de 3 ms, medición que debe
realizarse unicamente no sentido do impacto.
Ademais, todos os danos estruturais deben limitarse á estrutura de choque traseira.
Si se emprega unha estrutura destinada a absorber impactos traseiros homologada pola FIA (véxase a Lista
Técnica n.º "pendente de definir"), toda a caixa de cambios do vehículo será ensaiada con esta estrutura.
2.2.1.2. Vehículos con célula de supervivencia de fibra de carbono
Os vehículos de tipo monopraza cunha célula de supervivencia de fibra de carbono destinados a ser utiliza-
dos nas series ou probas internacionais aprobadas pola FIA deben cumprir, como mínimo, co disposto polos
Artigos 275-15.2, 275-15.3, 275-15.4 e 275- 15.5 do Regulamento Técnico para F3 de 2008 se o seu rende-
mento é comparable ou inferior ao dos vehículos de F3.
Todos os vehículos cunha célula de supervivencia de fibra de carbono que teñan un rendemento superior ao
dun vehículo de F3, destinados a ser utilizados nas series ou probas
Internacionais aprobadas pola FIA, deben cumprir, como mínimo, coas disposicións de seguridade do
Regulamento Técnico para Fórmula Un de 2005 da FIA.
ARTIGO 3. PESO MÍNIMO:
É o peso real do vehículo, sen os tripulantes nin o seu equipamento.
Si se utiliza un lastre, este debe cumprir coas disposicións do Artigo 259-4.2 do Anexo J.
O vehículo non debe, en ningún momento dunha proba, pesar menos que o peso mínimo seguinte:
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* Vehículos asimilables á Categoría I:
Ata 1.000 cm3 500 kg
Entre 1.000 cm3 e 1.400 cm3 550 kg
Entre 1.400 cm3 e 1.600 cm3 580 kg
Entre 1.600 cm3 e 2.000 cm3 620 kg
Entre 2.000 cm3 e 3.000 cm3 700 kg
Entre 3.000 cm3 e 4.000 cm3 780 kg
Entre 4.000 cm3 e 5.000 cm3 860 kg
Entre 5.000 cm3 e 6.500 cm3 960 kg
* Vehículos asimilables á Categoría II-SH:
Ata 1.000 cm3 500 kg
Entre 1.000 cm3 e 1.400 cm3 550 kg
Entre 1.400 cm3 e 1.600 cm3 580 kg
Entre 1.600 cm3 e 2.000 cm3 620 kg
Entre 2.000 cm3 e 3.000 cm3 700 kg
Entre 3.000 cm3 e 4.000 cm3 780 kg
Entre 4.000 cm3 e 5.000 cm3 860 kg
Entre 5.000 cm3 e 6.500 cm3 960 kg
* Vehículos asimilables á Categoría II-SC:
Ata 1.150 cm3 360 kg
Entre 1.150 cm3 e 1.400 cm3 420 kg
Entre 1.400 cm3 e 1.600 cm3 450 kg
Entre 1.600 cm3 e 2.000 cm3 470 kg
Entre 2.000 cm3 e 3.000 cm3 560 kg
Entre 3.000 cm3 e 4.000 cm3 700 kg
Entre 4.000 cm3 e 5.000 cm3 765 kg
Entre 5.000 cm3 e 6.000 cm3 810 kg
Máis de 6.000 cm3 850 kg
* Vehículos asimilables á Categoría II-SS:
Ata 1.150 cm3 360 kg
Entre 1.150 cm3 e 1.400 cm3 420 kg
Entre 1.400 cm3 e 1.600 cm3 450 kg
Entre 1.600 cm3 e 2.000 cm3 470 kg
Entre 2.000 cm3 e 3.000 cm3 560 kg
Entre 3.000 cm3 e 4.000 cm3 700 kg
Entre 4.000 cm3 e 5.000 cm3 765 kg
Entre 5.000 cm3 e 6.000 cm3 810 kg
Máis de 6.000 cm3 850 kg

ARTIGO 4. CARROCERÍA E HABITÁCULO:
* Vehículos asimilables á Categoría I:
Todo vehículo pechado considerado novo a partir do 01/01/2009 pola Autoridade Deportiva Nacional corres-
pondente debe contar, polo menos, cunha abertura por lado a fin de permitir o acceso ao habitáculo e aos
seus ocupantes.
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O habitáculo debe estar deseñado de modo tal que o piloto sentado en posición de condución normal poida
saír en 7 segundos pola abertura ao lado do piloto e en 9 segundos pola abertura ao lado do acompañante.
- Carrocería:
A carrocería debe cubrir as rodas completas de conformidade co disposto polo Artigo 257-13.2.
* Vehículos asimilables á Categoría II-SH:
- Parabrisas:
A forma do parabrisas debe corresponder á forma do parabrisas do vehículo de referencia.
- Carrocería:
A carrocería debe cubrir as rodas completas de conformidade co disposto polo Artigo 257-13.2.
* Vehículos asimilables á Categoría II-SC:
- Carrocería:
Conforme ao disposto no primeiro parágrafo do Artigo 259-3.7.6 e no Artigo 259.3.7.7 do Anexo J.
O volume estrutural do habitáculo debe ser simétrico respecto do eixo lonxitudinal do vehículo.
Os vehículos pechados deben contar cun parabrisas e dúas portas (unha a cada lado do habitáculo).
A carrocería debe cubrir todos os compoñentes mecánicos; só poderán sobresaír as tubaxes de escape e de
admisión, así como a parte superior do motor.
A carrocería debe estenderse por encima das rodas completas de modo tal que cubra eficazmente polo menos
un terzo da súa circunferencia e toda a anchura do pneumático.
Detrás das rodas traseiras, a carrocería debe descender por baixo do eixo das rodas traseiras.
- Beiril traseiro:
Ningunha parte do vehículo debe estar situada a máis de 800 mm por detrás do eixo das rodas traseiras.
- Altura:
Ningún elemento da estrutura aerodinámica debe estar situado a máis de 900 mm por encima do chan.
* Vehículos asimilables á Categoría II-SS:
- Carrocería de cara ao chan:
Entre o bordo traseiro das rodas dianteiras completas e o bordo dianteiro das rodas traseiras completas, nin-
gunha das partes suspendidas do vehículo visibles desde abaixo, situada lateralmente a máis de 500 mm do
eixo lonxitudinal do vehículo, debe atoparse a menos de 40 mm do chan en ningunha circunstancia, co piloto
a bordo.
- Beiril traseiro:
Ningunha parte do vehículo debe estar situada a máis de 800 mm por detrás do eixo das rodas traseiras.
- Altura:
Ningún elemento da estrutura aerodinámica debe estar situado a máis de 900 mm por encima do chan.
ARTIGO 5. DISPOSITIVOS AERODINÁMICOS:
Para os vehículos homologados desde o 01/01/2000:
As placas laterais do alerón traseiro poden estar en contacto coa carrocería pero non deben transmitirlle nin-
gún esforzo.
O alerón traseiro debe estar fixado de xeito ríxido á estrutura principal do vehículo e non só á carrocería.

Artigo 281. Clasificación e Definicións de Vehículos Todo Terreo
ARTIGO 1: CLASIFICACIÓN

1.1 Categorías e Grupos
Os vehículos utilizados en rallyes todo terreo dividiranse nas seguintes categorías e grupos:
Categoría I:   - Grupo T2: Vehículos Todo Terreo de serie.
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Categoría II:  - Grupo T1: Vehículos Todo Terreo modificados.
- Grupo T3: Vehículos Todo Terreo mellorados.
Categoría III: - Grupo T4: Camións Todo Terreo.
1.2 Clases por cilindrada
Os vehículos dividiranse nas seguintes clases en función da súa cilindrada:
1. Ata 500 cm3
2. Máis de 500 cm3 a 600 cm3
3. Máis de 600 cm3 a 700 cm3
4. Máis de 700 cm3 a 850 cm3
5. Máis de 850 cm3 a 1000 cm3
6. Máis de 1000 cm3 a 1150 cm3
7. Máis de 1150 cm3 a 1400 cm3
8. Máis de 1400 cm3 a 1600 cm3
9. Máis de 1600 cm3 a 2000 cm3
10. Máis de 2000 cm3 a 2500 cm3
11. Máis de 2500 cm3 a 3000 cm3
12. Máis de 3000 cm3 a 3500 cm3
13. Máis de 3500 cm3 a 4000 cm3
14. Máis de 4000 cm3 a 4500 cm3
15. Máis de 4500 cm3 a 5000 cm3
16. Máis de 5000 cm3 a 5.500 cm3
17. Máis de 5.500 cm3 a 6000 cm3
18. Máis de 6000 cm3
Salvo disposicións contrarias, eventualmente impostas pola FIA para unha categoría de probas determi-

nada, os organizadores non están obrigados a incluír todas as clases arriba mencionadas nos Regulamentos
Particulares e, ademais, son libres de agrupar dous ou máis clases consecutivas, de acordo coas circunstan-
cias particulares das súas probas.

Ningunha clase poderá ser subdividida.

ARTIGO 2: DEFINICIÓNS
2.1 Xeneralidades
2.1.1) Vehículos de Produción en Serie (Categoría I):
Vehículos dos que se comprobou, a instancias do construtor, a fabricación en serie dun certo número de

exemplares idénticos (ver definición desta palabra máis adiante) nun certo período de tempo, e que están des-
tinados á venda normal o público (ver esta expresión).

Os vehículos deberán venderse de acordo coa ficha de homologación. Estes vehículos terán seis rodas
como máximo e catro rodas motrices como mínimo.

2.1.2) Vehículos de Competición (Categoría II):
Vehículos construídos á unidade e destinados exclusivamente á competición.
2.1.3) Camións (Categoría III):
Consideraranse camións aqueles vehículos cun peso en carga superior a 3.500 kg, cun máximo de oito

rodas e un mínimo de catro rodas motrices.
2.1.4) Compoñentes mecánicos:
Todos aqueles necesarios para a propulsión, suspensión, dirección e freado, así como todos os acceso-
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rios, móbiles ou non, que son necesarios para o seu funcionamento normal.
2.1.5) Vehículos idénticos:
Vehículos pertencentes a unha mesma serie de fabricación e que teñen os mesmos compoñentes mecá-

nicos e o mesmo chasis (ata aínda que este chasis puidese ser unha parte integrante da carrocería nunha
construción monocasco).

2.1.6) Modelo de vehículo:
Vehículos pertencentes a unha serie de fabricación que se distinguen por un deseño e unha liña exterior

da carrocería determinados, e por unha mesma execución mecánica do motor e da transmisión ás rodas coa
mesma distancia entre eixos e a mesma cilindrada.

2.1.7) Venda normal:
Significa a distribución dos vehículos aos clientes individuais a través do servizo comercial do construtor.
2.1.8) Homologación:
É a certificación oficial feita pola FIA de que un modelo de automóbil ou camión, determinado está cons-

truído en serie suficiente para ser clasificado en Vehículos Todo Terreo de Serie (Grupo T2) ou Camións Todo
Terreo (Grupo T4), do presente regulamento. 

A solicitude de homologación debe enviarse á FIA pola F.G.A. do país de construción do vehículo e dará
lugar ao establecemento dunha ficha de homologación (ver a continuación).

Deberá estar feita de acordo co regulamento especial chamado "Regulamento de Homologación", esta-
blecido pola FIA.

Toda homologación dun modelo construído en serie caducará aos 7 anos do cesamento definitivo da
fabricación en serie de devandito modelo (produción anual inferior ao 10% do mínimo de produción do grupo
considerado).

2.1.9) Fichas de homologación:
Todo modelo de vehículo ou camión homologado pola FIA será obxecto dunha ficha descritiva chamada

ficha de homologación na que estarán todas as características que permitan identificar a devandito modelo.
Esta ficha define a serie tal e como a indica o fabricante.
Segundo o grupo no que o participante compita, os límites das modificacións autorizadas en competicións

internacionais con relación a esta serie, están indicadas no Anexo J.
A presentación das fichas nas verificacións e/ou antes da saída poderá ser esixida polos organizadores

que están no dereito de non admitir a participación do concursante en caso de non presentación.
A ficha de homologación debe estar obrigatoriamente impresa:
- En papel estampado ou con marca de auga da FIA
- Ou en papel estampado ou con marca de auga dunha F.G.A. unicamente no caso no que o construtor

sexa da mesma nacionalidade que a F.G.A..
Se a data de entrada en vigor dunha ficha de homologación sitúase durante unha proba, esta ficha será

válida para esta proba durante toda a súa duración.
No caso de que durante a verificación dun modelo de vehículo ou de camión coa súa ficha de homologa-

ción aparecese calquera dúbida, os comisarios técnicos deberán recorrer ao manual de mantemento editado
para o uso dos concesionarios da marca, ou ben, ao catálogo xeral no que aparece a listaxe de pezas de
recambio.

No caso de que esta documentación non fose suficientemente precisa, será posible efectuar verificacións
directas por comparación cunha peza idéntica, dispoñible nun concesionario ou nun vehículo de serie do
mesmo tipo.

É deber do concursante proverse da ficha de homologación do seu vehículo no seu F.G.A..
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Descrición: Unha ficha componse do seguinte:
1) Unha ficha basee describindo o modelo basee.
2) Nos casos que corresponda, un certo número de follas suplementarias describindo as extensións de

homologación, que poden ser "variantes", "erratas" ou "evolucións".
a - Variantes (VF, VP, VO)
Son variantes de subministración (VF) (dous fabricantes diferentes fornecen ao construtor unha mesma

peza, e o cliente non ten a posibilidade de elixir), ou variantes de produción (VP) (entregadas baixo pedido e
dispoñibles nos concesionarios), ou opcións (VO) (entregadas baixo pedido específico).

b - Erratas (ER)
Substitúen e cancelan unha información errónea incluída anteriormente nunha ficha polo fabricante.
C - Evolución de tipo (ET)
Caracterizan ás modificacións achegadas de forma definitiva ao modelo basee (abandono total da fabri-

cación do modelo na súa forma orixinal).
Utilización:
1) Variantes (VF, VO)
O concursante poderá utilizar á súa conveniencia calquera variante ou parte dunha variante, a condición

de que todos os datos técnicos do vehículo así concibido estean conformes cos que se describen na ficha de
homologación aplicable ao vehículo, ou expresamente autorizados no Anexo J.

Por exemplo a montaxe dunha pinza de freo definida nunha ficha variante, só é posible se as dimensións
das pastillas, etc., así obtidas están indicadas nunha ficha aplicable ao vehículo de que se trate.

2) Evolución de tipo (ET)
O vehículo debe corresponder a un estado de evolución determinado (independentemente da súa data

real de saída da fábrica), e por conseguinte unha evolución debe ser aplicada integramente ou non debe ser
aplicada en absoluto.

Ademais, a partir do momento en que o concursante elixa unha evolución concreta, todas as anteriores
han de ser igualmente aplicadas, salvo se existe incompatibilidade entre elas:

Por exemplo, se dúas evolucións nos freos precedéronse sucesivamente, utilizarase soamente a que
corresponda pola data ao estado de evolución do vehículo.

2.2 Dimensións
Perímetro do vehículo visto desde arriba:
Como se presenta o vehículo na grella de saída para a proba en cuestión (aplicable aos Grupos T1,T3 e

T2).
2.3 Motor
2.3.1) Cilindrada:
Volume V procreado no cilindro (ou cilindros) polo movemento ascendente ou descendente do pistón(é).
V = 0,7854 x d2 x c x n 
Onde: d = diámetro, c = carreira, n = número de cilindros
2.3.2) Sobrealimentación:
Aumento da presión da carga da mestura aire-combustible na cámara de combustión (con relación á pre-

sión procreada pola presión atmosférica normal, o efecto de inercia e os efectos dinámicos nos sistemas de
admisión e/ou escape) por calquera medio, sexa cal for.

A inxección de combustible a presión non se considera sobrealimentación (ver artigo 3.1 das Prescricións
Xerais).

2.3.3) Bloque motor:
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O cárter do cegoñal e os cilindros.
2.3.4) Colector de admisión:
- Peza que recolle a mestura aire-combustible á saída do(os) carburador(é) e que chega ata os orificios

de entrada da culata, no caso de alimentación por carburadores.
- Peza situada entre a bolboreta do dispositivo que controla o caudal de aire e chega ata os orificios de

entrada á culata, no caso dun sistema de alimentación por inxección.
- Peza que recolle o aire na saída do filtro do aire e chega ata os orificios de entrada da culata, no caso

dun motor diesel.
2.3.5) Colector de escape:
Peza que recolle os gases á saída da culata e chega ata o primeiro plano de xunta que o separa do resto

do sistema de escape.
2.3.6) Para os motores con turbocompresor, o escape comeza despois do turbocompresor.
2.3.7) Cárter de aceite:
Os elementos atornillados ao bloque motor por baixo que conteñen e controlan o aceite de lubricación do

motor, se estes elementos non deben ter ningunha fixación ao cigüeñal.
2.3.8) Intercambiador:
Elemento mecánico que permite o intercambio de calorías entre dous fluídos.
Para os intercambiadores específicos, o fluído nomeado en primeiro lugar é o fluído a refrixerar, e o fluí-

do nomeado en segundo lugar é o fluído que permite a refrixeración.
Exemplo: Intercambiador aceite/auga (o aceite é refrixerado pola auga).
2.3.9) Radiador:
Este é o intercambiador específico que permite refrixerar un líquido por medio do aire.
Intercambiador líquido/aire.
2.3.10) Intercooler ou intercambiador de sobrealimentación:
Este é un intercambiador, situado entre o compresor e o motor, que permite refrixerar o aire comprimido

por medio dun fluído.
Intercambiador aire/fluído.
2.4 Tren rodante
O tren rodante inclúe todos os elementos do vehículo total ou parcialmente non suspendidos.
2.4.1) Roda:
O disco e a lamia; por roda completa enténdese disco, lamia e pneumático.
2.4.2) Superficie de rozamento dos freos:
Superficie varrida polas zapatas do tambor, ou as pastillas en ambos os lados do disco cando a roda des-

cribe unha volta completa.
2.4.3) Suspensión Mac Pherson:
Todo sistema de suspensión no que un elemento telescópico, non proporcionando necesariamente a fun-

ción de amortecedor e/ou suspensión, pero incorporando a vasteza, está fixado no seu parte superior sobre
un só punto de ancoraxe solidaria coa carrocería (ou o chasis) e pivota no seu parte inferior sobre un brazo
transversal asegurando o guiado transversal e lonxitudinal, ou sobre un único brazo transversal mantido lon-
xitudinalmente por unha barra estabilizadora ou unha bieleta de triangulación.

2.4.4) Sistema electrónico de control en bucle pechado:
Sistema controlado electrónicamente no cal un valor real (variable controlada), é seguido de forma conti-

nua, o sinal realimentada (feedback) é comparada cun valor desexado (variable de referencia), e, a continua-
ción, o sistema axústase automaticamente en función do resultado desta comparación.
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2.5 Chasis-carrocería
2.5.1) Chasis:
Estrutura do vehículo ao redor da cal móntanse os elementos mecánicos e a carrocería incluíndo calque-

ra peza solidaria de devandita estrutura.
2.5.2) Carrocería:
- Exteriormente: Todas as partes enteiramente suspendidas do vehículo lambidas pola corrente de aire.
- Interiormente: O habitáculo e o maleteiro.
Convén distinguir os grupos seguintes de carrozarías:
1) Carrocería completamente pechada.
2) Carrocería completamente aberta.
3) Carrocería transformable: Con capota flexible, ríxida, maniobrable ou deslizante.
4) Carrocería de camión: composto da cabina e da caixa de carga (se existe).
2.5.3) Asento:
As dúas superficies que forman a banqueta do asento e o respaldo.
Respaldo:
A superficie medida desde a parte inferior da columna vertebral dunha persoa normalmente sentada, cara

arriba.
Banqueta do asento:
A superficie medida desde a parte inferior da columna vertebral desta mesma persoa cara adiante.
2.5.4) Maleteiro:
Todo volume distinto do habitáculo e do compartimento motor e situado no interior da estrutura do vehí-

culo.
Este volume está limitado, en lonxitude, pola estrutura fixa prevista polo construtor e/ou pola cara poste-

rior dos asentos traseiros na súa posición máis atrasada e/ou, se fose posible, reclinado un ángulo máximo
de 15º cara atrás.

Este volume está limitado en altura pola estrutura fixa e/ou a separación móbil prevista polo construtor,
ou na súa falta, polo plano horizontal que pasa polo punto máis baixo do parabrisas.

2.5.5) Caixa de carga:
Parte da carrocería dun camión destinada a conter carga.
Pode estar feita de material ríxido ou flexible, e pode ter diferentes aperturas.
2.5.6) Habitáculo:
Volume estrutural interior no que se sitúan o piloto e o (os) pasaxeiro(s).
2.5.7) Capó-motor:
Parte exterior da carrocería que se abre para dar acceso ao motor.
2.5.8) Aleta:
Coche:
Unha aleta é a parte definida segundo o debuxo 251-1.
Aleta dianteira:
Parte limitada pola cara interior da roda completa do vehículo estándar (C1/C1), o bordo inferior da(s)

porta(s) lateral(é) (A/A) e o bordo dianteiro da porta dianteira (B1/B1).
Aleta traseira:
Parte limitada pola cara interior da roda completa do vehículo estándar (C2/C2), o bordo inferior da(s) por-

telo(s) lateral(é) (A/A) e o bordo traseiro da porta traseira (B2/B2).
No caso dun vehículo de dúas portas, B1/B1 e B2/B2 estarán definidas polo bordo dianteiro e traseiro da
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mesma porta.
Camión:
Aleta dianteira:
Parte limitada pola cara interior da roda completa e pola parte da carrocería (integrada ou engadida) limi-

tada diante polo bordo superior do paragolpes dianteiro na parte frontal, e pola  parte situada polo menos ao
mesmo nivel que o bordo superior do paragolpes dianteiro na parte traseira.

As faldillas gardalamas non se consideran parte da aleta.
Aleta traseira:
Parte limitada pola cara interior da roda máis interior e pola parte que cobre os pneumáticos polo menos

60º a ambos os dous lados do eixo vertical.
A parte horizontal superior pode ser o fondo da caixa de carga.
As faldillas gardalamas non se consideran parte da aleta.
2.5.9) Compartimento motor:
Volume definido pola primeira envoltura estrutural que rodea o motor.
2.5.10) Casco:
Estrutura constituída por elementos da carrocería, que fai as funcións de chasis.
2.5.11) Para-búfalos:
Elemento destinado a protexer a parte dianteira do vehículo, os faros e os radiadores.
2.5.12) Estrutura principal:
- Vehículo homologado pola FIA:
Volume contido dentro da carrocería e situado:
- En proxección frontal, no interior dos traveseiros e traveseiros máis exteriores do casco e/ou do chasis

orixinal.
- En proxección lonxitudinal inferior, no interior e por encima dos elementos da carrocería que forman o

casco, o chasis ou o
chasis-casco.
- En proxección lonxitudinal superior, situado por baixo da proxección do casco ou a carrocería orixinal

sen capós, portón ou portas.
- Vehículo non homologado:
Volume contido dentro da carrocería e situado:
- En proxección vertical, en lonxitude, entre os planos que pasan polos bordos exteriores das rodas e en

anchura entre os planos que pasan a través do centro da roda completa, cunha tolerancia do 3%, a condición
de que estes planos pasen a través do casco ou chasis, tubular ou semitubular.

Se non é o caso, a anchura máxima estará definida polas proxeccións verticais dos elementos da estru-
tura que reciban as cargas da suspensión.

- En proxección lonxitudinal, o volume estará definido, no seu parte inferior, polas proxeccións lonxitudi-
nais dos elementos inferiores da estrutura que reciban as cargas da suspensión, e no seu parte superior, dian-
te, polos planos que pasan polos puntos máis altos do arco de seguridade dianteiro e os puntos máis altos da
estrutura, que reciban as cargas da suspensión ou, alternativamente, o bordo superior das rodas dianteiras.

Por detrás, estará definido polos planos que pasan a través dos puntos máis altos do arco de segurida-
de principal, e os puntos máis altos da estrutura que reciban as cargas das suspensión ou, alternativamente,
o bordo superior das rodas traseiras.

Entre os arcos dianteiro e principal, estará definido polos planos que unen os seus extremos superiores.
2.5.13 Persianas
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Combinación de lama inclinadas que permiten disimular un obxecto situado detrás delas mentres posibi-
litan a circulación de aire ao seu través.

2.6 Sistema eléctrico
Faro: Toda óptica cuxo foco crea un feixe luminoso dirixido cara adiante.
2.7 Depósito de combustible
Todo recipiente contendo combustible susceptible de fluír por unhas canalizacións cara ao depósito prin-

cipal ou o motor.
2.8 Caixa de cambios automática
- Está composta por un convertedor de par hidrodinámico, por unha caixa de trens epicicloidais equipada

con embragues e freos multidisco, conta un número de relacións de desmultiplicación determinadas, e cun
mando de cambio de marcha.

O cambio de marcha pode ser efectuado automaticamente sen desacoprar motor e caixa de cambios, e
polo tanto sen interromper a transmisión do par motor.

- As caixas de cambio con variación de desmultiplicación continua son consideradas caixas de cambio
automáticas coa particularidade de ter un infinito número de relacións de desmultiplicación.

Artigo 282
Prescricións Xerais para Vehículos Todo Terreo.
ARTIGO 1: XENERALIDADES
1.1 Toda modificación está prohibida salvo se está expresamente autorizada polo regulamento específi-

co do grupo no que o vehículo está inscrito, ou polas seguintes
Prescricións Xerais, ou imposta polo capítulo "Equipamento de Seguridade".
Os compoñentes do vehículo deben manter a súa función de orixe.
É o deber de cada concursante demostrar aos Comisarios Técnicos e aos Comisarios Deportivos que o

seu vehículo está conforme cos regulamentos na súa totalidade en calquera
momento da proba.
Os vehículos deben respectar o código da circulación nacional dos países que atravesan.
1.2 Aplicación das Prescricións Xerais
As Prescricións Xerais deberán observarse no caso de que as especificacións dos Vehículos de todo

Terreo (Grupos T1, T2, T3, T4) non prevexan unha prescrición máis estrita ou diferente e obrigatoria.
1.3 Modificacións diversas
O uso de aliaxes de titanio e magnesio está prohibido, fóra das lamias ou dalgún compoñente que xa exis-

ta no vehículo homologado.
O titanio permítese unicamente para os conectores rápidos (excepto no circuíto de freos).
1.4 Os roscados estragados poden repararse aparafusando un novo roscado co mesmo diámetro interior

(tipo "helicoil").
1.5 Peza "libre"
O termo "libre" significa que a peza de orixe, así como as súas funcións, pode ser suprimida ou substituí-

da por unha peza nova, a condición de que a nova peza non posúa ningunha función adicional en relación á
peza de orixe.

1.6 Material
O uso dun material cun módulo elástico maior de 40Gpa/g/cm3, está prohibido, salvo para buxías, reves-

timentos do escape, xuntas da bomba de auga do turbo, pastillas de freo, elementos rodantes de rodamentos
(bólas, agullas, rodamentos), compoñentes electrónicos e sensores, elementos que pesen menos de 20g e
todo revestimento cun espesor inferior ou igual a 10 micras.
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Prohíbese o uso dun material metálico que teña un módulo de elasticidade superior a 30 Gpa/g/cm3 ou
cuxo UTS específico máximo sexa superior a 0,24 Mpa/kg/m3 para materiais non

ferrosos e 0,30 Mpa/kg/m3 para materiais ferrosos (é dicir, cun contido de 80% de ferro) para todas as
pezas que sexan libres ou homologadas como Variante Opción.

1.7 Pulverización de auga
Prohíbese calquera pulverización de auga, fóra de lavaparabrisas.
ARTIGO 2: DIMENSIÓNS E PESOS
2.1 Distancia ao chan
Ningunha parte do vehículo deberá tocar o chan cando todos os pneumáticos dun mesmo lado están

desinflados.
Esta proba realizarase sobre unha superficie plana nas condicións de carreira (ocupantes a bordo).
ARTIGO 3: MOTOR
3.1
Todos os motores nos cales o carburante é inxectado ou queimado logo dun conduto de escape están

prohibidos.
3.2 Sobrealimentación
Para motores diésel sobrealimentados de vehículos T1, T2 e T3, a cilindrada nominal multiplicarase por

1,5 e o vehículo será reclasificado na clase correspondente á cilindrada ficticia
resultante desta multiplicación.

Para motores de gasolina turboalimentados en vehículos T1, a cilindrada nominal será multiplicada por
1,7 e o volume ficticio así obtido non deberá ser superior a 2000 cm3.

O vehículo será considerado, en todos os casos, coma se a cilindrada así obtida fose a real.
Isto é particularmente válido para a súa clasificación por clase de cilindrada, as súas dimensións interio-

res, o seu número mínimo de prazas, o seu peso mínimo, etc.
3.3 Fórmula de equivalencia entre motores de pistóns alternativos e motores de pistón(é) rotativo(s)
(Do tipo cuberto polas patentes NSU-Wankel)
A cilindrada equivalente é igual a 1,8 veces o volume determinado pola diferenza entre o volume máximo

e o volume mínimo da cámara de combustión.
3.4 Fórmula de equivalencia entre motores de pistóns alternativos e motores de turbina
A fórmula é a seguinte:
S = Sección de paso - expresada en centímetros cadrados- do aire a alta presión á saída dos álabes do

estator (ou á saída dos álabes da primeira etapa se o estator ten varias etapas).
Esta sección é a superficie medida entre os álabes fixos da primeira etapa da turbina de alta presión.
No caso de que o ángulo de apertura destes álabes fose variable, tomarase a apertura máxima.
A sección de paso é igual ao produto da altura (expresada en cm)
pola anchura (expresada en cm) e polo número de álabes.
R = Relación de compresión relativa ao compresor do motor de turbina.
Obtense multiplicando entre si os valores correspondentes a cada etapa do compresor, como se indica a

continuación:
Compresor axial de velocidade subsónica: 1,15 por etapa
Compresor axial de velocidade transónica: 1,5 por etapa
Compresor radial: 4,25 por etapa.
Exemplo dun compresor dunha etapa radial e 6 etapas axiais subsónicas:
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4,25 x 1,15 x 1,15 x 1,15 x 1,15 x 1,15 x 1,15 ou ben: 4,25 x (1,15)6
C = Cilindrada equivalente do motor de pistóns alternativos, expresada en cm3.
3.5 Equivalencias entre motores de pistóns alternativos e novos tipos de motores
A FIA resérvase o dereito de modificar as bases de comparación establecidas entre motores de tipo clá-

sico e novos tipos de motores, dando un preaviso de dous anos a partir do 1 de Xaneiro seguinte á toma da
decisión.

3.6 Sistema de escape e silencioso
Ata cando as prescricións particulares para un grupo permitan substituír o silencioso de orixe, os vehícu-

los que participen nunha proba de estrada aberta deberán levar sempre un silencioso de escape conforme
coas leis de tráfico do país(é) polo que pase a proba.

O sistema de escape non deberá atravesar o habitáculo.
A saída do tubo de escape deberá ser horizontal ou estar dirixida cara arriba.
Os orificios dos tubos de escape deberán estar situados a unha altura máxima de 80cm e mínima de

10cm con relación ao chan en caso de saída lateral, ou a unha altura non superior a 300 mm con respecto á
altura da cabina ou da caixa de carga.

A saída do tubo de escape debe estar situada dentro do perímetro do vehículo e a menos de 10cm deste
perímetro, e por detrás do plano vertical que pasa a través do centro da batalla. Ademais deberase prever
unha protección adecuada co fin de evitar que os tubos quentes causen queimaduras.

O sistema de escape non debe ter un carácter provisional. Os gases de escape só poden saír pola extre-
midade do sistema.

As pezas do chasis non poden utilizarse para a evacuación dos gases de escape.
3.7 Posta en marcha a bordo do vehículo
Motor de arranque cunha fonte de enerxía a bordo do vehículo, eléctrica ou outra, accionable polo piloto

sentado o volante.
3.8 Drive-by-wire
Os mandos de acelerador do tipo "drive by wire" están prohibidos nos Grupos T2 e T4, menos no caso

de que existan nos vehículos homologados e autorícense no Grupo T1.
3.9 Fume
O motor non poderá producir fume.
Designarase especificamente un xuíz de feitos.
3.10 Limitador de velocidade
Autorízase un sistema limitador de velocidade operado manualmente desde o habitáculo.
A súa función debe ser exclusivamente limitar a velocidade do vehículo cando o equipo de abordo decí-

dao.
O limiar de velocidade debe ser inferior á velocidade máxima especificada no Regulamento Particular da

proba para cruzar cidades.
ARTIGO 4: TRANSMISIÓN
Todos os vehículos deben estar equipados cunha caixa de cambios que inclúa obrigatoriamente  unha

relación de marcha atrás en estado de funcionamento cando o vehículo toma a saída dunha proba, e que
poida ser seleccionada polo piloto sentado o volante.

ARTIGO 5: SUSPENSIÓN
Os elementos da suspensión construídos parcial ou totalmente en materiais compostos están prohibidos.
ARTIGO 6: RODAS E PNEUMÁTICOS
As rodas construídas parcial ou totalmente de materiais compostos están prohibidas.
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Fóra dos líquidos e xeles antipinchazos aplicados na superficie interna dos pneumáticos, está prohibida
a utilización de calquera dispositivo que permita manter as performances

do pneumático cunha presión interna igual ou inferior á presión atmosférica.
O interior do pneumático (espazo comprendido entre a lamia e a parte interna do pneumático) debe

encherse unicamente con aire e cos produtos mencionados anteriormente.
Medición da anchura de roda:
A roda estará montada no vehículo e apoiada no chan, o vehículo atoparase en condicións de carreira, o

condutor a bordo, a medición da anchura da roda efectuarase en calquera punto da circunferencia do pneu-
mático, excepto na zona de contacto co chan.

Cando se monten pneumáticos múltiples como parte dunha roda completa, esta deberá respectar as
dimensións máximas previstas para o grupo no que se utilizan este tipo de pneumáticos.

ARTIGO 7: CARROCERÍA / CHASIS / MONOCASCO
7.1 Dimensións interiores mínimas
Se unha modificación autorizada pola o Anexo J afecta a unha dimensión citada na ficha de homologa-

ción, esta dimensión non poderá considerarse como criterio de elección de devandito vehículo.
7.2 Habitáculo
Non está permitido instalar nada no habitáculo excepto: rodas, ferramentas, pezas de reposto, equipa-

mento de seguridade, equipamento electrónico, materiais e controis necesarios para a condución, depósito do
líquido lavacristais.

En vehículos T1 ,T3 e T2, permítese instalar roda(s) de reposto, pezas de reposto e lastre (se está per-
mitido) no habitáculo.

O espazo e o asento do pasaxeiro dun vehículo aberto non deben cubrirse de ningún xeito.
Os colectores para os cascos e ferramentas situados no habitáculo deberán estar feitos de materiais non

inflamables e non deberán, en caso de incendio, emitir gases tóxicos.
No caso dun vehículo cun equipo de tres persoas, e no que o respaldo do asento máis atrasado estea

situado a máis de 20 cm da parte traseira do asento máis adiantado, o vehículo
debe respectar as seguintes condicións:
- Debe ter catro portas laterais equipadas con fiestras transparentes, que permitan o libre acceso aos

asentos.
- Debe ter unha estrutura de seguridade específica, como se define no artigo 283.8.
- A parte dianteira do(dos)/dos) asento(s) traseiro(s) debe situarse a máis de 20 cm por detrás do respal-

do do(dos)/dos) asento(s) dianteiro(s).
7.3 Todos os paneis da carrocería e do chasis/monocasco serán, en todo momento, do mesmo material

que no vehículo de orixe homologada, e deberán ser do mesmo espesor de material que en devandito vehí-
culo homologado.

Está prohibido todo tratamento químico.
7.4 Fixación e protección de faros
Autorízase a abrir orificios no frontal da carrocería para os soportes dos faros, limitándose ás fixacións.
Poderanse montar, sobre os faros, proteccións flexibles non reflectoras, que deberán estar en contacto

cos cristais de devanditos faros.
7.5 Todo obxecto que supoña perigo (batería, produtos inflamables, etc.), deben transportarse fose do

habitáculo.
7.6 Pódense utilizar proteccións flexibles para protexer os interruptores ou fixacións externas dos elemen-

tos de seguridade obrigatorios.
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ARTIGO 8: SISTEMA ELÉCTRICO
8.1 A ancoraxe do alternador é libre.
8.2 Prohíbese utilizar calquera axuda electrónica á condución, ou sistemas electrónicos de control en

bucle pechado.
Os sistemas electrónicos de bucle pechado autorízanse unicamente para o sistema de control do motor,

así como para os sistemas automáticos de bloque/desbloqueo dos diferenciais do Grupo T2, de conformida-
de co artigo 284-6.2.

8.3 Iluminación
Un faro antinéboa pode cambiarse por outra luz e viceversa, sempre que a montaxe de orixe permaneza

igual.
A montaxe dun faro de marcha atrás está autorizado coa condición de que non funcione máis que cando

a panca de cambio estea en posición de marcha atrás.
As luces xiratorias están prohibidas.
ARTIGO 9: CARBURANTE - COMBURENTE
9.1 O carburante debe ser a gasolina comercial procedente do chafariz dunha estación de servizo, sen

outro aditivo que un lubricante de venda habitual.
O combustible debe cumprir coas seguintes especificaciones:
- 102,0 RON e 90,0 MON máximo, 95,0 RON e 85,0 MON mínimo para carburante sen chumbo.
- 100,0 RON e 92,0 MON máximo, 97,0 RON e 86,0 MON mínimo para carburante con chumbo.
As medicións faranse conforme á Norma ASTM D 2699-86 e D 2700-86.
- Densidade entre 720 e 785 Kg/m3 a 15 ºC (medida conforme a ASTM D 4052).
- Un máximo de 2,8 % de osíxeno (ou 3,7 % se o contido en chumbo é menor de 0,013 g/l) e 0,5 % de

nitróxeno en peso como porcentaxe máxima, o resto do carburante estará constituído exclusivamente de
hidrocarburos e non conterá ningún aditivo que aumente a potencia.

A medición do contido de nitróxeno efectuarase segundo a Norma ASTM D 3228 e a do contido de osí-
xeno por análise elemental cunha tolerancia do 0,2 %.

- Cantidade máxima de peróxidos e compostos nitroxidados: 100 ppm (ASTM D 3703 ou en caso de impo-
sibilidade UOP 33-82).

- Cantidade máxima de chumbo: 0,40 g/l ó a norma do país da proba se é inferior (ASTM D 3341 ou D
3237).

- Cantidade máxima de benceno: 5 % en volume (ASTM D 3606).
- Tensión de vapor Reid máxima: 900 hPa (ASTM D 323).
- Cantidade total vaporizada a 70º C: de 10 % a 47 % (ASTM D 86).
- Cantidade total vaporizada a 100º C: de 30% a 70% (ASTM D 86).
- Cantidade total vaporizada a 180º C: 85% mínimo (ASTM D 86).
- Fin de ebulición máxima: 225º C (ASTM D 86).
- Máximo residuo de destilación: 2% en volume (ASTM D 86).
A aceptación ou o rexeitamento do carburante efectuarase segundo ASTM D 3244 cunha certeza do 95%.

Se o carburante dispoñible localmente para unha proba non é dunha calidade suficiente para a súa utilización
polos concursantes, a F.G.A. do país organizador deberá solicitar á FIA unha

derrogación, para permitir a utilización dun carburante que non se corresponda coas características defi-
nidas máis arriba.

9.2 Diésel
Para motores diésel, o carburante debe ser gasóleo que cumpra coas seguintes especificacións:
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- Taxa de hidrocarburos, en % de peso 90,0 min.
- Densidade, Kg/m3 860 máx.
- Número de cetano (ASTM D 613) 55 máx.
- Número de cetano calculado 55 máx. (ASTM D 976-80)
- Contido de xofre 50 mg/kg máx. (pr-EN-ISO/DIS 14596), de acordo

coa  directiva 98/70/CE
9.3 Só poderá mesturarse aire co carburante como comburente.
ARTIGO 10: FREOS
Os discos de freo de carbono están prohibidos.
ARTIGO 11: ALMACENAMENTO DE ENERXÍA
A cantidade total de enerxía recuperable almacenada a bordo do vehículo non debe ser superior a 200

kJ; esta enerxía pode ser reutilizada sen exceder 10 kJ a razón
Artigo 283
Equipamento de Seguridade para Vehículos Todo Terreo
ARTIGO 1:
Os Comisarios Deportivos poderán excluír a un vehículo cuxa construción pareza presentar perigo.
ARTIGO 2:
Se un dispositivo fose opcional, deberá estar montado conforme aos regulamentos.
ARTIGO 3: CANALIZACIÓNS, BOMBAS DE COMBUSTIBLE E CABLES ELECTRICOS
3.1 Todos os grupos
As conducións deben estar protexidas externamente contra calquera risco de deterioración (pedras,

corrosión, roturas mecánicas, etc.).
Corte de combustible automático:
Recoméndase que todas as conducións de combustible que alimentan ao motor estean provistas con vál-

vulas de corte automático situadas directamente no depósito de combustible que pechen automaticamente
todas as canalizacións de combustible presurizadas se unha desas conducións rompe ou ten fugas.

Os condutos de ventilación tamén deben estar equipados cunha válvula antivuelco activada por gravida-
de.

Todas as bombas de combustible deben funcionar soamente cando o motor está en marcha ou durante
o proceso de arranque.

3.2 Grupo T2
Pode manterse a instalación de serie.
As canalizacións de combustible deben substituírse por canalizacións do tipo de aviación si se usa un

depósito FT3 1999, FT3.5 ou FT5; o percorrido de devanditas canalizacións libre.
Se estas modifícanse, deben cumprir cos parágrafos e artigos citados a continuación.
Autorízanse proteccións adicionais no interior contra o risco de incendio ou proxección de fluído.
Os cables eléctricos que non son orixinais deben ser protexidos por fundas que non manteñan a combus-

tión.
3.3 Grupos T1, T3 e T4
As instalacións deben ser fabricadas conforme ás seguintes especificacións:
3.3.1) As canalizacións de combustible (excepto as conexións os inxectores e o radiador de refrixeración

no circuíto de retorno ao depósito) deberán soportar unha presión mínima de 70 bar (1.000 psi) a unha tem-
peratura de traballo mínima de 135º C (250º F).

- As canalizacións de aceite de lubricación deben soportar unha presión mínima de 70 bar (1.000 psi) a
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unha temperatura de traballo mínima de 232º C (450º F).
Se son flexibles, estas conexións deben ter racores roscados e un trenzado exterior resistente á abrasión

e ao lume (que non manteña a combustión).
No caso das canalizacións de combustible, os elementos metálicos que se atopen illados da carrocería

por pezas non condutoras, deben estar conectados a ela electricamente.
3.3.2) As canalizacións que conteñen fluído hidráulico baixo presión deben soportar unha presión mínima

de 280 bar (4000 psi) a unha temperatura de traballo mínima de 232º C (450º F).
Se a presión de funcionamento do sistema hidráulico é superior a 140 bar (2000 psi), a presión que debe

soportar deberá ser polo menos o dobre da presión de funcionamento.
Se son flexibles, estas conexións deben ter racores roscados e un trenzado exterior resistente á abrasión

e ao lume (que non manteña a combustión).
3.3.3) As canalizacións de auga de refrixeración ou de aceite lubricante deben estar fose do habitáculo.
As canalizacións de combustible e de fluído hidráulico poderán pasar polo habitáculo ou a cabina, pero

sen racores ou conexións,
salvo nos paneis dianteiro e traseiro, segundo os debuxos 253-59 e 253-60, e no circuíto de freos (excep-

to T4).
Prohíbese calquera depósito de fluído hidráulico dentro do habitáculo, fóra da bomba principal de freo e

dos correspondentes depósitos de líquido de freos.
Os depósitos de líquido de freo, deben estar fixados solidamente e recubertos dunha protección estanca

aos líquidos e ao lume.
3.3.4) As bombas e as billas de carburante deben ser exteriores ao habitáculo.
3.3.5) Dentro do habitáculo só están autorizadas as entradas, saídas e canalizacións destinadas á venti-

lación do habitáculo.
3.3.6) Os cables eléctricos deben ser protexidos por fundas que non manteñan a combustión.
3.3.7) As conexións rápidas autoobturantes poden instalarse en todas as canalizacións, salvo as de fre-

ado.
ARTIGO 4: SEGURIDADE DE FREADO
Dobre circuíto accionado polo mesmo pedal:
A acción do pedal exercerase, normalmente, sobre todas as rodas; en caso de fuga en calquera punto

das conducións do sistema de freos ou de calquera fallo no sistema de transmisión dos freos, o pedal debe
controlar, polo menos 2 rodas.

O vehículo debe estar equipado cun sistema de freo de man que actúe sobre os freos dun mesmo eixo,
e que sexa mecanicamente independente do sistema principal (hidráulico ou mecánico).

ARTIGO 5: FIXACIÓNS SUPLEMENTARIAS
Polo menos instalaranse dúas fixacións suplementarias para cada un dos capós.
Esta medida tamén se aplica aos portóns, pero non ás portas.
Os mecanismos de peche orixinais deberán deixarse inoperantes ou desmontarse.
Estas fixacións serán do tipo "americano", unha bayoneta atravesa o capó, e este último queda bloquea-

do por un pasador, tamén fixado ao capó.
Si se utilizan elementos de plástico, deberán preverse reforzos metálicos, para evitar o risco de arrinca-

mento.
Os obxectos grandes levados a bordo do vehículo (como a roda de reposto, caixa de ferramentas, etc.),

deben estar firmemente suxeitos.
ARTIGO 6: CINTOS DE SEGURIDADE
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6.1 Arneses
Uso obrigatorio dun arnés con 5 ou 6 puntos de ancoraxe.
Puntos de ancoraxe á carrocería ou ao chasis ou á cabina ou á estrutura de seguridade: 2 para a banda

abdominal, 2 para as bandas dos ombreiros, 1 ou 2 para a ou as bandas pélvicas.
Estes arneses deben cumprir coa Norma FIA nº 8853/98.
Deben levar a bordo dous cutters en todo momento. Deben ser facilmente accesibles para o piloto e o

copiloto estando sentados cos arneses abrochados.
Ademais, recoméndase que nas competicións que inclúan seccións por estradas abertas, os arneses

estean equipados cun sistema de apertura por pulsador.
As F.G.A. poderán homologar puntos de ancoraxe situados na estrutura de seguridade durante a homo-

logación de devandita estrutura, a condición de que eses puntos de ancoraxe sométanse ás probas corres-
pondentes.

6.2 Instalación
Está prohibido ancorar os arneses aos asentos ou os seus soportes.
Deben utilizarse os puntos de ancoraxe do vehículo de serie (grupos T2 e T4).
Se a instalación nos puntos de ancoraxe de serie fose imposible, deben instalarse novos puntos de anco-

raxe na carrocería ou o chasis ou a cabina, un para cada banda e o máis atrás posible para as bandas dos
ombreiros.

Débese evitar que as bandas dánense ao rozarse polo uso contra arestas vivas.
- As localizacións xeométricas recomendadas para os puntos de ancoraxe móstranse no debuxo nº 253-

61
As bandas dos ombreiros deben estar dirixidas cara atrás e cara abaixo e deben instalarse de tal forma

que non formen un ángulo maior de 45º coa horizontal, a partir do bordo superior do respaldo (20º dende os
ombreiros do condutor en T4), aínda que se recomenda que este ángulo non supere os 10º.

Os ángulos máximos con relación ao eixo do asento son 20º diverxentes ou converxentes (medidos en
proxección horizontal).

Se é posible, deberá utilizarse o punto de ancoraxe orixinalmente prevista polo construtor sobre o mon-
tante C.

Os puntos de ancoraxe que impliquen un ángulo coa horizontal máis elevado non deberán usarse.
Se a instalación nos puntos de ancoraxe de serie é imposible, as bandas dos ombreiros poderán fixarse

ou apoiarse nun reforzo transversal traseiro fixado á estrutura de seguridade ou aos puntos de ancoraxe supe-
riores dos cintos dianteiros.

As bandas dos ombreiros poden fixarse tamén á estrutura de seguridade ou a unha barra de reforzo por
medio dun lazo, ou ben fixarse ás ancoraxes superiores dos cintos traseiros, ou apoiarse ou fixarse nun refor-
zo transversal soldado entre os tirantes lonxitudinais da estrutura (ver Debuxo 253-66).

Neste caso, o uso dun reforzo transversal está suxeito ás seguintes condicións:
- O reforzo transversal será un tubo de, polo menos, 38 mm x 2,5 mm ou 40 mm x 2 mm de aceiro ao

carbono estirado en frío sen soldadura, cunha resistencia mínima á tracción de 350 N/mm2.
- A altura deste reforzo será tal que as bandas dos ombreiros, cara atrás, están dirixidas cara abaixo cun

ángulo de entre 10º e 45º (20º en T4) con respecto á horizontal dende
o bordo do respaldo (ou os ombreiros do condutor en T4), recoméndase un ángulo de 10º.
- As bandas abdominais e pélvicas non deben pasar sobre os lados do asento senón a través do asento,

co fin de envolver e suxeitar a rexión pélvica sobre a maior área posible. As bandas abdominais deben axus-
tarse estreitamente na unión da crista pélvica e a parte superior da coxa. Baixo ningún concepto deben utili-

A
N

 E
 X

 O
  

J

581



zarse sobre a zona abdominal.
- Autorízase a fixar as bandas por medio dun lazo ou por parafusos, pero neste último caso debe soldar-

se unha peza por cada punto de ancoraxe (ver debuxo 253-67 para as dimensións).
Estas pezas situaranse na barra de reforzo e as bandas estarán fixadas a eles por medio de parafusos

M12 8.8 ou 7/16 UNF.
- Cada punto de ancoraxe deberá resistir unha carga de 1.470 dan, ou 720 dan para as bandas pélvicas.
No caso dun punto de ancoraxe para dúas bandas (prohibido para as bandas dos ombreiros), a carga

considerada será igual á suma das dúas cargas requiridas.
- Para cada novo punto de fixación creado, utilizarase unha placa de reforzo en aceiro cunha superficie

de, polo menos, 40 cm2 e un espesor mínimo de 3 mm.
- Principios de fixación sobre o chasis/monocasco:
1) Sistema de fixación xeral: ver debuxo 253-62.
2) Sistema de fixación para as bandas dos ombreiros: ver debuxo 253-63.
3) Sistema de fixación para as bandas pélvicas: ver debuxo 253-64.
6.3 Utilización
Un arnés debe usarse na súa configuración de homologación sen ningunha modificación ou eliminación

de pezas, e en conformidade cas instrucións do fabricante.
A eficacia e duración dos cintos de seguridade está directamente relacionada coa forma na que se insta-

lan, usan e manteñen.
Os cintos deben substituírse logo dun accidente serio, si se atopan cortados, esfiañados ou debilitados

debido á acción da luz do Sol ou de produtos químicos.
Tamén deben cambiarse se as pezas de metal ou as hebillas están deformadas, dobradas ou corroídas.
Todo arnés que non funcione correctamente debe substituírse.
Nota: Non está permitido combinar elementos de diferentes arneses. Só poden usarse xogos completos

tal e como son conformados polos fabricantes.
ARTIGO 7: EXTINTORES - SISTEMAS DE EXTINCIÓN
O uso dos seguintes produtos estará prohibido: BCF, NAF.
7.1 Sistemas instalados
7.1.1) Todos os vehículos deben estar equipados cun sistema de extinción que figure na lista técnica nº

16: "Sistemas de extinción homologados pola FIA".
7.1.2) Todos os recipientes dos extintores deberán protexerse adecuadamente e estar situados no habi-

táculo. 
O recipiente debe estar situado nun lugar do compartimento coa condición de estar a mais de 300 mm

dende os extremos exteriores da carrocería en dirección horizontal.
Debe estar suxeito cun mínimo de 2 abrazadeiras metalicas, e en todos os casos, as súas fixacións serán

capaces de soportar unha deceleración de 25 g.
Todo o equipo de extinción debe ser resistente ao lume.
As conducións de plástico están prohibidas e as conducións de metal son obrigatorias.
7.1.3) O piloto e copiloto(s) deben ser capaces de accionar o sistema de extinción manualmente cando

estean sentados normalmente cos seus cintos postos e o volante no seu sitio.
Grupos T1, T3 e T2:
Dous dispositivos de accionamento dende o exterior deben situarse preto dos curtacorrentes, pero non

estar combinados con eles.
Grupo T4:
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Debe situarse un accionamento externo cerca do interruptor de curtacorrentes, e non combinado con el.
Debe estar identificado cunha letra "E" en vermello dentro dun círculo branco co bordo vermello, dun diá-

metro mínimo de 10 cm.
7.1.4) O sistema debe funcionar en todas as posicións.
7.1.5) As toberas de extinción deben ser as adecuadas ao axente extintor e instalarse de tal xeito que non

apunten directamente á cabeza dos ocupantes.
7.2 Extintores manuais
7.2.1) Todos os vehículos deben estar equipados cun ou dous extintores; a capacidade mínima destes é

a especificada nos artigos 7.2.3 e 7.2.4.
Todos os camións deben estar equipados con dous extintores cuxa capacidade mínima debe ser a espe-

cificada nos Artigos 7.2.3 e 7.2.4.
7.2.2) Axentes extintores permitidos: AFFF, FX G-TEC, Viro 3, po ou calquera outro axente extintor homo-

logado pola FIA.
7.2.3) Cantidade mínima de axente extintor:
AFFF: 2,4 litros
FX G-TEC: 2,0 kg
Viro 3: 2,0 kg
Zero 360: 2,0 kg
Po: 2,0 kg
7.2.4) Todos os extintores deben estar presurizados en función do seu contido como segue:
AFFF: De acordo coas instrucións do fabricante ou a 12 bar.
FX G-TEC e Viro 3: de acordo coas instrucións do fabricante.
Zero 360: de acordo coas instrucións do fabricante.
Po: 8 bar mínimo e 13,5 bar máximo.
Ademais, no caso dos AFFF, os extintores deberán estar equipados cun sistema que permita a verifica-

ción da presión do contido.
7.2.5) A información seguinte deberá figurar visiblemente en cada extintor:
- Capacidade
- Tipo de axente extintor
- Peso ou volume do axente extintor
- Data na que debe revisarse o extintor, que non debe ser máis de dous anos logo da data de enchido ou

última revisión, ou ben a data límite de validez correspondente.
7.2.6) Todos os extintores deben estar protexidos adecuadamente. As súas fixacións deben ser capaces

de soportar deceleracións de 25 g.
Ademais, só aceptaranse as fixacións metálicas de desprendemento rápido con abrazadeiras metálicas.
Recoméndase encarecidamente utilizar canalizacións resistentes ao lume: desaconséllanse as condu-

cións de plástico e as conducións de metal recoméndanse encarecidamente.
7.2.7) Polo menos un dos extintores debe ser facilmente accesible para o piloto e copiloto(s) cando este-

an sentados normalmente cos seus cintos postos e o volante no seu sitio.
7.2.8) Para camións, en lugar dun dos dous extintores, permítese instalar un sistema de extinción incluí-

do na lista técnica nº 16.
ARTIGO 8: ESTRUTURAS DE SEGURIDADE
(Unicamente para T1, T3 e T2, ver Art. 287.3 para T4)
Para os vehículos do Grupo T1, a referencia da data de homologación debe entenderse como a primeira
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data de concesión do pasaporte técnico da FIA.
8.1 Xeneralidades:
A instalación dunha estrutura de seguridade é obrigatoria.
Debe estar:
a) Fabricada de acordo aos requirimentos dos artigos seguintes;
b) Homologada ou certificada por unha F.G.A. de acordo aos regulamentos de homologación para estru-

turas de seguridade;
Débese presentar aos Comisarios Técnicos da proba unha copia orixinal do documento ou certificado de

homologación aprobado pola F.G.A. e asinado por técnicos cualificados que
representen ao fabricante.
Toda nova estrutura de seguridade homologada ou certificada por unha F.G.A. e vendida a partir do

01/01/2003, deberá estar identificada, de forma individual, mediante unha placa de identificación colocada
polo construtor, que non poida copiarse nin retirarse (por exemplo,

soldada, troquelada ou cun adhesivo autodestructible).
A placa de identificación debe portar o nome do construtor, o número de homologación da F.G.A. e o

número de serie único do fabricante.
Deberá levar a bordo un certificado mostrando os mesmos números identificativos e presentarse aos

comisarios técnicos da proba.
c) Homologada pola FIA de acordo aos regulamentos de homologación para estruturas de seguridade.
Para o Grupo T2, debe ser obxecto dunha extensión (VO) da ficha de homologación do vehículo homo-

logado pola FIA.
A identificación do fabricante e un número de serie debe ser claramente visible en todas as estruturas

homologadas e vendidas dende o 1 de xaneiro de 1997.
A ficha de homologación da estrutura debe especificar como e onde se indica esta información, e os com-

pradores deben recibir un certificado numerado correspondente á mesma.
Toda modificación dunha estrutura de seguridade homologada ou certificada está prohibida.
Será considerado como modificación calquera proceso sobre a estrutura por medio de mecanizado ou

soldadura que implique unha modificación permanente do material ou da estrutura de seguridade.
Calquera reparación dunha estrutura de seguridade danada tras un accidente debe levar a cabo polo

fabricante da estrutura ou coa súa aprobación.
Os tubos das estruturas de seguridade non deben transportar fluídos nin ningunha outra cousa.
As estruturas de seguridade non deben dificultar a entrada ou saída do piloto e copiloto.
Os elementos da estrutura poderán ocupar o espazo dos ocupantes atravesando o cadro de mandos e

os revestimentos dianteiros, así como o asento e revestimentos traseiros.
Os asentos traseiros poden encartarse.
8.2 Definicións
8.2.1 Estruturas de seguridade:
Estrutura multitubular instalada no habitáculo preto da carrocería, concibida co fin de evitar unha defor-

mación importante da carrocería (chasis) en caso de accidente.
8.2.2 Arco de seguridade:
Estrutura tubular formando un arco con dúas bases de ancoraxe.
8.2.3 Arco principal (debuxo 253-1):
Estrutura practicamente vertical constituída por un arco tubular dunha soa peza (inclinación máxima +/-

10° con respecto á vertical) situado nun plano transversal ao vehículo, e
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inmediatamente detrás dos asentos dianteiros.
8.2.4 Arco dianteiro (debuxo 253-1):
Similar ao arco principal pero a súa forma segue os montantes e o bordo superior do parabrisas
8.2.5 Arco lateral (debuxo 253-2):
Estrutura case lonxitudinal e practicamente vertical constituída por un arco tubular dunha soa peza, situa-

do ao longo da parte dereita ou esquerda do vehículo, seguindo o alicerce dianteiro do mesmo o montante do
parabrisas, e os montantes traseiros sendo case verticais e estando xusto detrás dos asentos dianteiros.

8.2.6 Semiarco lateral (debuxo 253-3):
Idéntico ao arco lateral pero sen o alicerce traseiro.
8.2.7 Tirante lonxitudinal:
Tubo case lonxitudinal (peza unitaria) unindo as partes superiores do arco principal e dianteiro.
8.2.8 Tirante transversal:
Tubo semi-transversal (peza unitaria) que une os membros superiores dos arcos ou semi arcos laterais.
8.2.9 Tirante diagonal:
Tubo transversal que une:
Un dos ángulos superiores do arco principal ou un dos extremos do membro transversal no caso dun arco

lateral, e o pé de ancoraxe oposta inferior do arco ou o extremo superior dun tirante traseiro co punto de anco-
raxe inferior do outro tirante traseiro.

8.2.10 Tirantes desmontables:
Membros estruturais dunha estrutura de seguridade que se poden desmontar.
8.2.11 Reforzo da estrutura:
Membro engadido á estrutura de seguridade para mellorar a súa resistencia.
8.2.12 Pé de ancoraxe:
Placa soldada ao final dun tubo da estrutura para permitir a súa aparafusado e/ou soldadura sobre a

carrocería/chasis, xeralmente sobre unha placa de reforzo.
8.2.13 Placa de reforzo:
Placa metálica fixada á carrocería/chasis baixo o pé de ancoraxe dun arco para repartir mellor a carga

sobre a carrocería/chasis.
8.2.14 Cartela
Reforzo para un ángulo ou unión feito de chapa dobrada en forma de Ou (debuxo 253-34) de espesor non

inferior a 1,0 mm.
Os extremos de devanditos reforzos deben estar situados a unha distancia do punto superior do ángulo

de 2 a 4 veces o diámetro do tubo maior dos unidos.
8.3 Especificacións
8.3.1 Estrutura básica
A estrutura básica debe estar realizada de acordo a un dos deseños seguintes:
* 1 arco principal + 1 arco dianteiro + 2 membros longitudinales + 2 tirantes traseiros + 6 pés de ancora-

xe (debuxo 253-1)
ou
* 2 arcos laterais + 2 membros transversais + 2 tirantes traseiros + 6 pés de ancoraxe (ver debuxo 253-

2)
ou
* 1 arco principal + 2 semiarcos laterais + 1 membro transversal + 2 tirantes traseiros + 6 pés de ancora-

xe (ver debuxo 253-3)
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A parte vertical do arco principal debe ser tan recta como sexa posible e estar o máis próxima ao contor-
no interior da carrocería, e ter unha soa curvatura no seu parte vertical inferior.

O montante dianteiro dun arco dianteiro ou dun arco lateral debe seguir os montantes do parabrisas o
máis cerca posible e ter unha soa curvatura no seu parte vertical inferior.

De face a fabricar a estrutura de seguridade, as conexións dos membros transversais dos arcos laterais,
as conexións dos membros lonxitudinais ao arco principal e dianteiro, así como a conexión dun semiarco late-
ral ao arco principal, deben estar situadas ao nivel do teito.

En calquera caso, non debe haber máis de 4 unións desmontables a nivel do teito.
Os tirantes lonxitudinais traseiros deben ancorarse cerca do teito e preto dos ángulos superiores exterio-

res do arco principal a ambos os dous lados do vehículo, permitíndose por medio de conexións desmontables.
Deberán formar un ángulo mínimo de 30º coa vertical e estar dirixidos cara atrás., serán rectos e tan pró-

ximos como sexa posible aos paneis interiores laterais da carrocería.
8.3.2 Deseño:
Unha vez que a estrutura básica está definida, debe ser completada con membros e reforzos obrigatorios

(ver artigo 283-8.3.2.1), aos cales poderanse engadir membros e reforzos opcionais (ver artigo 283-8.3.2.2.)
Salvo explicitamente permitido e salvo xuntas desmontables usar en combinación co artigo 283-8..3.2.4,

tódolos compoñentes e tuberías de reforzo deben ser pezas únicas.
8.3.2.1 Tirantes e reforzos obrigatorios:
8.3.2.1.1 Tirante diagonal:
A estrutura debe levar unhas cartelas diagonais definidas en:
- os debuxos 253-4 a 253-7 para os vehículos homologados antes do 01-01-2008.
- os debuxos 253-6 (grupos T1 e T3  soamente) e 253-7 para os vehículos homologados a partir de 01-

01-2008.
A orientación da diagonal dos debuxos 253-4 e 253-5 pode ser investida.
No caso do debuxo 253-6, a distancia entre as dúas ancoraxes da carrocería/chasis non debe ser supe-

rior a 400 mm.
Os membros deben ser rectos e poden ser desmontables.
O extremo superior da diagonal debe unirse o arco principal a menos de 100 mm da unión do arco prin-

cipal co tirante lonxitudinal traseiro, ou o tirante lonxitudinal traseiro a menos de 100 mm da súa unión co arco
principal (ver debuxo 253-52 para as medidas).

O extremo inferior da diagonal debe unirse ao arco principal ou a un tirante lonxitudinal traseiro a menos
de 100 mm do pé de ancoraxe (excepto para o caso do debuxo 253-6)

8.3.2.1.2 Tirantes de portas:
Deberase montar polo menos un tirante lonxitudinal a cada lado do vehículo na zona da porta (ver debu-

xo 253-8).
O (os) tubo(s) que compoñan este reforzo deben estar incorporados á estrutura de seguridade, e o seu

ángulo co tubo horizontal non debe superar os 15º (inclinado cara abaixo e cara adiante).
O deseño debe ser idéntico en ambos lados.
A protección lateral estará situada tan alta como sexa posible e se consiste nunha soa barra, estará situa-

da a polo menos 10 cm dende o fondo do asento, pero en todos os casos os seus puntos de ancoraxe supe-
riores non estarán a máis da metade da altura total

da porta medida dende a súa base.
Se estes puntos de ancoraxe superiores están situados diante ou
detrás da apertura da porta, esta limitación de altura é tamén válida para a intersección correspondente
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ao tirante e a apertura da porta.
No caso dunha protección en "X" (debuxo 253-9), é aconsellable que os puntos de ancoraxe inferiores

fíxense directamente sobre o traveseiro lonxitudinal da carrocería (chasis) e que polo menos unha parte da
"X" sexa unha barra dunha soa peza.

Os Debuxos poden ser combinados
A conexión dos tirantes de portas co alicerce de reforzo do parabrisas (debuxo 253-15) está autorizada.
Para competicións sen copiloto, devanditos membros poden ser montados só no lado do condutor e isto

non e obrigatorio para o deseño que pode ser idéntico en ambos lados
8.3.2.1.3 Membro transversal (debuxo 253-29):
O membro transversal fixado ao arco dianteiro é obrigatorio, pero non debe ocupar o espazo reservado

para os ocupantes.
Debe ser recto.
Debe estar situado tan alto como sexa posible, pero o seu bordo inferior non debe estar situado por enci-

ma do punto máis elevado do cadro de mandos.
Para vehículos homologados a partir do 01/01/2007, non debe situarse por baixo da columna de direc-

ción
8.3.2.1.4 Elementos de reforzo de teito:
Unicamente vehículos homologados dende o 01.01.2005:
A parte superior da estrutura de seguridade debe cumprir cos debuxos 253-12, 253-13 e 253-14.
Os reforzos poden seguir a curvatura do teito.
Para competicións sen copiloto, no caso do debuxo 253-12 soamente, pode montarse un só reforzo pero

a súa conexión dianteira debe estar situada ao lado do piloto.
Os extremos dos reforzos deben estar a menos de 100mm da unión entre arcos e membros (isto non será

de aplicación para a punta da V formada polos reforzos nos debuxos 253-13 e
253-14).
8.3.2.1.5 Alicerce de reforzo do parabrisas:
Deben estar montados a cada lado do arco dianteiro (ver debuxo 253-15).
Este reforzo pode ser curvado a condición de que sexa rectilíneo en vista lateral e que o ángulo da cur-

vatura non exceda 20º.
O seu extremo superior debe estar a menos de 100mm da unión entre o arco dianteiro (lateral) e o mem-

bro lonxitudinal (transversal).
O seu extremo inferior debe estar a menos de 100mm do pé de ancoraxe (dianteiro) do arco dianteiro

(lateral) (ver debuxo 253-52 para medidas).
8.3.2.1.6 Reforzo de ángulos e unións:
As unións entre:
- os membros diagonais do arco principal,
- os reforzos do teito (configuración segundo debuxo 253-12 e só para vehículos homologados a partir de

01/01/2007),
- os tirantes das portas (configuración do debuxo 253-9),
- os tirantes das portas e os alicerces de reforzo do parabrisas (debuxo 253-15), deben estar reforzados

por un mínimo de dous cartelas de conformidade co artigo 283-8.2.14.
Se os tirantes das portas e o alicerce de reforzo do parabrisas non están situados no mesmo plano, o

reforzo debe estar fabricado en chapa de aceiro, sempre que cumpra coas
dimensións do art. 283-8.2.14.
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8.3.2.2 Tirantes e reforzos opcionais:
Excepto outras indicacións dadas no artigo 283-8.3.2.1, as cartelas e reforzos mostrados nos debuxos

253-12 a 253-14, 253-16 a 253-21, 253-23 a 253-28 e 253-30 a 253-33, son
facultativos e poden instalarse a criterio do fabricante.
Os tubos de reforzo deben ser rectos.
Deben estar ou ben soldados ou ben instalados mediante conexións desmontables.
Todos os tirantes e reforzos mencionados anteriormente poden utilizarse por separado ou combinados

entre si.
8.3.2.2.1 Reforzos de teito (debuxos 253-12 a 253-14 e 253-23 a 253-24):
Opcionais unicamente para os vehículos homologados antes do 01/01/2005.
Para competicións sen copiloto, no caso do debuxo 253-12 soamente, pode montarse un só reforzo pero

a súa conexión dianteira debe estar situada ao lado do piloto.
Os membros mostrados nos debuxos 253-23 e 253-24 poden estar fabricados por dous tubos.
8.3.2.2.2 Diagonais entre os tirantes traseiros (debuxo 253-20 e 21):
A configuración do debuxo 253-21 pode ser substituída pola do debuxo 253-22, no caso de que se insta-

le un reforzo no teito de acordo co debuxo 253-14.
8.3.2.2.3 Reforzos de ancoraxe sobre a suspensión dianteira (debuxo 253-25):
Os reforzos deben estar conectados aos puntos de ancoraxe superiores da suspensión.
8.3.2.2.4 Membros transversais (debuxos 253-26 a 253-28 e 253-30):
Os membros transversais montados sobre o arco principal ou entre os tirantes traseiros poden usarse

para as ancoraxes dos arneses de seguridade, conforme ao art. 253-6.2 (prohibida a utilización de conexións
desmontables).

Para os membros mostrados nos debuxos 253-26 a 253-27, o ángulo entre o brazo central e o vertical
debe ser de polo menos 30º.

8.3.2.2.5 Reforzos de ángulo e unión (debuxos 253-31 a 253-34):
Os reforzos deben estar feitos de tubos ou chapa curvada en forma de Ou cumprindo co art. 283-8.2.14.
O espesor dos elementos que formen un reforzo non debe ser menor de 1,0 mm.
Os extremos das barras de reforzo non deben situarse a máis distancia da metade da lonxitude do mem-

bro ao que van unidos, fóra daqueles do arco dianteiro, que poden unirse ás barras de reforzo das portas e o
arco principal.

8.3.2.2.6 Instalación dos gatos elevadores:
Para vehículos do Grupo T1 e T3, autorízase a instalación de gatos elevadores fixados á estrutura de

seguridade
8.3.2.3 Configuración mínima da estrutura de seguridade:
A configuración mínima da estrutura de seguridade defínese como segue:
Vehículos homologados Con copiloto Sen copiloto
Antes do 01.01.2005 Debuxo 283-1A Dibujo 283-2A
ou simétrico
A partir do 01.01.2005 Debuxo 283-1B Debuxo 283-2B 
ou simétrico
O membro diagonal pode variar de acordo co artigo 283-8.3.2.1.1.
Os reforzos do teito poden variar de acordo co artigo 283-8.3.2.1.4.
No caso de vehículos con tres ocupantes, a estrutura de seguridade deberá cumprir co debuxo 283-3,

cun segundo arco principal situado cerca do respaldo do(os) asento(s)
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posterior(é).
No caso de vehículos Pick-up, cando o habitáculo non é suficientemente espazoso para albergar a estru-

tura de seguridade básica obrigatoria, será posible instalar dita estrutura seguindo as especificacións dalgún
dos debuxos 283-4 a 283-7.

Esta posibilidade só está aberta a vehículos de tipo pick-up, excluídos, xa que logo, outros tipos de carro-
cería, e todos os elementos da estrutura deberán cumprir coas prescricións dos outros parágrafos (incluídas
as especificacións relativas ao material estipuladas no Artigo 283-8.3.3).

Debuxo 283-4: un só reforzo diagonal obrigatorio.
Debuxo 283-5: dous reforzos diagonais obrigatorios, un para a estrutura de catro puntos de ancoraxe no

interior do habitáculo (de acordo ao debuxo 253-5), o outro para a estrutura de catro puntos de ancoraxe do
exterior (de acordo co debuxo 253-4 ó 253-5).

Debuxo 283-6: un só reforzo diagonal obrigatorio (de acordo co debuxo 253-4 ó 253-5).
Debuxo 283-7: dous reforzos diagonais obrigatorios, un para a estrutura de catro puntos de ancoraxe no

interior do habitáculo, o outro para a estrutura de seis puntos de ancoraxe do exterior.
8.3.2.4 Tirantes desmontables:
Si se usan tirantes desmontables na construción dunha estrutura de seguridade, as conexións desmon-

tables utilizadas deben estar conformes cun tipo aprobado pola FIA (ver debuxos 253-37 a 253-47).
As conexións desmontables deben montarse na prolongación do eixo dos tubos e non fose de eixo.
Non deben soldarse logo de ensamblarse.
Os parafusos e as porcas deben ser dunha calidade ISO 8.8 ou superior (norma ISO).
As conexións desmontables que cumpran cos debuxos 253-37, 253-40, 253-43, 253-46 e 253-47 están

reservadas soamente para fixar os tirantes e os reforzos opcionais descritos no artigo 283-8.3.2.2 e están
prohibidas para unir as partes superiores do arco principal, do arco dianteiro, dos semiarcos laterais e dos
arcos laterais.

8.3.2.5 Especificacións complementarias:
A estrutura de seguridade completa debe estar totalmente contida dentro dos seguintes límites:
- 200 mm por diante do eixo dianteiro,
- o eixo das rodas traseiras.
En calquera caso, os tirantes traseiros poden estenderse máis aló deste plano para ser fixados ao cha-

sis.
Os tirantes traseiros nun chasis monocasco poden estenderse máis aló dos puntos de ancoraxe da sus-

pensión posterior, sempre que sexan fixados ou soldados sobre un corpo cóncavo do chasis monocasco.
A cara posterior do repousacabezas obxecto da carga regulamentaria definirá a posición do tubo do arco

principal, o cal non poderá situarse por diante da cara posterior do repousacabezas en proxección vertical.
A distancia entre o plano horizontal tanxente aos cascos dos ocupantes e os tubos da estrutura de segu-

ridade non debe ser inferior a 50 mm.
8.3.2.6 Puntos de ancoraxe da estrutura á carrocería ou chasis:
As estruturas de seguridade poden ancorarse directamente á carrocería monocasco ou ao chasis, é dicir,

sobre a estrutura que soporte as cargas do vehículo (se é necesario, poderanse engadir reforzos adicionais
na unión entre o chasis e os pés de ancoraxe).

O mínimo de puntos de ancoraxe é:
- 1 para cada montante do arco dianteiro;
- 1 para cada montante dos arcos laterais ou semiarcos laterais;
- 1 para cada montante do arco principal;
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- 1 para cada tirante lonxitudinal traseiro.
Para conseguir unha montaxe óptimo sobre a carrocería, o gornecido orixinal pode ser modificado xunto

á estrutura de seguridade ou os seus puntos de ancoraxe, recortándoo ou modificándoo localmente.
Con todo, esta modificación non permite a eliminación completa de partes da tapicería ou gornecido.
Onde sexa necesario, a caixa de fusibles pode ser trasladada para fixar a estrutura.
Puntos de ancoraxe do arco dianteiro, arco principal, arcos laterais ou semiarcos laterais:
Cada punto de ancoraxe debe incluír unha placa de reforzo, dun espesor de, polo menos, 3mm.
Cada pé de ancoraxe debe estar fixado por, polo menos, 3 parafusos nunha placa de reforzo de, polo

menos, 3 mm de espesor e de, polo menos, 120 cm2 de superficie que estará soldada á carrocería.
Para os vehículos homologados a partir do 01/01/2007, a área de 120 cm2 debe ser a de contacto entre

a placa de reforzo e a carrocería.
Móstranse exemplos nos debuxos 253-50 a 253-56.
Para o Debuxo 253-52, a placa de reforzo non necesita estar soldada necesariamente á carrocería.
No caso do Debuxo 253-54, os lados dos puntos de montaxe poden ser pechados cunha chapa soldada.
Os parafusos deben ser de, polo menos, M8 dunha calidade ISO 8.8 ou mellor (norma ISO).
As porcas serán autoblocantes ou dotadas de arandelas de bloqueo.
Obrigatorio a partir do 01.01.2010:
O ángulo entre 2 parafusos (medido con respecto ao eixo central do tubo ao nivel do pé de ancoraxe,

véxase o debuxo 253-50) non debe ser inferior a 60 graos.
Puntos de ancoraxe dos tirantes traseiros:
Cada tirante lonxitudinal traseiro deberá fixarse con 2 parafusos M8 cas placas de reforzo dun área de,

polo menos, 60 cm2 (debuxo 253-57), ou fixadas por un só parafuso a dobre cizalladura (debuxo 253-58),
baixo reserva de que sexa da sección e resistencia adecuadas e a condición de que se solde un manguito ao
tirante.

Os seus puntos de ancoraxe deben estar reforzados por placas.
Estas esixencias son as mínimas.
Como complemento, poden utilizarse fixacións suplementarias, as placas de apoio dos pés dos arcos

poden soldarse ás placas de reforzo, a estrutura de seguridade (tal como foi definida no Artigo 283-8.3.1) pode
soldarse á carrocería/chasis.

Caso especial:
Os membros diagonais ancorados á carrocería (ver debuxo 253-6) deben levar as placas de reforzo men-

cionadas anteriormente.
Para carrocerías/chasis que non sexan de aceiro, calquera soldadura entre a estrutura de seguridade e

a carrocería/chasis está prohibida, só permítese o pegado da placa de reforzo á carrocería/chasis.
No caso dos vehículos con chasis tubulares ou semi-tubulares
(Grupo T1 e T3), a armadura de seguridade debe soldarse ao chasis ou formar parte integrante do cha-

sis.
Os puntos de fixación dos arcos dianteiros, laterais, semilaterais e principais deben situarse, como míni-

mo, no nivel do chan do habitáculo.
Polo menos, un tubo da mesma sección e calidade debe prolongar cada pé do arco cara abaixo.
Recoméndase unha diagonal suplementaria, así como un tubo horizontal ao nivel do chan.
Só se autorizan tubos de sección circular. Especificacións dos tubos utilizados:
Material Resistencia
mínima a tracción Dimensións mínimas
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(mm) Utilización
Aceiro o carbono non aleado (ver a continuación) conformado en frío contendo un máximo de 0,3% de

carbono 350 N/mm2
45 x 2,5

(1,75"x0,095")
ou
50 x 2,0
(2,0"x0,083") Arco principal
(Debuxo 253-1 e 253-3)
ou
Arco lateral e membros transversais traseiros
(Debuxo 253-2)

38 x 2.5
(1.5"x0.095")
ou
40 x 2.0
(1.6"x0.083") Semiarcos laterais e
outras partes da estrutura de seguridade (a menos que se indique outra cousa nos artigos indicados)
Nota: Estas cifras representan as dimensións mínimas permitidas.
O seleccionar o aceiro, debe prestarse atención á obtención de boas propiedades de elongación e ade-

cuadas características de soldabilidade.
O curvado do tubo debe facerse en frío cun radio de curvatura (medido no eixo do tubo) de, polo menos,

3 veces o diámetro.
Se o tubo se ovaliza durante esta operación a relación entre o diámetro menor e maior non será inferior

a 0,9.
A superficie ao nivel dos ángulos debe ser uniforme sen ondulacións nin fisuras.
8.3.4 Indicacións para a soldadura:
Deberán cubrir todo o perímetro do tubo. Todas as soldaduras deben ser da mellor calidade posible e

dunha penetración total (preferentemente usando soldadura ao arco en atmosfera de gas inerte).
Aínda que unha boa aparencia exterior non garante necesariamente a calidade da soldadura, unha sol-

dadura de mala aparencia non será nunca sinal dun bo traballo.
No caso de utilizar aceiro tratado térmicamente deben seguirse as instrucións do fabricante (electrodos

especiais, soldadura en atmosfera inerte).
8.3.5 Revestimento protector:
Nos lugares onde os corpos dos ocupantes poidan entrar en contacto coa estrutura de seguridade debe

instalarse un revestimento protector non inflamable.
Naqueles puntos nos que os cascos dos ocupantes puidesen entrar en contacto coa estrutura de seguri-

dade, o revestimento debe cumprir coa Norma FIA 8857-2001, tipo A (ver a Lista Técnica nº 23 "Revestimento
de Arco de Seguridade Homologado pola FIA"). E debe estar permanentemente fixado o arco.

Aplicación: Para todas as categorías.
ARTIGO 9: VISIÓN CARA ATRÁS
A visión cara atrás debe estar asegurada, dunha forma eficaz, por, polo menos, dous retrovisores exte-

riores (un a cada lado do vehículo).
ARTIGO 10: ANELA PARA REMOLQUE
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Os vehículos deben estar equipados, como mínimo, cunha anela de remolque montada na parte diantei-
ra e outra montada na parte traseira.

Este enganche estará fixado firmemente e non deberá usarse para levantar o vehículo.
Deberá ser facilmente visible e estar pintada en amarelo, vermello ou laranxa e debe estar situada den-

tro do perímetro do vehículo.
Diámetro interior mínimo: 50 mm.
Cada camión debe estar equipado na súa parte dianteira cun dispositivo que permita enganchalo un

remolque. A súa solidez e tamaño deben permitir o remolcado do vehículo no itinerario da proba.
Deberá ser facilmente visible e estar pintado nunha cor que contraste (amarelo, vermello ou laranxa) e

estar dispoñible inmediatamente cando sexa requirido.
Non debe sobresaír do plano dianteiro do paragolpes na carrocería.
ARTIGO 11: LÚAS, FIESTRAS E ABERTURAS
Lúas e portelos:
É obrigatorio un parabrisas de vidro laminado, que leve unha marca que permita ser verificado.
E posible colocar un ou varios films transparentes ou de cores (máximo espesor de 400 micras) sobre a

superficie externa, a menos que este prohibido polas leis de trafico do país onde se realice o evento.
Todas as outras lúas poden ser de calquera tipo de cristal de seguridade homologado.
Permítese o uso dunha banda parasol no parabrisas (ver Anexo L), a condición de que permita aos ocu-

pantes ver os sinais de tráfico (semáforos, sinais...).
En caso de ausencia de parabrisas ao comezo dunha etapa, é obrigatorio que todos os membros do equi-

po utilicen casco integral con visera ou lentes de tipo motocrós, ou ben un casco aberto con lentes de tipo
motocrós; en caso contrario, o vehículo non será admitido na saída.

Durante o desenvolvemento das etapas, os equipos deben ter permanentemente, no habitáculo, lentes
de tipo motocrós que serán utilizadas se rompe o parabrisas.

Se logo dun accidente, a deformación da carrocería non permitise a substitución do parabrisas, por un
parabrisas de vidro laminado, poderá substituírse por un parabrisas de policarbonato cun espesor mínimo de
5 mm.

Se o parabrisas está pegado, debe ser posible romper ou desmontar os portelos dianteiros dende o inte-
rior do habitáculo. O desmonte debe poder facerse sen utilizar ferramentas.

As fiestras traseiras e laterais, se son transparentes, deben estar feitas dun material homologado ou de
policarbonato cun espesor mínimo de 3 mm.

É obrigatorio o uso de láminas de seguridade antideflagrantes, transparentes e incoloras na cara interior
dos portelos laterais, da lúa traseira, do teito solar e dos espellos retrovisores exteriores (só para as partes fei-
tas en cristal). O espesor de devanditas láminas non pode ser superior a 100 micras e deben ter unha marca
para verificar a súa instalación.

O uso de láminas tintadas autorízase nas fiestras laterais e na lúa traseira. Nese caso, deben permitir a
unha persoa situada a 5m do vehículo ver ao condutor e ocupantes, así como o contido do vehículo.

Redes:
Todos os vehículos nos que as portas dianteiras estean equipadas con portelos descendentes ou porte-

los de cristal, deben estar equipados con redes de protección fixadas a esas portas usando un sistema de des-
conexión rápida no seu parte inferior.

O uso de fixacións tipo "clip" está recomendado.
As fixacións da rede á parte superior non deben ser desmontables sen o uso de ferramentas.
Estas redes deben ter as seguintes características:
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- Anchura mínima das bandas: 19 mm.
- Tamaño mínimo das aberturas: 25 x 25 mm
- Tamaño máximo das aberturas: 60 x 60 mm
e deben estenderse, vistas de lado, dende o centro do volante ata o punto máis afastado cara atrás do

asento ao lado correspondente.
ARTIGO 12: FIXACIÓNS DE SEGURIDADE DO PARABRISAS
Estes elementos poden usarse libremente.
ARTIGO 13: CURTACORRENTES
Debe suprimirse o dispositivo antirroubo orixinal (o tipo 'Neiman') do interruptor de aceso principal.
O curtacorrentes xeral debe cortar todos os circuítos eléctricos (batería, alternador ou dínamo, luces, cla-

xon, acendido, controis eléctricos, etc.), e debe parar o motor.
Para motores diésel que non teñan inxectores controlados electrónicamente, o curtacorrentes debe estar

conectado a un dispositivo que interrompa a admisión no motor.
Debe ser un modelo antideflagrante e será accesible dende o interior do vehículo polo condutor e o(os)

copiloto(s) sentados e atados polos seus cintos, e dende o exterior do vehículo.
Os vehículos dos Grupos T1 T3 e T2 deben estar equipados con dous interruptores externos, un a cada

lado da base dos montantes do parabrisas.
Estarán claramente marcados mediante un raio vermello nun triángulo azul con bordo branco e unha base

de, polo menos, 12 cm.
Os camións deben estar equipados cun curtacorrente e/ou un dispositivo de corte que apague o motor e

desconecte as baterías de todos os circuítos eléctricos (fóra de calquera sistema automático de extinción).
Este interruptor debe estar pintado de amarelo e identificado por un raio vermello, dentro dun triángulo

azul con bordo branco.
A súa posición debe estar sinalada por unha indicación visible de polo menos 20cm de alta.
O curtacorrentes e o dispositivo de corte deben estar situados no exterior, na metade da cara dianteira da

cabina, debaixo do parabrisas.
O curtacorrentes debe ser facilmente accesible en calquera momento, ata se o vehículo está envorcado

dun lateral ou do teito.
Ademais, un interruptor de paro do motor debe situarse na cabina, coas súas posicións on-off claramen-

te marcadas.
Debe poder ser accionado polo condutor e o(os) copiloto(s) sentados e atados polos seus cintos. O inte-

rruptor debe así mesmo illar todas as bombas eléctricas de combustible.
Nota: no caso de vehículos que usen un interruptor de motor mecánico, un dispositivo interruptor pode

montarse no exterior, separado do curtacorrentes eléctrico. No entanto, o dispositivo debe montarse xunto ao
curtacorrentes, estar claramente identificado e ter as instrucións de operación claras (por exemplo tirar para
parar motor).

ARTIGO 14: DEPÓSITOS DE SEGURIDADE APROBADOS POLA FIA
No caso de que un concursante utilice un depósito de combustible
de seguridade, este deberá provir dun fabricante aprobado pola FIA.
Con este fin, sobre cada depósito fornecido deberá marcarse o nome do fabricante, as especificacións

exactas segundo as cales fabricouse este depósito, o número de homologación, a data de caducidade e o
número de serie.

O proceso de marcaxe debe ser indeleble e debe ser aprobado con antelación pola FIA de acordo á
norma existente.
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14.1 Envellecemento dos depósitos
O envellecemento dos depósitos flexibles implica unha considerable redución das súas propiedades físi-

cas logo de 5 anos aproximadamente.
Non debe utilizarse ningún depósito máis de 5 anos logo da súa data de fabricación, agás se é inspec-

cionado e revalidado polo fabricante durante un período de ata outros dous anos.
Unha fiestra estanca, feita dun material non inflamable, instalada na protección dos depósitos FT3 1999,

FT3.5 ó FT5, debe permitir comprobar a data límite de validez.
Unha tapa de rexistro, fabricada en material non inflamable, facilmente accesible e desmontable sen pre-

cisar ferramentas, debe ser instalada nas proteccións para tanques FT3 1999, FT3.5 ou FT5, para poder com-
probar a data de validez dos mesmos.

14.2 Instalación dos depósitos
O depósito pode substituírse por un depósito de seguridade homologado pola FIA (especificacións FT3

1999, FT3.5 ó FT5), ou por outro depósito homologado polo fabricante do vehículo. Neste caso, poderá utili-
zarse un panel para pechar a abertura deixada polo depósito retirado.

O número de depósitos é libre.
Tamén é posible combinar varios depósitos homologados (incluído o depósito de serie) e depósitos FT3

1999, FT3.5 ó FT5.
Todo depósito que non estea homologado co vehículo por un fabricante recoñecido pola FIA, debe ser un

depósito FT3 1999, FT3.5 ó FT5.
Os depósitos colectores dunha capacidade inferior a 1 litro son de construción libre. O seu número está

limitado á cantidade de depósitos principais que equipan o vehículo.
O depósito de orixe poderá conservarse na súa posición de serie.
Un depósito FT3 1999, FT3.5 ó FT5, de maior capacidade pode instalarse na posición do depósito de

orixe.
Para os vehículos do Grupo T2 nos que o construtor previu un compartimento pechado para a equipaxe

(maleteiro dianteiro ou traseiro) que é parte integrante da carrocería, este compartimento poderá utilizarse
para situar un depósito adicional.

Deberán preverse orificios no fondo do maleteiro para permitir a evacuación do combustible en caso de
fuga.

Para os vehículos nos que o construtor non previu un compartimento pechado para a equipaxe, como
parte integrante da carrocería, o depósito adicional poderá situarse dentro do habitáculo, na parte posterior ao
asento máis atrasado.

En todos os casos, o depósito incluíndo os condutos de enchido, debe estar totalmente illado por medio
de paneis ou carcasas ignífugos e estancos, previndo lle introdución de combustible no habitáculo ou o con-
tacto cos condutos do escape.

Se o depósito estivese instalado no maleteiro, e os asentos estivesen retirados, o habitáculo deberá estar
separado do depósito por un panel resistente, ignífugo e estanco.

No caso dun vehículo de dous volumes, será posible utilizar
un panel ou carcasa, non estrutural, ignífugo, feito de plástico transparente, situado entre o habitáculo e

a localización do depósito.
Os depósitos deben estar eficazmente protexidos e moi firmemente ancorados á carrocería ou chasis do

vehículo.
Recoméndase a utilización de espuma de seguridade nos depósitos FT3 1999, FT3.5 ó FT5.
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A situación e tamaño do orificio de enchido e o seu tapón, poden cambiarse, a condición de que a nova
instalación non exceda a carrocería e ofreza todas as garantías contra unha posible fuga de combustible den-
tro dun dos compartimentos interiores do vehículo.

Estes orificios poden situarse na localización dos portelos traseiras ou laterais.
O orificio de enchido debe estar sempre situado fose do habitáculo sobre un elemento metálico.
Se o orificio de enchido atópase no interior da carrocería, debe estar rodeado por un receptáculo que eva-

cue ao exterior.
O respiradero deberá saír polo teito do vehículo ou ben describir un bucle tan alto como sexa posible, polo

interior do habitáculo, con saída polo lado oposto á súa conexión co depósito.
Estes respiraderos deben estar equipados con válvulas autoobturantes.
Para os vehículos pick-up en T1 e T2, cuxo habitáculo estea totalmente separado da plataforma posterior

(cabina metálica totalmente pechada), o depósito deberá ser un depósito FT3 1999, FT3.5 ó FT5, e a plata-
forma deberá modificarse co fin de permitir a evacuación do combustible no caso dunha fuga.

14.3 Depósitos de combustible con pescozos de enchido
Todos os vehículos equipados cun depósito de combustible cun pescozo de enchido que pase polo habi-

táculo, deben estar equipados cunha válvula de non retorno homologada pola FIA.
Esta válvula, do tipo "unha ou dúas comportas", debe instalarse no pescozo de enchido polo lado do

depósito.
O pescozo de enchido, defínese como o elemento usado para conducir o combustible dende o orificio de

enchido do vehículo ata o interior do depósito.
14.4 Reposición
Con antelación a un procedemento de reportaxe, é necesario establecer unha toma a terra común ao

vehículo e ao dispositivo de reportaxe.
14.5 Ventilación do depósito
O depósito debe estar equipado dunha ventilación conforme ao art. 283.14.2, salvo que se conserve o

depósito, o circuíto de alimentación de combustible e a ventilación de serie.
ARTIGO 15: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Debe colocarse un biombo de protección eficaz entre o motor e todos os elementos mecánicos por unha

banda, e os asentos dos ocupantes por outra, co fin de evitar o paso directo das chamas en caso de incen-
dio.

ARTIGO 16: EQUIPO DE ILUMINACIÓN
O equipamento de iluminación debe cumprir coa Convención Internacional sobre Tráfico, en todos os

seus puntos.
Cada vehículo deberá estar equipado, como mínimo, con:
- 2 faros (que combinen luces de cruzamento e estrada).
- 2 pilotos dianteiros
- 2 pilotos traseiros e iluminación para a placa de matrícula.
- 2 luces de freo.
- 2 intermitentes na parte anterior e posterior.
- Luces de avaría.
Poderanse montar dous faros adicionais, a condición de que non estean situados a máis de 250 mm por

encima da base do parabrisas.
Poden situarse dentro dos soportes dos retrovisores exteriores.
Cada luz de freo terá unha superficie mínima de 50 cm2. Os dous faros e os seus pilotos deben estar
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situados por diante do eixo das rodas dianteiras, a unha altura máxima correspondente á unión do capó coa
parte inferior do parabrisas (máximo de oito lámpadas).

Todos os faros situados cara á fronte, de máis de 32cm2 de superficie, deben estar adecuadamente pro-
texidos e seguros en caso de rotura do cristal, por unha reixa ou un panel traslúcido adicional.

Ademais todos os vehículos estarán equipados con dúas luces vermellas traseiras de néboa adicionais,
situadas á beira de dúas luces adicionais de freo.

Cada unha destas luces debe estar aprobada conforme á norma de circulación ECE R38 (ou unha norma
doutro país que sexa, como mínimo, equivalente a esta) ou ben contar coa aprobación da FIA (lista técnica n.º
19).

Estarán situadas, como mínimo, a 1,25 m do chan, e deberán ser visibles dende atrás e estar fixadas ao
exterior do vehículo.

Deberán fixarse aos dous extremos traseiros do vehículo ou, para os vehículos de tipo pick-up, nos ángu-
los superiores da parte traseira da cabina.

Estas luces deben estar permanentemente conectadas durante a realización do treito baixo as instrucións
do director de carreira.

Todo o equipo de iluminación debe manterse en perfecta orde de funcionamento durante toda a duración
da proba.

Un equipo poderá non ser autorizado a tomar a saída, ata que repare a instalación eléctrica.
ARTIGO 17: DISPOSITIVO DE AVISO SONORO
Todo vehículo estará equipado cun dispositivo de aviso sonoro, en orde de marcha durante toda a dura-

ción da proba.
ARTIGO 18: RODAS DE REPOSTO
Cada vehículo incluirá, polo menos, dúas rodas de reposto, idénticas ás que o vehículo ten instaladas, e

que deben estar firmemente fixadas durante toda a duración da proba.
ARTIGO 19: FALDONS
Os faldons transversais acéptanse baixo as seguintes condicións:
- Deben estar feitos dun material flexible.
- Deben cubrir, polo menos, a anchura de cada roda, pero, polo menos,
un terzo da anchura do vehículo (ver debuxo 252-6) debe quedar libre por detrás das rodas dianteiras e

traseiras.
- Debe existir unha separación de, polo menos, 20 cm entre o faldón dereito e esquerdo, por diante das

rodas traseiras.
- A parte inferior dos faldóns debe estar a non máis de 10 cm do chan cando o vehículo atópase detido,

sen ninguén abordo.
- En proxección vertical, estes faldóns non deben exceder a carrocería.
Estes faldóns son obrigatorios na parte posterior das rodas traseiras, e na parte posterior das rodas motri-

ces; deben cumprir todas as condicións anteriores, estar feitas de caucho ou plástico (espesor mínimo de 5
mm) e presentar continuidade coa carrocería.

Pódense instalar faldóns, feitos de material flexible, na parte dianteira do vehículo co fin de evitar as sal-
picaduras cara adiante.

Non deben exceder a anchura da carrocería, nin exceder en máis de 10 cm a lonxitude orixinal do vehí-
culo, e, polo menos, un terzo da anchura do vehículo debe quedar libre por diante das rodas dianteiras.

Para vehículos de máis de catro rodas motrices, as únicas rodas a tomar en consideración serán as pos-
teriores nos eixos dianteiros e traseiros.
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ARTIGO 20: ASENTOS
En T2 e T4 si se cambian as ancoraxes ou soportes de orixe, estes elementos deben estar feitos por unha

fabricante recoñecido pola FIA ou deben cumprir coas seguintes especificacións (ver debuxo nº 253-65):
En todos os casos o sistema orixinal de corredoira debe ser retirado ou permanecer bloqueado.
1) As fixacións sobre a carrocería/chasis deben ter, como mínimo, 4 soportes por asento, con parafusos

dun mínimo de 8 mm de diámetro e contraplacas, de conformidade co debuxo.
A área de contacto mínima entre o soporte, chasis/carrocería e contrapraca é 40 cm2 por cada fixación.

Si se utilizan sistemas de liberación rápida, estes deben ser capaces de resistir forzas verticais e horizontais
de 18.000 N, non aplicadas de forma simultánea.

2) A fixación entre o asento e os soportes debe estar composta de catro ancoraxes, 2 dianteiras e 2 na
parte traseira do asento, usando parafusos dun diámetro mínimo de 8 mm reforzos integrados no asento.

Cada ancoraxe deberá poder resistir unha carga de 15.000 N aplicada en calquera dirección.
3) O espesor mínimo dos soportes e das contrapracas é de 3 mm para o aceiro e 5 mm para materiais

de aliaxe lixeira. 
A dimensión lonxitudinal mínima de cada soporte é de 6 cm.
4) En caso de utilización dun acolchado entre o asento homologado e o ocupante, o espesor máximo de

devandito acolchado non poderá ser superior a 50mm.
Todos os asentos dos ocupantes deben ser homologados pola FIA (norma 8855/1999 ou 8862/2009), e

sen modificar.
Para asentos dacordo ca norma 8855/1999 FIA, o límite de uso é de 5 anos transcorridos dende a data

de fabricación indicada na etiqueta obrigatoria.
Unha extensión doutros 2 anos pode ser autorizada polo fabricante e debe ser indicada por unha etique-

ta adicional.
Para asentos dacordo ca norma 8862/2009 FIA, o límite de uso é de 10 anos transcorridos dende a data

de fabricación indicada na etiqueta obrigatoria.
ARTIGO 21: AIR-BAGS
Todo sistema que conteña un air-bag de seguridade debe suprimirse.
Artigo 284
Regulamento Específico para Vehículos Todo Terreo de Serie
(Grupo T2)
ARTIGO 1: DEFINICIÓN
Vehículos Todo Terreo de produción en serie.
ARTIGO 2: HOMOLOGACIÓN
Destes vehículos deben fabricarse, al menos, 1000 unidades idénticas, en 12 meses consecutivos e estar

homologados pola FIA como vehículos Todo Terreo de serie (Grupo T2).
ARTIGO 3: NÚMERO DE PRAZAS
Os vehículos terán espazo para acomodar, o menos, dúas persoas.
ARTIGO 4: MODIFICACIÓNS E MONTAXES AUTORIZADOS U OBRIGATORIOS
Toda modificación non autorizada expresamente polo presente regulamento o polo artigo 282, o que no

sexa imposta polo artigo 283, está expresamente prohibida.
Os únicos traballos que se poderán efectuar sobre o vehículo serán os necesarios para seu mantemen-

to normal, ou a reemprazo de pezas deterioradas polo uso ou por accidente. Os límites das modificacións e
montaxes autorizados se especifican a continuación. Ademais destas autorizacións, toda peza deteriorada
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polo uso ou por accidente poderá reemprazarse por unha peza de orixe idéntica a peza danada.
Os vehículos deberán ser estritamente de serie e identificables polos datos que figuran na ficha de homo-

logación.
ARTIGO 5: PESO MÍNIMO
Os vehículos deberán ter, o menos, o peso que aparece na súa ficha de homologación.
E o peso do vehículo sen combustible, en calquera momento da proba e con unha soa roda de reposto.
Os líquidos de refrixeración e o aceite de lubricación do motor, así como o líquido de freos, deben estar

no seu nivel normal.
Os outros depósitos de líquidos consumibles deben ser baleirados e os seguintes elementos retirados do

vehículo:
- Ocupantes, o seu equipamento e a equipaxe;
- Os faros suplementarios que non figuren na Ficha de Homologación;
- Útiles, ferramentas, gato de elevación e pezas de recambio;
- Material de emerxencia;
- Equipamento de navegación e comunicación;
- Víveres;
- Etc.
- O peso da estrutura de seguridade será deducido do valor medido da maneira seguinte:
- Estrutura según os debuxos 283-1A a 283-2B: 30 kg
- Estrutura según os debuxos 283-1A a 283-2B que monte cartelas e reforzos facultativos (Artigo 283-

8.3.2): 35 kg
- Estrutura según o Debuxo 283-3: 45 kg
Ningún tipo de lastre está autorizado nos vehículos Todo Terreo de serie (Grupo T2).
ARTIGO 6:
6.1 Motor
- Os motores de gasolina sobrealimentados están prohibidos.
- Permítese reemprazar ou duplicar o cable do mando do acelerador por outro que proveña, ou non, do

construtor.
- Aceso:
A marca e tipo das buxías, limitador de revoluciones e cables de alta tensión son libres.
A caixa e as pezas da unidade electrónica de control (ECU) relativas o aceso son libres; no obstante, o

sistema debe ser completamente intercambiable coa unidade de orixe.
A instalación de orixe debe ser conservada  non pode ser modificada.
Os sensores e actuadores no lado de entrada no poden modificarse, nin tampouco su función.
Non se poderá engadir ningún sensor, incluso coa única finalidade da obtención de datos.
Prohíbese engadir un interruptor no cableado orixinal entre a unidade de control electrónica e un sensor

y/o actuador.
No  caso de que un modelo este equipado con un circuíto eléctrico multiplexado, permítese o uso de

cableado xunto con unha unidade electrónica de control homologada como Variante Opción (VO).
- Todo sistema de captación de datos queda prohibido, salvo o que monte o vehículo homologado.
Sómente o sistema de captación de datos que monte o vehículo de serie pode ser usado. En ningún caso

pode ser modificado o rexistrar parámetros adicionais.
- Circuíto de refrixeración:
O radiador que conten o refrixerante e libre, así como o tipo de termostato, que pode retirarse. O empra-
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zamento e os puntos de ancoraxe de orixe do radiador de serie deberán conservarse.
Está permitido engadir un ventilador eléctrico a condición de que sexa montado nalgún vehículo de serie

e que sexa regularmente comercializado.
- Carburadores:
Debe manterse o sistema orixinal.
Os elementos do carburador que controlan a cantidade de gasolina que entra na cámara de combustión

poden modificarse, sempre que non teñan ningunha influencia sobre a admisión de aire.
- Inxección:
Debe manterse o sistema orixinal.
Os elementos do sistema de inxección situados augas abaixo do dispositivo de medición do caudal de

aire que regula a cantidade de combustible que entra na cámara de combustión poidan modificarse, pero non
suprimirse, sempre que non teñan ningunha influencia sobre a admisión de aire.

A unidade electrónica de control (ECU) para a inxección e libre.
As entradas da ECU (sensores, actuadores, etc.), incluídas as súas funcións, deben ser as de serie.
Prohíbese engadir un interruptor no cableado orixinal entre a unidade de control electrónica e un sensor

y/o actuador.
As saídas da central electrónica deben manter súas funcións de orixe según a ficha de homologación.
No caso de que un modelo este equipado cun circuíto eléctrico multiplexado, permítese o uso de cable-

ado xunto con unha unidade electrónica de control homologada como Variante Opción (VO).
Será necesario asegurarse de que os sensores usados por un vehículo equipado cun circuíto eléctrico

multiplexado poden conservarse co cableado homologado.
Os inxectores poden modificarse ou reemprazarse co fin de modificar o seu caudal, pero sen modificar o

seu principio de funcionamento ou os seus ancoraxes.
A rampa de inxección pode reemplazarse por outra de libre deseño pero dotada de conectores roscados

destinados a conectar as canalizacións e o regulador de presión de combustible, sempre e cando a fixación
dos inxectores sexa idéntica a de orixe.

- Filtro de aire:
O filtro de aire, o seu aloxamento e o conduto entre ese aloxamento e a atmosfera son libres, pero o alo-

xamento deberá permanecer no seu emprazamento de orixe, o aire non poderá tomarse do habitáculo, as
modificacións no deberán afectar a estrutura do vehículo e a instalación deberá estar enteiramente situada no
compartimento motor.

E posible facer un orificio dun diámetro máximo de 10cm no capó ou nas aletas dianteiras para a alimen-
tación do aire ol motor, e colocar un tubo dun diámetro interior máximo de 10cm (ver debuxo 255-13).

Brida (motores de gasolina atmosféricos):
Tódolos motores atmosféricos de gasolina deben estar equipados con una brida.
Co único fin de fixar esta brida regulamentaria,autorizase a modificar a canalización entre o aloxamento

do filtro e a bolboreta.
Non debe ser posible desmontar a brida sen utilizar ferramentas.
Para motores con máis de dúas válvulas por cilindro, o sistema de admisión do aire deberá estar equipa-

do con unha brida de, o menos, 3 mm de lonxitude e, cun diámetro máximo interior (d) de:
- 32 mm para vehículos ata 4000 cm3
- 35 mm para vehículos ata 6000 cm3
- 38 mm para vehículos de mais de 6.000 cm3
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Para motores con dúas válvulas por cilindro e motores rotativos, aplicarase a seguinte fórmula:
D2V = [(D - 1) x 1,066] + 1 
O resultado redondearase o 0,1 mm mais próximo.
Drotativo = [ (D -1) x 1,10 ] + 1 
O resultado redondearase o 0,1 mm mais próximo.
Este diámetro debe manterse independentemente das condicións de temperatura.
Todo o aire subministrado o motor debe pasar a través desta brida que debe estar feita de metal ou dunha

aleación metálica.
A brida debe estar situada entre o sistema de filtrado do aire e o colector de admisión.
A brida debe estar feita do único material e sómente pode perforarse co fin de instalala e precintala, que

debe poder facerse entre os parafusos de fixación.
Debe ser visible e poder inspeccionarse e precintarse facilmente sen a axuda de ferramentas.
O conduto entre a brida do aire e o motor debe ser hermético, de modo tal que, se a brida resulta total-

mente broqueada, e o motor se afogue.
E posible empregar 2 bridas a condición de dividir por 1,4142 o diámetro normalmente empregado para

unha brida.
O diámetro exterior da brida no seu punto mais estreito debe ser menor de (d) + 6mm, e debe manterse

un mínimo de 5mm para cada lado do coello.
Brida (motor diésel sobrealimentado):
Tódolos motores diésel sobrealimentados deben estar equipados cunha brida fixada a carcasa do com-

presor.
Todo o aire necesario para a alimentación do motor debe pasar a través desta brida, que deberá respec-

tar o seguinte:
O diámetro máximo interno (d) da brida é:
- 39 mm para motores de ata 5.000 cm3
- 43 mm para motores de mais de 5.000 cm3  e ata 6.000 cm3
- 46 mm para motores de mais de 6.000 cm3
Este diámetro debe manterse sobre unha lonxitude mínima de 3 mm medido augas abaixo dun plano per-

pendicular o eixo de rotación situado a un máximo de 50 mm augas arriba dun plano que pase polos extre-
mos mais augas arriba dos álabes da roda (ver debuxo 254-4).

Este diámetro debe respectarse independentemente das condicións de temperatura.
O diámetro exterior da brida a nivel do coello, debe ser inferior a (d)+6 mm, e debe manterse sobre unha

lonxitude de 5 mm a cada lado de este.
A montaxe da brida sobre o turbocompresor debe facerse de tal maneira que sexa necesario retirar com-

pletamente dos parafusos do corpo do compresor, o da brida, para poder desacoprar a brida do compresor
Para a instalación desta brida, permítese retirar e engadir material na carcasa do compresor, co único pro-

pósito de fixar a brida sobre dita carcasa.
As cabezas dos parafusos de fixación deben perforarse para que poidan ser precintadas.
A brida debe estar feita dun único material e sómente pode perforarse co fin de instalala e precintala, que

debe poder facerse entre os parafusos de fixación, entre a brida (ou a fixación brida/carcasa do compresor),
a carcasa do compresor (ou a fixación carcasa/placa de peche) e a carcasa da turbina (ou a fixación
carcasa/placa de peche)  (ver debuxo 254-4).

Debe ser visible e poder inspeccionarse e precintarse facilmente sen a axuda de ferramentas.
Autorizase una brida solidaria (non desmontable) da carcasa do compresor. Neste caso, o diámetro exte-
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rior a nivel do coello e libre.
E posible empregar 2 bridas a condición de dividir por 1,4142 o diámetro normalmente utilizado para unha

brida.
- Distribución:
Os resortes e o xogo das válvulas son libres, pero as árbores de levas (incluído o perfil das levas) debe-

rán permanecer de serie.
- Bomba de alimentación:
O número e o principio de funcionamento das bombas de alimentación son libres.
Os soportes do motor e da caixa de cambios deben ser os de orixe u homologados.
Se os soportes son os de orixe, o material do elemento elástico e libre.
- Escape:
Será posible:
- retirar o interior do silencioso de orixe;
- ou ben modificar o escape dende o primeiro catalizador ata a saída (Debuxo 254-3); as dimensións

máximas do conduto serán as do tubo situado augas arriba do primeiro silencioso.
A saída pode ser traseira, ou ben, lateral.
No caso de que existan das entradas o primeiro silencioso, a sección do conduto modificado deberá ser

menor ou igual que e total das dúas seccións orixinais.
Estas liberdades non deben entrañar ningunha modificación da carrocería e deben respectar a lexislación

do país da proba no que concirne os niveis sonoros.
Si se engade un silencioso de escape, debe ser como o de orixe e debe conter un material absorbente

do ruído. As pezas suplementarias para a montaxe do escape están autorizadas.
- Convertedor catalítico
Se un modelo de vehículo está homologado en dos versións (convertedor catalítico e outro), os vehícu-

los correspondentes deberán estar en conformidade con algunha das dúas versións, sen que se admita nin-
gún tipo de combinación de ambas.

O convertedor catalítico e considerado como un silencioso e pode ser desprazado.
Si está directamente fixado sobre o colector, o catalizador poderá ser reemprazado por unha peza cóni-

ca da mesma lonxitude e coas mesmas dimensións en entrada e saída.
Despois desta peza o escape será libre cun diámetro de tubo como máximo igual o da saída do cataliza-

dor.
Si o catalizador forma parte integrante do colector de escape, e posible retirar unicamente a parte inter-

na do catalizador.
- Controlador da velocidade de cruceiro:
Este controlador pode desconectarse.
- Paneis illantes:
Sempre que se respecte o peso mínimo, estes paneis poden suprimirse, así como as pantallas de plásti-

co que teñan a finalidade de cubrir os elementos mecánicos no  compartimento motor e que cumpran unica-
mente una función estética.

- Aire acondicionado:
Será posible retirar o sistema de aire acondicionado dun vehículo homologado con dicho sistema, sem-

pre que se respecte o peso mínimo.
6.2 Transmisión
As xuntas de articulación de accionamento da caixa de cambios son libres.
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- Embrague: O disco e libre, salvo no que concirne o número e o diámetro.
- Os sistemas automáticos de broqueo/desbroqueo dos diferenciais están autorizados ca condición de

que esten homologados como Variante de Producción (VP) e que non se modifiquen.
6.3 Suspensión
6.3.1) E posible cambiar por aceiro o material dos triángulos da suspensión, sempre que o peso do novo

triángulo sexa maior que o peso do triángulo orixinal e que todo o demais consérvese igual.
Permítese o reforzo da suspensión e os seus puntos de ancoraxe por adición de material.
Os reforzos de suspensión non deben permitir a dúas partes separadas ser unidas para formar una sola.
No caso de suspensión oleopneumática, as esferas poden cambiarse así como as súas dimensións,

forma e material, pero non o seu número. Unha chave, axustable desde el exterior del vehículo, pode montar-
se sobre as esferas.

6.3.2) Eixo ríxido:
Si se usa un eixo ríxido, as pezas orixinais poden reforzarse pero de un modo que aínda poida recoñe-

cerse a peza orixinal.
6.3.3) Correas:
Permítense montar correas de recorrido de suspensión dianteiras e posteriores.
6.3.4) Resortes:
Resortes helicoidais:
A lonxitude e libre, así como o número de espiras, o diámetro del fío, o diámetro exterior, o tipo de resor-

te (progresivo ou non) e a forma dos asentos do resorte.
Os resortes pneumáticos ou oleopneumáticos poden reemprazarse por resortes helicoidais coa única

condición de que sexan homologados en VO.
Ballestas:
A lonxitude, a anchura, o espesor e a curvatura vertical, son libres. Se recomenda encarecidamente a ins-

talación de proteccións de xemelos. O número de láminas e libre.
Barras de torsión:
O diámetro e libre.
6.3.5) Amortecedores:
Libres, sempre que se manteña seu tipo (telescópico, de brazo, etc.) e seu principio de funcionamento

(hidráulico, de fricción, mixto, etc.).
Non deben ter outra función que a de amortecedor.
A comprobación será efectuada da seguinte forma:
Unha vez desmontados os resortes e/o barras de torsión, o vehículo debe caer por gravidade ata o tope

do amortecedor en menos de cinco minutos.
No obstante, si se substitúen por amortecedores con un principio de funcionamento diferente que os de

serie, requirirán a aprobación da FIA.
O número de amortecedores limitase a dous por roda.
Ningún outro elemento, aparte de aqueles cuxa única función sexa permitir a instalación dun amortece-

dor adicional, poderá engadirse a suspensión e/o suprimirse desta.
No caso dun vehículo que so ten un amortecedor por roda, a montaxe deste amortecedor e libre, sempre

que non se engada ou elimine ningún elemento da suspensión, excepto aqueles necesarios para a fixación
do amortecedor.

Os depósitos de fluído para os amortecedores poden fixarse nos pasos de roda, ou ben, no chasis.
Unha modificación local do chasis ou do monocasco autorizase unicamente si o seu obxetivo e o anco-
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raxe do amortecedor, pero non deberá situarse mais lonxe de 320mm do novo punto de fixación do lado do
monocasco.

6.3.6) Suspensión McPherson:
No caso de que para substituír un elemento de suspensión tipo Mac-Pherson o de unha suspensión que

funcione de maneira idéntica, sexa necesario cambiar o elemento telescópico, as novas pezas deben ser
mecanicamente equivalentes as pezas de orixe e ter os mesmos puntos de ancoraxe.

A forma dos asentos dos resortes nas suspensións Mac-Pherson e libre. O seu material e libre.
6.4 Rodas e pneumáticos
As rodas son libres, sempre que se respecten o diámetro (Artigo 801.a) e a anchura (Artigo 801.b) homo-

logados, que considéranse como máximos.
Deberán estar cubertas polas aletas.
Os pneumáticos son libres a condición de que poidan montarse sobre estas rodas, pero os pneumáticos

de cravos e as rodas de motocicleta están prohibidos.
A roda de reposto poderá desprazarse o interior do habitáculo, a condición de que este solidamente fixa-

da e de que no este instalada no espazo reservado os ocupantes.
O cambio das fixacións das rodas, de parafusos a espárragos e porcas, poderá facerse a condición de

respectar o número de puntos de ancoraxe e o diámetro das partes roscadas como se indica no debuxo 254-
1.

6.5 Sistema de freado
Os discos e as pinzas deben ser de orixe u homologados en Variante Opción (VO).
Os forros de freo son libres, así como a súa fixación (remachado, pegado, etc.), a condición de que a

superficie de rozamento non aumente. As chapas de protección poderán retirarse ou dobrarse.
No caso de vehículos equipados con servofreo, este dispositivo pode desconectarse. O mesmo aplicase

os sistemas antibloqueo de freos.
As conducións dos freos poden substituírse por conducións tipo aviación.
No caso dun vehículo que teña homologado un sistema antibloqueo de freos, este poderá desmontarse

enteiramente do vehículo de competición.
6.6 Carrocería
6.6.1) Exterior:
Os embelecedores de roda deben retirarse.
As pezas de insonorización en plástico poden ser retiradas total ou parcialmente do interior do paso de

roda.
Pódense montar protectores de faros, sempre que a súa única función sexa cubrir o vidro do faro, sen

influír na aerodinámica do vehículo.
Recomendase o montaxe de proteccións inferiores, a condición de que sexan realmente proteccións que

respecten a altura mínima o chan, que sexan desmontables e que esten concibidas exclusiva e especifica-
mente co fin de protexer os elementos seguintes: motor, radiador, suspensión, caixa de cambios, depósito,
transmisión e escape.

Recomendase a instalación dun para-búfalos sobre o paragolpes. 
Esta reixa protectora debe ser independente da estrutura do vehículo e non debe reforzalo ni contribuír a

súa rixidez. 
Este para-búfalos debe estar construído con tubos e os seus ancoraxes deben estar situados sobre o

parachoques de orixe. 
Non debe ter outra función significativa, que non sexa a protección e servir de fixación para faros adicio-

A
N

 E
 X

 O
  

J

603



nais.
As ventas laterais e posteriores situadas por detrás do condutor poden estar feitas dun material non trans-

parente, ou substituírse por un material transparente cun espesor mínimo de 3 mm.
O perfil da carrocería non debe modificarse como resultado destas liberdades. A súa fixación e libre, os

mecanismos poden retirarse, varios paneis cubrindo unha abertura poden substituírse por un so, e o mesmo
aplicase para las ventas das portas laterais.

O panel de vidro dun teito solar, pode substituírse por unha prancha de metal cun espesor mínimo de 1,5
mm, con fixacións adicionais, se fora necesario.

Se pode utilizar calquera sistema para bloquear o tapón do depósito de combustible.
Poderá retirarse o soporte de orixe da roda de reposto, si constitúe un perigo no exterior da carrocería e

si esta roda se ha trasladado o interior do habitáculo (ver Artigo 6.4). Autorizase a montaxe de retrovisores
exteriores, así como o cambio dos limpaparabrisas dianteiros e traseiros.

O sistema de limpa lúa traseira pode retirarse.
Soamente se permiten os cabrestantes eléctricos, instalados sen ningunha modificación na estrutura do

vehículo, que no sexan as necesarias para permitir a fixación do cabrestante mediante parafusos.
6.6.2) Habitáculo:
Tódalas pezas innecesarias do sistema do cinto de seguridade de orixe poden retirarse.
Autorízanse, sen restricións, tódolos accesorios que non teñan ningún efecto sobre o comportamento do

vehículo, tales como os que afectan a estética ou a comodidade interior (iluminación, calefacción, etc.), ca
condición expresa de que non afecten, nin sequera de maneira secundaria, o rendemento mecánico do motor,
a dirección, a robustez, a transmisión, o freado ou a estabilidade.

Os mandos deberán selos previstos polo construtor, incluída a súa función orixinal, pero poderán adap-
tarse para facelos más utilizables ou mais accesibles: por exemplo, engadir unha extensión  na panca do freo
de man, ou unha placa adicional no pedal de freo, etc.

En particular, permítese o seguinte:
1) Poderanse instalar libremente instrumentos de medición, contadores, etc., adicionais sempre que seu

montaxe no presente ningunha característica perigosa.
2) A bocina pode cambiarse. Se pode engadir outra a disposición do pasaxeiro ou do piloto.
3) O mecanismo da panca do freo de man pode adaptarse co fin de obter un desbloqueo instantáneo (freo

de man "fly-off").
4) Pódense engadir cubreasentos os asentos de orixe, incluso do tipo baquet, sempre que se respecten

as disposicións do Artigo 253-16.
Pódense retirar os asentos traseiros, a condición de que un panel estanco separe o habitáculo do com-

partimento do motor e/o do depósito de combustible.
5) Permítese engadir compartimentos suplementarios a guanteira así como bolsillos adicionais as portas.
6) O volante de dirección e libre.
7) Autorizase a substituír os elevalúas eléctricos por outros manuais.
8) As alfombrillas son libres e, polo tanto, poden retirarse.
9) Permítese retirar os materiais de insonorización e os guarnecidos.
10) Os paneis das portas poden facerse de chapa metálica de 0,5 mm de espesor mínimo, de fibra de

carbono de o menos 1 mm de espesor o de outro material sólido e non inflamable de 2 mm de espesor como
mínimo.

6.6.3) Reforzos:
Permítese reforzar as partes suspendidas do chasis e da carrocería mediante o engadido de pezas e/o
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material, nas condicións seguintes:
A forma da peza/do material de reforzo debe adaptarse a superficie da peza a reforzar, conservando unha

forma similar, e ter o espesor máximo seguinte medido a partir da superficie da peza orixinal:
- 4 mm para los reforzos de aceiro,
- 12 mm para los reforzos de aleación de aluminio.
Para os elementos da carrocería, a peza/o material de reforzo debe situarse  na parte no visible do exte-

rior.
Permítense os nervios para aumentar a rixidez, pero prohíbense secciones ocas.
A peza/ o material de reforzo non pode realizar unha función diferente da de reforzo.
Poden montarse barras de reforzo, sempre que sexan desmontables e están aparafusados sobre os pun-

tos de ancoraxe da suspensión a carrocería o sobre os soportes dos resortes da suspensión. Permítese rea-
lizar un taboeiro na parte superior do ancoraxe co fin de fixar estas barras.

A distancia entre un punto de ancoraxe de suspensión e un punto de ancoraxe da barra debe ser inferior
a 100mm, a menos que a barra sexa un reforzo transversal homologado ca estrutura de seguridade, o salvo
no caso dunha barra superior fixada a unha suspensión Mac-Pherson ou similar.

En este último caso, a distancia entre o punto de ancoraxe da barra e o punto de articulación superior
debe ser 150mm (debuxos 255-2 e 255-4).

Fora destes puntos, esta barra non debe ancorarxe sobre a carrozaría ou os elementos mecánicos.
6.6.4) Si a roda de reposto está situada orixinalmente nun aloxamento cerrado e se substitúe por unha

roda mais ancha (ver Artigo 6.4) situada nese emprazamento, será posible eliminar, da tapa do aloxamento
da roda, la superficie inducida polo diámetro da nova roda (Debuxo 254-2).

6.7 Sistema eléctrico
- Batería: A marca, a capacidade e los cables da batería son libres. A tensión e o emprazamento da bate-

ría deben conservarse.
- Xerador:  Autorizase a substitución por un xerador de maior potencia. Unha dínamo non pode substituír-

se por un alternador, ni viceversa.
- Sistema de iluminación: Autorizase faros suplementarios incluídos os  seus relés correspondentes, a

condición de no exceder un total de oito faros (non incluídos os pilotos de posición) e de que isto sexa acep-
tado polas leis do país. No se poderán instalar por empotramento.

O número de faros e luces exteriores deberá ser par. Os faros de orixe poden deixarse inoperantes e
poden cubrirse con cinta adhesiva. Poden reemprazarse por outros, a condición de que se respecten as dis-
posicións deste artigo.

- Permítese engadir fusibles o circuíto eléctrico.
6.8 Circuíto de combustible
Permítese instalar un depósito FT3 1999, FT3.5 ó FT5 e os seus accesorios (en conformidade cos dife-

rentes artigos do regulamento), alimentando o depósito de orixe a través dunha conexión sobre o conduto de
enchido de orixe. En este caso, o respiradoiro do depósito orixinal deberá pasar polo depósito FT3

1999, FT3.5 o FT5, deberán conservarse tódolos condutos de combustible de orixe, e os novos condutos
e accesorios que monte el depósito FT3 1999, FT3.5 o FT5 deberán cumprir con las disposicións del Artigo
283-3.2.

6.9 Gato
O gato e libre, e os puntos de izamento poden cambiarse por outros, que non teñan outra función.
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Artigo 285
Regulamento Específico para Vehículos 
Todo Terreo Modificados 
(Grupo T1)

Vehículos terrestres propulsados mecanicamente por un só motor, con 4 a 8 rodas (se o vehículo ten máis
de 4 rodas, requírese a aprobación da FIA), movidos polos seus propios medios, e nos que a propulsión e a
dirección son controladas por un condutor a bordo do vehículo.

Estes vehículos poden ser construídos á unidade, pero deben estar matriculados nun país e cumprir o
que establece a convención Internacional sobre Tráfico respecto da iluminación.

Nos artigos seguintes, os vehículos con catro rodas motrices denomínanse 4x4 e os vehículos con dúas
rodas motrices denomínanse 4x2.

Os vehículos 4x4 deben ter, como mínimo, dúas prazas.
Marca automóbil:
Unha "marca automóbil" corresponde o vehículo completo.
Se o construtor instala un motor do que non é fabricante, o vehículo é considerado un "híbrido" e o nome

do fabricante do motor pode asociarse o do construtor do vehículo.
O nome do construtor do vehículo debe preceder sempre o nome do fabricante do motor.
Se un vehículo híbrido gañase un título de Campionato, Copa ou Trofeo, este será outorgado o constru-

tor do vehículo.
ARTIGO 1: OBRIGACIÓNS
Os vehículos do Grupo T1 deben cumprir coas Prescricións Xerais e co equipamento de seguridade defi-

nido nos artigos 282 e 283 respectivamente.
Calquera depósito que conteña aceite ou combustible debe estar situado na estrutura principal do vehí-

culo.
Só permítense os depósitos de combustible conformes ás Normas FT3 1999, FT3.5 ou FT5.
O depósito de combustible debe estar situado detrás da parte traseira do tubo do arco principal.
Ningunha parte do depósito debe atoparse a menos de 80 mm por encima da superficie de referencia.
Nos vehículos 4x2, permítense varios depósitos de combustible, que poden prolongarse cara a adiante

baixo os puntos de fixación dos asentos o chasis, pero non poden
atoparse a menos de 1.100 mm por detrás da liña central do eixo dianteiro.
A cantidade de puntos de succión está limitada a dous e a presión das bombas reforzadoras non debe

ser superior a 1 bar.
A cantidade de tomas para o combustible está limitada a dous.
Fóra deste depósito, a capacidade máxima de combustible permitida é de catro litros.
ARTIGO 2: CHASIS E ESTRUTURA DE SEGURIDADE
Só se autorizan chasis tubulares de material ferroso.
O espesor dos tubos constituíntes da estrutura do chasis non debe ser inferior a 1,5 mm.
Todos os tubos que conforman a estrutura de seguridade, tal como atópase definida no Artigo 283-8.3.1

(debuxos 253-1, 253-2, 253-3), deben ter as dimensións mínimas seguintes: 50x2 mm (2,0''x0,083'') ou 45x2,5
mm (1,75''x0,095'').

A parte traseira do tubo do arco principal a nivel do seu pé de ancoraxe non debe atoparse a máis de 950
mm do centro da roda traseira (véxase o debuxo 285-1).
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Debe montarse unha estrutura destinada a absorber os impactos.
Para protexer o rostro do piloto, o vehículo debe contar cun área acolchada con materiais de 60-240 g/m2

e un espesor mínimo de 40 mm sobre o volante de dirección e nunha superficie mínima de 20.000mm2 (200
cm2).

O vehículo debe ter unha estrutura inmediatamente detrás do asento do condutor, que sexa máis ancha
e esténdase sobre os seus ombreiros cando este se atope sentado normalmente cos seus cintos abrochados.

Superficie de referencia:
O chasis debe contar con 3 puntos fixos de referencia que definan a superficie de referencia do vehícu-

lo.
Devanditos puntos deben respectar o indicado no debuxo 285-1 e atoparse visibles e accesibles en todo

momento.
Non deben ser os puntos máis baixos das partes suspendidas.
ARTIGO 3: CARROCERÍA
3.1 Exterior
O chasis debe cumprir algunha das seguintes condicións:
-Provir do chasis (ou corpo monocasco) dun vehículo cunha produción superior a 1.000 unidades por ano

(é necesaria a aprobación da FIA).
Neste caso, o chasis (ou corpo monocasco) e a carrocería só poderán modificarse de conformidade co

Artigo 284 (regulamento do Grupo T2) e deberán cumprir coas disposicións dos Artigos 3.2.2, 3.2.4 e 5.1.2.
- Ou ben estar fabricado con tubos de aceiro.
O parabrisas é opcional.
Con todo, se o tivese, deberá ser de vidro laminado, independentemente da súa forma e superficie.
Se o parabrisas é pegado, debe ser posible, desde o interior do habitáculo, desmontar as fiestras das por-

tas dianteiras ou quitar as portas dianteiras sen usar ferramentas.
Todas as partes da carrocería deben estar total e coidadosamente terminadas, sen elementos provisorios

ou improvisados, nin ángulos vivos.
Ningunha parte da carrocería poderá presentar bordos cortantes ou en punta.
A carrocería frontal de cada vehículo debe estar feita dun material duro, non transparente, que se esten-

da, polo menos, por encima do centro do volante, sen que poida quedar a menos de 420 mm por encima do
plano determinado pola fixación do asento do condutor, e proporcionando protección contra as pedras.

Vista en proxección vertical, a carrocería debe cubrir, polo menos, 120º da parte superior das rodas (situa-
da sobre o eixo das rodas en vista lateral) e ningún compoñente mecánico debe ser visible desde arriba, fóra
de amortecedores, radiadores, ventiladores e rodas de reposto, incluíndo os seus puntos de ancoraxe

e de fixación (véxase o debuxo 285-1).
A carrocería debe descender, ou prolongarse cara atrás, polo menos, ata o nivel do bordo superior da

lamia.
Todos os elementos que teñan influencia na aerodinámica, e todas as partes da carrocería deben estar

rígidamente fixadas á parte totalmente suspendida do vehículo (unidade chasis/carrocería), non deben ter nin-
gún grao de liberdade, deben estar solidamente fixadas e permanecer inmóbiles en relación con esta parte
cando o vehículo estea en movemento.

O vehículo debe estar equipado con dous retrovisores, un a cada lado do vehículo, destinados a brindar
unha visión eficaz cara atrás.

Cada espello retrovisor debe ter unha superficie mínima de 120 cm2.
Deberá realizarse unha demostración práctica ante os comisarios técnicos para comprobar que o piloto,
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sentado normalmente, pode ver claramente os vehículos que lle seguen.
Para iso, o piloto deberá identificar letras ou números, de 15 cm de altura e 10 cm de anchura, dispostos

o azar en paneis situados detrás do vehículo segundo as instrucións seguintes:
- Altura: Entre 40 cm e 100 cm do chan.
- Anchura: 2 m a ambos os dous lados do eixo do vehículo.
- Localización: 10 m detrás da liña central do eixo traseiro do vehículo.
3.2 Dimensións máximas
3.2.1 Anchura
- Para os vehículos 4x4, a anchura máxima da carrocería é de 2.000 mm sen os retrovisores.
- Para os vehículos 4x2, a anchura máxima da carrocería é de 2.200 mm sen os retrovisores.
3.2.1.b Altura (unicamente para 4x4)
Unha superficie de 1 m2 (1 m x 1 m) do teito, como mínimo, deberá atoparse a unha distancia vertical de,

polo menos, 1.450 mm respecto da superficie de referencia (véxase o debuxo 285-1).
3.2.2 Voadizos (unicamente para 4x4)
O voadizo dianteiro deberá medir 660 mm como mínimo (véxase o debuxo 285-1).
Visto en proxección vertical, este valor de 660 mm deberá manterse sobre unha distancia de, polo menos,

500 mm o redor do eixo do vehículo (250 mm a cada lado).
A medición deberá realizarse desde o punto de referencia situado na liña central do eixo dianteiro (véxa-

se o debuxo 285-1) e sobre unha parte ríxida da carrocería.
3.2.3 Batalla
Se o chasis (ou corpo monocasco) provén dun vehículo cunha produción superior a 1.000 unidades por

ano (véxase o Artigo 3.1), deberá conservarse a batalla de serie.
A batalla para chasis tubulares será:
- establecida en 2.900 mm +/- 20 mm para vehículos 4x4 (véxase o debuxo 285-1);
- libre para vehículos 4x4 cos eixos dianteiro e traseiro ríxidos, e para vehículos 4x2.
A medición deberá efectuarse cunha distancia o chan de 300 mm.
3.2.4 Ángulos de ataque e de saída (unicamente para 4x4)
O ángulo de ataque, medido en calquera momento, debe ser inferior ou igual a 57° (véxase o persoal do

debuxo 285-1).
O ángulo de saída, medido en calquera momento, debe ser inferior ou igual a 50° (véxase o debuxo 285-

1).
A medición destes ángulos deberá efectuarse cunha distancia o chan de 300 mm (distancia entre a super-

ficie de referencia e o chan) e pneumáticos novos.
Visto en proxección vertical, estes valores de 57° e 50° deben manterse sobre unha distancia de, polo

menos, 500 mm o redor do eixo do vehículo (250 mm a cada lado).
Autorízase calquera modificación para lograr estas dimensións, co diámetro máximo de roda establecido

no Artigo 8.
A protección inferior do cárter do motor debe ser conforme o persoal do debuxo 285-1.
3.3 Interior
O eixo do pedalier debe estar situado a nivel do eixo dianteiro ou por detrás del.
A carrocería debe estar deseñada de tal forma que proporcione comodidade e seguridade o piloto e os

posibles copilotos.
Ningunha parte da carrocería poderá presentar bordos cortantes ou en punta.
Ningún elemento mecánico poderá penetrar no interior do habitáculo.

A
N

 E
 X

 O
  

J

608



Autorízanse trampillas de inspección nos biombos do habitáculo.
Estas non deberán permitir nin a montaxe nin o desmonte de elementos mecánicos, a excepción do filtro

de aire, do sistema de aire acondicionado e dos condutos de refrixeración para os ocupantes.
A superficie total máxima permitida para as trampillas de inspección é de 750 cm2 (excluídas as trampi-

llas de inspección de filtros de aire, do sistema de aire acondicionado e dos condutos de refrixeración para os
ocupantes).

Deberán permitir que o habitáculo conserve o seu estanquidade os líquidos e ás chamas.
Calquera equipamento que puidese presentar un risco, deberá estar protexido ou illado, e non deberá

estar no habitáculo.
Os vehículos deberán ter aberturas laterais para permitir a saída do piloto e posibles copilotos.
As dimensións destas aberturas deben ser talles que sexa posible inscribir dentro delas un paralelogra-

mo de, polo menos, 500 mm de ancho e 500 mm de alto, medidos verticalmente, e as esquinas poderán estar
redondeadas cun radio máximo de 150mm.

As portas con fiestras deben ter unha abertura feita dun material transparente na que sexa posible inscri-
bir un paralelogramo cuxos lados horizontais midan, polo menos, 400 mm.

A altura, medida sobre a superficie da fiestra perpendicularmente os lados horizontais será de, polo
menos, 250 mm.

Os ángulos poderán redondearse cun radio máximo de 50 mm.
As medicións tomaranse o longo da corda do arco.
Os vehículos que non conten con portelos laterais deberán estar equipados con redes laterais de protec-

ción de conformidade co disposto no Artigo 283-11.
O habitáculo estará deseñado de tal forma que permita a un ocupante saír, desde a súa posición normal

no vehículo, nun tempo de 7 segundos a través da porta do seu lado, e en 9 segundos a través da porta do
outro lado.

Para a proba anteriormente indicada, o ocupante deberá levar todo o seu equipo normal, os cintos esta-
rán abrochados, o volante estará na súa posición máis desfavorable e as portas estarán pechadas.

Estas probas repetiranse para todos os ocupantes do vehículo.
- Para monoplazas e biplazas:
Medida nun punto situado 300 mm por diante da base do montante B, a altura mínima vertical da estru-

tura de seguridade deberá ser de 1.050 mm entre o chan do habitáculo (no lugar onde se atopa situado o
asento) e unha liña que unha (polo exterior) os dous arcos principais (arco dianteiro e arco principal) (véxase
o debuxo 285-1).

A anchura mínima para o aloxamento dos pés deberá ser de 250 mm, mantidos ata unha altura de 250
mm, medidos horizontal e perpendicularmente o eixo lonxitudinal do chasis, o nivel dos pedais.

- Vehículos monopraza:
A localización prevista para o asento debe ter unha anchura mínima de 450 mm mantidos en toda a pro-

fundidade do asento.
- Vehículos biplaza:
A localización prevista para cada asento debe ter unha anchura mínima de 450 mm mantidos en toda a

profundidade do asento.
A distancia entre os eixos longitudinales dos dous asentos do vehículo non debe ser menor de 600 mm.
Se os dous eixos non fosen paralelos, a medición farase desde o oco de cada un dos asentos.
A anchura interior mínima para os asentos dianteiros é 
de 1.130 mm (975 mm para os 4x2) sobre 40 cm de lonxitude. 
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Este rectángulo de 1.130 x 400 mm debe caber dentro da estrutura de seguridade por encima das cabe-
zas do piloto e do copiloto.

ARTIGO 4: PESO MÍNIMO
4.1
Os vehículos están suxeitos á seguinte escala de pesos mínimos en función da súa cilindrada e de con-

formidade co establecido no Artigo 282-3-3.2:
Cilindrada Peso en kg Peso en kg
en cm3 4x4 4x2
Ata 1.600 1.150 860
Máis de 1.600 ata 2.000 1.350 980
Máis de 2.000 ata 2.250 1.500 1.010
Máis de 2.250 ata 2.500 1.600 1.040
Máis de 2.500 ata 2.750 1.637,5 1.070
Máis de 2.750 ata 3.000 1.675 1.100
Máis de 3.000 ata 3.250 1.712,5 1.130
Máis de 3.250 ata 3.500 1.750 1.160
Máis de 3.500 ata 3.750 1.787,5 1.190
Máis de 3.750 ata 4.000 1.825 1.220
Máis de 4.000 ata 4.250 1.862,5 1.250
Máis de 4.250 ata 4.500 1.900 1.280
Máis de 4.500 ata 4.750 1.937,5 1.310
Máis de 4.750 ata 5.000 1.975 1.340
Máis de 5.000 ata 5.250 2.012,5 1.370
Máis de 5.250 2.050 1.400
4.2 Leste é o peso mínimo do vehículo sen combustible en calquera momento da proba, con dúas rodas

de reposto.
O líquido de refrixeración e o aceite de lubricación, así como o líquido de freos, deben estar o seu nivel

normal.
Os outros depósitos de líquidos consumibles deben ser baleirados e os seguintes elementos retirados do

vehículo:
- ocupantes, o seu equipamento e a súa equipaxe;
- útiles, ferramentas, gato de elevación e pezas de recambio;
- material de urxencia;
- víveres;
- etcétera.
Se un vehículo 4x2 cuxas rodas completas dianteiras e traseiras son de diferente diámetro transporta a

bordo tres rodas de reposto, este vehículo
pode pesarse coas tres rodas de reposto.
Permítese completar o peso do vehículo por medio dun ou varios lastres, sempre que sexan bloques uni-

tarios e resistentes, fixados por medio de ferramentas, coa posibilidade de precintalos e estean situados no
chan do habitáculo, sendo visibles e estando precintados polos Comisarios Técnicos.

ARTIGO 5: MOTOR
5.1 Xeneralidades
Ver Artigo 282-3.
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(Atención: suprimir a cilindrada máxima para T1 no Artigo 282-3).
5.1.1 Tipo
O motor debe cumprir algunha das seguintes condicións: a. Provir do motor dun vehículo homologable en

Grupo N, GT
(Regulamento de Homologación para GT 2010) ou T2 (atmosférico ou sobrealimentado), coas modifica-

cións autorizadas polo Artigo 284.
Deberá presentarse, xunto co pasaporte técnico do vehículo, unha ficha técnica específica, baseada nun

motor de serie homologable en Grupo N ou T2.
O volante motor é libre.
As correas (cadeas) e as poleas (piñóns) son libres a condición
de conservar o seu principio de orixe.
A culata e de libre subministro se ten un peso o menos igual que as culatas de serie
Para motores atmosféricos:
O colector de admisión debe provir do motor dun vehículo de serie e permítese engadir un espazador

entre o colector e a culata.
O colector de escape é libre.
Para motores de gasolina sobrealimentados:
O circuíto do intercambiador do sistema de sobrealimentación debe ser igual o do motor homologado.
Debe ter a mesma cantidade de intercambiadores que o motor homologado.
Os condutos de aire son libres, pero o volume interno máximo entre a brida e a bolboreta establécese en

10 litros. (volume de líquido necesario para encher os condutos de aire)
Si o volume interior do intercoolers (núcleo e area) es menos de 5 litros, no debe de ser contado para a

medición o volume interno entre a brida e a bolboreta
Pode engadirse un ventilador.
b. Ser un motor de deseño libre de tipo diésel sobrealimentado cunha cilindrada nominal máxima de 3.000

cm3.
O número de etapas de sobrealimentación non debe ser superior a 2.
5.1.2 Localización (4x4)
O cegoñal deberá atoparse por diante do centro da batalla e estar instalado lonxitudinalmente se o cha-

sis é tubular.
A altura mínima entre o eixo do cegoñal e o punto de referencia situado na liña central do eixo dianteiro

é de 130 mm.
Tódalas modificacións designadas  para conseguir este valor son autorizadas para un chasis monocasco
5.1.3 Brida
Todo o aire necesario para a alimentación do motor debe pasar a través dunha brida, que deberá cumprir

co disposto no Artigo 284-6.1, salvo no que concirne o seu diámetro interior.
A brida para motores de gasolina sobrealimentados deberá cumprir cas especificacións do Artigo 284-6.1

aplicables a motores diésel sobrealimentados, con excepción do seu diámetro interior.
É posible utilizar dous bridas a condición de dividir por 1,4142 o diámetro normalmente utilizado para unha

brida.
5.1.3.1 Brida para motores de gasolina
Todos os motores de gasolina deben estar equipados cunha brida para o aire cuxo diámetro interior máxi-

mo sexa o seguinte (en mm)
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Atmosférico Sobrealimentado
Motor con 2 vávulas por cilindro 36 35
Motor con máis de 2 vávulas por cilindro 35 34
Motor de balancíns con 2 válvulas por cilindro (con árbore de levas montado no bloque motor),
cilindrada superior a
5.400 cm3 4x2 4x4

37,2 36

5.1.3.2 Brida para motores diésel sobrealimentados:
Todos os motores diésel sobrealimentados deben estar equipados cunha brida para o aire de diámetro

interior máximo de 38 mm.
5.2 Motor diésel sobrealimentado de deseño libre
O motor e a súa preparación son libres.
A cilindrada nominal máxima é de 3.000 cm3.
A presión máxima entre a bomba de combustible e os inxectores está limitada a 2.000 bar.
5.2.1 Sistema de admisión:
Os sistemas de admisión variable están prohibidos.
Os compoñentes variables considerados son só aqueles situados dentro do colector de admisión segun-

do a definición do Artigo 281-2.3.4.
O volume interno máximo total do (dos)/dos) colector(é) establécese en 30 litros (volume de liquido nece-

sario para encher el colector), medidos entre a(s) brida(s) e a(s) xunta(s) do (dos)/dos) colector(é) coa(s) cula-
ta(s).

5.2.2 Refrixeración da carga (unicamente para motor diésel sobrealimentado)
Os intercambiadores de calor deben ser do tipo aire-aire e/ou aireagua.
Os intercambiadores aire-aire deben ter un volume máximo total de circuíto V1max de 22 dm3 (litros).
Os intercambiadores aire-auga deben ter un volume máximo total de circuíto V2max de 7 dm3 (litros).
No caso de que ambos os tipos de intercambiador combínense, o máximo volume total para o intercam-

biador aire-auga será:
Volume total máximo aire-auga = (1-R) x V2max
Onde:
R = volume total do intercambiador aire-aire / V1max
O volume total do radiador será establecido polas súas dimensións exteriores (lonxitude x anchura x

espesor).
Calquera sistema de inxección ou pulverizado de auga está prohibido.
5.2.3 Sistema de escape
Os sistemas variables están permitidos.
Toda sección pola que circulen gases (a partir do turbocompresor) debe ter un diámetro non inferior os

40 mm.
As saídas do escape deben ser visibles desde o exterior do vehículo.
5.3 Lubricación
O radiador, o intercambiador aceite-auga, os condutos, o termostato, o cárter de aceite e os filtros da

bomba de aceite son libres.
A utilización dun sistema de lubricación do motor por cárter seco está autorizada. Nin o depósito nin os

condutos de aceite deben situarse dentro do habitáculo ou no maleteiro.
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A presión de aceite pode aumentarse cambiando o resorte da válvula de descarga.
Se o sistema de lubricación previse unha saída o aire libre, esta deberá
estar equipada do tal forma que os refluxos de aceite acumúlense nun recipiente recuperador.
Este debe ter unha capacidade de 2 dm3 (litros) para vehículos
cunha cilindrada igual ou inferior a 2.000 cm3 e de 3 dm3 (litros) para vehículos cunha cilindrada supe-

rior a 2.000 cm3.
Devandito recipiente será de plástico translúcido ou terá unha fiestra transparente.
É posible instalar un separador aire-aceite no exterior do motor (capacidade máxima: 1 litro, salvo se está

integrado no recipiente recuperador), de conformidade co debuxo 255-3.
O retorno do aceite do recipiente recuperador cara o motor só poderá facerse por gravidade.
Permítese a montaxe dun ou varios ventiladores para a refrixeración do aceite do motor, sempre que isto

non implique ningún efecto aerodinámico.
5.4 Refrixeración do carburante
A montaxe de refrixeración de carburante autorízase no circuíto de retorno do carburante cara o depósi-

to.
ARTIGO 6: TRANSMISIÓN
O sistema de transmisión debe ser activado e controlado exclusivamente polo condutor.
Os compoñentes existentes da transmisión (caixa de cambios e caixa de transferencia, diferenciais,

embrague) homologados con documentación técnica completa elaborada e remitida á FIA antes do
01/03/2009, e cuxos compoñentes sexan inspeccionados no seu momento pola FIA, poderán continuar utili-
zándose ata o final de 2010.

6.1 Caixa de velocidades e caixa de transferencia
4x2:
Libre, pero a cantidade de marchas cara a adiante está limitada a 5.
4x4:
Só poderán utilizarse caixas de cambio homologadas pola FIA ou
compoñentes de serie homologados no Grupo T2 con compoñentes
internos libres e sen ningunha modificación das
carcasas.
6.2 Embrague
Libre.
6.3 Relación final, diferencial (4x4)
Só poderán utilizarse relacións finais e diferenciais homologados pola FIA ou compoñentes de serie

homologados no Grupo T2 con compoñentes internos libres e sen
ningunha modificación das carcasas.
6.4 Árbores de transmisión
As árbores de transmisión son libres, pero deberán ser de aceiro.
6.5 Lubricación
Permítense dispositivos adicionais de lubricación e de refrixeración do aceite (bomba de circulación,

radiador, e tomas de aire) nas mesmas condicións especificadas no Artigo 285-4.3.
Debe conservarse o sistema de lubricación orixinal para os compoñentes de serie homologados no Grupo

T2.
A única modificación permitida no cárter de caixa de cambios/diferencial é aquela destinada a realizar as

adaptacións necesarias para a montaxe dun sistema adicional de lubricación. (Esta modificación debe ser
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homologada).
ARTIGO 7: SUSPENSIÓN
7.1 Xeneralidades
A suspensión é libre, pero o uso de suspensións activas está prohibido (calquera sistema que permita o

control da flexibilidade, amortecer, altura e/ou comportamento da suspensión cando o vehículo está en move-
mento).

7.2 Resortes e amortecedores
O axuste dos resortes e/ou dos amortecedores desde o habitáculo está prohibido.
Dito axuste debe ser posible unicamente cando o vehículo atópase detido e mediante o uso de ferramen-

tas.
O dispositivo de axuste debe estar situado no propio amortecedor ou no seu reserva de gas.
Calquera conexión entre os amortecedores está prohibida. As únicas conexións permitidas son os pun-

tos de fixación do amortecedor que pasan polo chasis e non cumpren ningunha outra función.
7.3 Barras estabilizadoras
Só se permite unha barra estabilizadora por eixo.
O axuste das barras estabilizadoras desde o habitáculo está prohibido.
O sistema de barras estabilizadoras debe ser exclusivamente mecánico, e non debe ser posible activalo

ou desactivalo.
Calquera conexión entre as barras estabilizadoras dianteira e traseira está prohibida.
7.4 Percorrido da suspensión
Para os 4x4, o percorrido vertical das suspensións está limitado como segue:
- 300 mm (véxase o debuxo 285-2) para un eixo ríxido de tipo "banjo" (o eixo de saída do diferencial coin-

cide co eixo das rodas).
- 250 mm para outros tipos de transmisión.
O método para medir o percorrido é o seguinte:
- Para suspensións de rodas independentes:
O vehículo debe estar sobre borriquetas cos conxuntos resorte/amortecedor desmontados.
A roda debe poder moverse de tope de aceiro a lume de biqueira de aceiro.
O percorrido é a media do desprazamento vertical de dous puntos do plano medio da roda opostos dia-

metralmente sobre un plano vertical.
- Para suspensións de eixo ríxido:
O vehículo debe estar sobre borriquetas cos conxuntos resorte/ amortecedor desmontados e o eixo ríxi-

do suxeito polas correas de limitación de percorrido ou os topes inferiores.
As rodas deben moverse simultaneamente desde o tope de aceiro superior o tope de aceiro inferior.
O percorrido da suspensión corresponde o desprazamento vertical das rodas.
ARTIGO 8: RODAS E PNEUMÁTICOS
Para vehículos 4x4 só se autorizan rodas feitas de aliaxe de aluminio fundido e que pesen máis de 13 kg.
As rodas completas deben aloxarse na carrocería (cf.
Artigo 3.1) e ter un diámetro máximo de 940 mm para os vehículos 4x2 e de 810 mm para os 4x4.
O diámetro debe medirse nunha roda nova fornecida polo fabricante.
A utilización de pneumáticos de motocicleta está prohibida.
A montaxe de pezas intermedias entre lamias e pneumáticos está prohibido.
Non é necesario que todas as rodas sexan do mesmo diámetro.
Prohíbese a fixación de rodas mediante porca central.
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A utilización dun sistema para inflar-desinflar os pneumáticos mentres o coche está en movemento está
prohibida, salvo para vehículos 4x2.

Para vehículos 4x4, esta operación de inflado-desinflado debe ser efectuada obrigatoriamente co vehícu-
lo parado.

Soamente permítese conectar un sistema ás rodas durante o tempo que requira esta operación median-
te un tubo flexible e cunha válvula por roda.

A fin de axustar a presión dos pneumáticos, a introdución ou extracción de aire farase mediante unha vál-
vula de tipo convencional cun roscado de fixación de tipo VG5 e proveniente dun vehículo utilitario lixeiro de
produción en serie.

Só se permite unha válvula por roda e devandita válvula deberá estar
fixada á lamia nun só orificio cun diámetro máximo de 12 mm, emprazada na cara exterior da lamia.
O tubo e o seu manómetro de presión poden colocarse no habitáculo a condición de que a presión de uti-

lización sexa inferior a 10 bar.
As botellas de aire comprimido que alimenten o sistema deben cumprir as seguintes condicións:
- Non deben ter unha capacidade superior a 15 litros cada unha.
- Deben ter fixacións capaces de soportar deceleraciones de 25 g.
- Non deben estar situadas dentro do habitáculo.
Recoméndase que estas botellas estean dispostas transversalmente no coche e aseguradas por polo

menos dous correas metálicas.
Permítese un máximo de tres rodas de reposto por vehículo.
ARTIGO 9: SISTEMA DE FREADO
O sistema de freado é libre, sempre que:
- sexa exclusivamente activado e controlado polo condutor;
- inclúa, polo menos, dous circuítos independentes operados polo mesmo pedal (entre o pedal do freo e

as pinzas, os dous circuítos deben poder ser identificables separadamente, sen ningunha outra interconexión
máis que o repartidor de freada mecánico);

- a presión sexa idéntica en ambas as rodas do mesmo eixo, coa excepción da presión xerada polo freo
de man.

ARTIGO 10: VARIOS
10.1 Casos especiais
* Un vehículo 4x4 que, en produción en serie, presentará un peso en baleiro comprendido entre 2.500 kg

e 3.500 kg e unha anchura
superior os 2.000 mm, poderá ser aceptado no Grupo T1 se o construtor presenta unha petición por escri-

to á FIA.
Nunha proba de todo Terreo, o peso do vehículo non debe ser
inferior a 2.800 kg, e o vehículo debe manter a súa anchura orixinal.
* Se o chasis deriva dun corpo monocasco de un coche de produción (art. 3.1) o fabricante debe aplicar

para una excepción para el Grupo técnico de traballo de todo terreo, si a altura artigo  3.2.1b) e/ou o ancho
mínimo interior para os asentos dianteiros (artigo 3.3) non poden ser comprendidos 

10.2 Sensores
Prohíbese: calquera sistema de radar, sistema de medición da velocidade do vehículo (salvo a roda fóni-

ca da caixa de cambios) xiroscopio, acelerómetro, captador de forza (excepto o
sensor para o aceso do motor e/ou o corte de inxección), indicador de limitador.
Para 4x2 unicamente:
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Permítense dous sensores de velocidade de roda, pero só en rodas non motrices.
Artigo 286
Regulamento Específico para Vehículos Todo Terreo Mellorados
(Grupo T3)
Vehículos terrestres propulsados mecanicamente por un só motor, con 4 a 8 rodas (se o vehículo ten máis

de 4 rodas, requírese a aprobación da FIA), movidos polos seus propios medios, en contacto continuo co
chan, e nos que a propulsión e a dirección son controladas por un condutor a bordo do vehículo.

Estes vehículos poden ser construídos á unidade, pero deben estar matriculados nun país e cumprir o
que establece a Convención Internacional sobre Tráfico respecto da iluminación.

Nos artigos seguintes, os vehículos con catro rodas motrices denomínanse 4x4 e os vehículos con dúas
rodas motrices denomínanse 4x2.

Os vehículos 4x4 deben ter, como mínimo, dúas prazas.
Marca automóbil:
Unha "marca automóbil" corresponde ao vehículo completo.
Se o construtor instala un motor do que non é fabricante, o vehículo é considerado un "híbrido" e o nome

do fabricante do motor pode asociarse ao do construtor do vehículo.
O nome do construtor do vehículo debe preceder sempre ao nome do fabricante do motor.
Se un vehículo híbrido gañase un título de Campionato, Copa ou Trofeo, este será outorgado ao constru-

tor do vehículo.
ARTIGO 1: OBRIGACIÓNS
Os vehículos do Grupo T3 deben cumprir coas Prescricións Xerais e co equipamento de seguridade defi-

nidos nos artigos 282 e 283 respectivamente.
Calquera depósito que conteña aceite ou combustible debe estar situado na estrutura principal do vehí-

culo.
Só permítense os depósitos de combustible conformes ás Normas FT3 1999, FT3.5 ou FT5.
O depósito de combustible debe estar situado detrás da parte traseira do tubo do arco principal.
Ningunha parte do depósito debe atoparse a menos de 80 mm por encima da superficie de referencia.
Nos vehículos 4x2, permítense varios depósitos de combustible, que poden prolongarse cara a adiante

baixo os puntos de fixación dos asentos ao chasis, pero non poden atoparse a menos de 1.100 mm por detrás
da liña central do eixo dianteiro.

A cantidade de puntos de succión está limitada a dous e a presión das bombas reforzadoras non debe
ser superior a 1 bar.

A cantidade de saídas para o combustible está limitada a dous.
Fóra deste depósito, a capacidade máxima de combustible permitida é de catro litros.
ARTIGO 2: CHASIS E ESTRUTURA DE SEGURIDADE
Só se autorizan chasis tubulares de material ferroso.
O espesor dos tubos constituíntes da estrutura do chasis non debe ser inferior a 1,5 mm.
Todos os tubos que conforman a estrutura de seguridade, tal como atópase definida no Artigo 283-8.3.1

(debuxos 253-1, 253-2, 253-3), deben ter as dimensións mínimas seguintes:
50 x 2 mm (2,0'' x 0,083'') ou 45 x 2,5 mm (1,75'' x 0,095'').
A parte traseira do tubo do arco principal a nivel do seu pé de ancoraxe non debe atoparse a máis de 950

mm do centro da roda traseira (véxase o debuxo 285-1).
Debe montarse unha estrutura destinada a absorber os impactos.
Para protexer o rostro do piloto, o vehículo debe contar cun área acolchada con materiais de 60-240 g/m2
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e un espesor mínimo de 40 mm sobre o volante de dirección e nunha superficie mínima de 20.000 mm2 (200
cm2).

O vehículo debe ter unha estrutura inmediatamente detrás do asento do condutor, que sexa máis ancha
e esténdase sobre os seus ombreiros cando este se atope sentado normalmente cos seus cintos abrochados.

Superficie de referencia:
O chasis debe contar con 3 puntos fixos de referencia que definan a superficie de referencia do vehícu-

lo.
Devanditos puntos deben respectar o indicado no debuxo 285-1 e atoparse visibles e accesibles en todo

momento.
Non deben ser os puntos máis baixos das partes suspendidas.
ARTIGO 3: CARROCERÍA
3.1 Exterior
O chasis debe cumprir algunha das seguintes condicións:
- Provir do chasis (ou corpo monocasco) dun vehículo cunha produción superior a 1.000 unidades por ano

(é necesaria a aprobación da FIA).
Neste caso, o chasis (ou corpo monocasco) e a carrocería só poderán modificarse de conformidade co

Artigo 284 (regulamento do Grupo T2) e deberán cumprir coas disposicións dos Artigos 2.2.2 e 2.2.4.
- Ou ben estar fabricado con tubos de aceiro.
O parabrisas é opcional.
Con todo, se o tivese, deberá ser de vidro laminado, independentemente da súa forma e superficie.
Se o parabrisas é pegado, debe ser posible, desde o interior do habitáculo, desmontar as fiestras das por-

tas dianteiras ou quitar as portas dianteiras sen usar ferramentas.
Todas as partes da carrocería deben estar total e coidadosamente terminadas, sen elementos provisio-

nais ou improvisados, nin ángulos vivos.
Ningunha parte da carrocería poderá presentar bordos cortantes ou agudos.
A carrocería frontal de cada vehículo debe estar feita dun material duro, non transparente, que se esten-

da, polo menos, por encima do centro do volante, sen que poida quedar a menos de 420 mm por encima do
plano determinado pola fixación do asento do condutor, e proporcionando protección contra as pedras.

Vista en proxección vertical, a carrocería debe cubrir, polo menos, 120º da parte superior das rodas (situa-
da sobre o eixo das rodas en vista lateral) e ningún compoñente mecánico debe ser visible desde arriba, fóra
de amortecedores, radiadores, ventiladores e rodas de reposto, incluíndo os seus puntos de ancoraxe e de
fixación (véxase o debuxo 285-1).

A carrocería debe descender, ou prolongarse cara atrás, polo menos, ata o nivel do bordo superior da
lamia.

Todos os elementos que teñan influencia na aerodinámica, e todas as partes da carrocería deben estar
rixidamente fixadas á parte totalmente suspendida do vehículo (unidade chasis/carrocería), non deben ter nin-
gún grao de liberdade, deben estar solidamente fixadas e permanecer inmóbiles en relación con esta parte
cando o vehículo estea en movemento.

O vehículo debe estar equipado con dous retrovisores, un a cada lado do vehículo, destinados a brindar
unha visión eficaz cara atrás.

Cada espello retrovisor debe ter unha superficie mínima de 120 cm2.
Deberá realizarse unha demostración práctica ante os Comisarios Técnicos para comprobar que o pilo-

to, sentado normalmente, pode ver claramente os vehículos que lle seguen.
Para iso, o piloto deberá identificar letras ou números, de 15 cm de altura e 10 cm de anchura, dispostos
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ao azar en paneis situados detrás do vehículo segundo as instrucións seguintes:
- Altura: Entre 40 cm e 100 cm do chan.
- Anchura: 2 m a ambos os dous lados do eixo do vehículo.
- Localización:10 m detrás da liña central do eixo traseiro do vehículo.
3.2 Dimensións máximas
3.2.1 Anchura
- Para os vehículos 4x4, a anchura máxima da carrocería é de 2.000 mm sen os retrovisores.
- Para os vehículos 4x2, a anchura máxima da carrocería é de 2.200 mm sen os retrovisores.
3.2.1.b Altura (unicamente para 4x4)
Unha superficie de 1 m2 (1 m x 1 m) do teito, como mínimo, deberá atoparse a unha distancia vertical de,

polo menos, 1.450 mm respecto da superficie de referencia (véxase o debuxo 285-1).
3.2.2 Voladizos (unicamente para 4x4)
O voladizo dianteiro deberá medir 660 mm como mínimo (véxase o debuxo 285-1).
Visto en proxección vertical, este valor de 660 mm deberá manterse sobre unha distancia de, polo menos,

500 mm ao redor do eixo do vehículo (250 mm a cada lado).
A medición deberá realizarse desde o punto de referencia situado na liña central do eixo dianteiro (véxa-

se o debuxo 285-1) e sobre unha parte ríxida da carrocería.
3.2.3 Batalla
Se o chasis provén dun vehículo cunha produción superior a 1.000 unidades por ano (véxase o Artigo

2.1), deberá conservarse a batalla de serie.
A batalla é libre para os chasis tubulares.
3.2.4 Ángulos de ataque e de saída (unicamente para 4x4)
O ángulo de ataque dianteiro, medido en calquera momento, debe ser inferior ou igual a 57° (véxase o

persoal do debuxo 285-1).
O ángulo de saída, medido en calquera momento, debe ser inferior ou igual a 50° (véxase o debuxo 285-

1).
A medición destes ángulos deberá efectuarse cunha distancia ao chan de 300 mm (distancia entre a

superficie de referencia e o chan) e pneumáticos novos.
Visto en proxección vertical, estes valores de 57° e 50° deben manterse sobre unha distancia de, polo

menos, 500 mm ao redor do eixo do vehículo (250 mm a cada lado).
Autorízase calquera modificación para lograr estas dimensións, co diámetro máximo de roda establecido

no Artigo 8.
A protección inferior do cárter do motor debe ser conforme ao persoal do debuxo 285-1.
3.3 Interior
O eixo do pedalier debe estar situado a nivel do eixo dianteiro ou por detrás del.
A carrocería debe estar deseñada de tal forma que proporcione comodidade e seguridade ao piloto e aos

posibles copilotos.
Ningunha parte da carrocería poderá presentar bordos cortantes ou agudos.
Ningún elemento mecánico poderá penetrar no interior do habitáculo.
Autorízanse trampillas de inspección nos biombos do habitáculo.
Estas non deberán permitir nin a montaxe nin o desmonte de elementos mecánicos, a excepción do filtro

de aire, do sistema de aire acondicionado e dos condutos de refrixeración para os ocupantes.
A superficie total máxima permitida para as trampillas de inspección é de 750 cm2 (excluídas as trampi-

llas de inspección de filtros de aire, do sistema de aire acondicionado e dos
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condutos de refrixeración para os ocupantes).
Deberán permitir que o habitáculo conserve o seu estanquidade aos líquidos e ás chamas.
Calquera equipamento que puidese presentar un risco, deberá estar protexido ou illado, e non deberá

estar no habitáculo.
Os vehículos deberán ter aberturas laterais para permitir a saída do piloto e posibles copilotos.
As dimensións destas aberturas deben ser talles que sexa posible inscribir dentro delas un paralelogra-

mo de, polo menos, 500 mm de ancho e 500 mm de alto, medidos verticalmente, e as esquinas poderán estar
redondeadas cun radio máximo de 150 mm.

As portas con fiestras deben ter unha abertura feita dun material transparente na que sexa posible inscri-
bir un paralelogramo cuxos lados horizontais midan, polo menos, 400 mm.

A altura, medida sobre a superficie da fiestra perpendicularmente aos lados horizontais será de, polo
menos, 250 mm.

Os ángulos poderán redondearse cun radio máximo de 50 mm.
As medicións tomaranse ao longo da corda do arco.
Os vehículos que non conten con portelos laterais deberán estar equipados con redes laterais de protec-

ción de conformidade co disposto no Artigo 283-11.
O habitáculo estará deseñado de tal forma que permita a un ocupante saír, desde a súa posición normal

no vehículo, nun tempo de 7 segundos a través da porta do seu lado, e en 9 segundos a través da porta do
outro lado.

Para a proba anteriormente indicada, o ocupante deberá levar todo o seu equipo normal, os cintos esta-
rán abrochados, o volante estará na súa posición máis desfavorable e as portas

estarán pechadas.
Estas probas repetiranse para todos os ocupantes do vehículo.
- Para monoprazas e biprazas:
Medida nun punto situado 300 mm por diante da base do montante B, a altura mínima vertical da estru-

tura de seguridade deberá ser de 1.050 mm entre o chan do habitáculo (no lugar onde se atopa situado o
asento) e unha liña que unha (polo exterior) os dous arcos principais (arco dianteiro e arco principal) (véxase
o debuxo 285-1).

250 mm, mantidos ata unha altura de 250 mm, medidos horizontal e perpendicularmente ao eixo lonxitu-
dinal do chasis, ao nivel dos pedais.

- Vehículos monopraza:
A localización prevista para o asento debe ter unha anchura mínima de 450 mm mantidos en toda a pro-

fundidade do asento.
- Vehículos bipraza:
A localización prevista para cada asento debe ter unha anchura mínima de 450 mm mantidos en toda a

profundidade do asento.
A distancia entre os eixos lonxitudinais dos dous asentos do vehículo non debe ser menor de 600 mm.
Se os dous eixos non fosen paralelos, a medición farase desde o oco de cada un dos asentos.
A anchura interior mínima para os asentos dianteiros é de 1.130 mm (975 mm para os 4x2) sobre 40 cm

de lonxitude. Este rectángulo de 1.130 x 400 mm debe caber dentro da estrutura
de seguridade por encima das cabezas do piloto e do copiloto.
ARTIGO 4: PESO MÍNIMO
4.1 Os vehículos están suxeitos á seguinte escala de pesos mínimos en función da súa cilindrada e de

conformidade co establecido no Artigo 282-3-3.2:
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Cilindrada Peso en kg Peso en kg
en cm3 4x4 4x2
Ata 1.600 1.150 860
Máis de 1.600 ata 2.000 1.350 980
Máis de 2.000 ata 2.250 1.500 1.010
Máis de 2.250 ata 2.500 1.600 1.040
Máis de 2.500 ata 2.750 1.637,5 1.070
Máis de 2.750 ata 3.000 1.675 1.100
Máis de 3.000 ata 3.250 1.712,5 1.130
Máis de 3.250 ata 3.500 1.750 1.160
Máis de 3.500 ata 3.750 1.787,5 1.190
Máis de 3.750 ata 4.000 1.825 1.220
Máis de 4.000 ata 4.250 1.862,5 1.250
Máis de 4.250 ata 4.500 1.900 1.280
Máis de 4.500 ata 4.750 1.937,5 1.310
Máis de 4.750 ata 5.000 1.975 1.340
Máis de 5.000 ata 5.250 2.012,5 1.370
Máis de 5.250 2.050 1.400
Aplicaranse os seguintes coeficientes para os motores sobrealimentados:
- Diésel coeficiente 1,3
- Gasolina coeficiente 1,5
4.2 Leste é o peso mínimo do vehículo sen combustible en calquera momento da proba, con dúas rodas

de reposto.
O líquido de refrixeración e o aceite de lubricación, así como o líquido de freos, deben estar ao seu nivel

normal.
Os outros depósitos de líquidos consumibles deben ser baleirados e os seguintes elementos retirados do

vehículo:
- ocupantes, o seu equipamento e a súa equipaxe;
- útiles, ferramentas, gato de elevación e pezas de recambio;
- material de urxencia;
- víveres;
- etcétera.
Se un vehículo 4x2 cuxas rodas completas dianteiras e traseiras son de diferente diámetro transporta a

bordo tres rodas de reposto, este vehículo pode pesarse coas tres rodas de reposto.
Permítese completar o peso do vehículo por medio dun ou varios lastres, sempre que sexan bloques uni-

tarios e resistentes, fixados por medio de ferramentas, fáciles de precintar e situados
no chan do habitáculo, sendo visibles e estando precintados polos Comisarios Técnicos.
ARTIGO 5: MOTOR
5.1 Xeneralidades
Véxase o Artigo 282-3 (atención: suprimir a cilindrada máxima para T1 no Artigo 282-3).
5.1.1 Tipo
O motor debe provir dun vehículo homologable no Grupo N ou T2 (atmosférico ou sobrealimentado), coas

modificacións autorizadas polo Artigo 284.
unha ficha técnica específica, baseada nun motor de serie homologable en Grupo N ou T2.
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Para motores atmosféricos:
O colector de admisión debe provir do motor dun vehículo de serie e permítese engadir un espazador

entre o colector e a culata.
O colector de escape é libre.
5.1.2 Localización (4x4)
O cegoñal deberá atoparse por diante do centro da batalla e estar instalado lonxitudinalmente se o cha-

sis é tubular.
A altura mínima entre o eixo do cegoñal e o punto de referencia situado na liña central do eixo dianteiro

é de 130 mm.
Tódalas modificacións designadas  para conseguir este valor son autorizadas para un chasis monocasco
5.1.3 Brida
Todo o aire necesario para a alimentación do motor debe pasar a través dunha brida, que deberá cumprir

co disposto no Artigo 284-6.1, salvo no que concirne ao seu diámetro interior.
A brida para motores de gasolina sobrealimentados deberá cumprir coas especificacións do Artigo 284-

6.1 aplicables a motores diésel sobrealimentados, con excepción do seu diámetro
interior.
É posible utilizar dous bridas a condición de dividir por 1,4142 o
diámetro normalmente utilizado para unha brida.
5.1.3.1 Brida para motores de gasolina
Todos os motores de gasolina deben estar equipados cunha brida
para o aire cuxo diámetro interior máximo sexa o seguinte (en mm):

Atmosférico Sobrealimentado
Motor con 2 vávulas por cilindro 36 33
Motor con máis de 2 vávulas por cilindro 35 32
Motor de balancíns con 2 válvulas por cilindro (con árbore de levas montado no bloque motor),
cilindrada superior a
5.400 cm3 4x2 4x4

37,2 36
5.1.3.2 Brida para motores diésel sobrealimentados:
Todos os motores diésel sobrealimentados deben estar equipados cunha brida para o aire de diámetro

interior máximo de 38 mm.
5.2 Sistema de escape
Os sistemas variables están permitidos.
Toda sección pola que circulen gases (a partir do turbocompresor) debe ter un diámetro non inferior aos

40 mm.
As saídas do escape deben ser visibles desde o exterior do vehículo.
5.3 Lubricación
O radiador, o intercambiador aceite-auga, os condutos, o termostato, o cárter de aceite e os filtros da

bomba de aceite son libres.
A utilización dun sistema de lubricación do motor por cárter seco está autorizada. Nin o depósito nin os

condutos de aceite deben situarse dentro do habitáculo ou no maleteiro.
A presión de aceite pode aumentarse cambiando o resorte da válvula de descarga.
Se o sistema de lubricación previse unha saída ao aire libre, esta deberá estar equipada do tal forma que
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os refluxos de aceite acumúlense nun recipiente recuperador.
Este debe ter unha capacidade de 2 dm3 (litros) para vehículos cunha cilindrada igual ou inferior a 2.000

cm3 e de 3 dm3 (litros) para vehículos cunha cilindrada superior a 2.000 cm3.
Devandito recipiente será de plástico translúcido ou terá unha fiestra transparente.
É posible instalar un separador aire/aceite no exterior do motor (capacidade máxima: 1 litro, salvo se está

integrado no recipiente recuperador), de conformidade co debuxo 255-3.
O retorno do aceite do recipiente recuperador cara ao motor só poderá facerse por gravidade.
Permítese a montaxe dun ventilador para a refrixeración do aceite do motor, pero sen que isto implique

ningún efecto aerodinámico.
5.4 Refrixeración do carburante
A montaxe de refrixeración de carburante autorízase no circuíto de retorno do carburante cara ao depó-

sito.
ARTIGO 6: TRANSMISIÓN
O sistema de transmisión debe ser activado e controlado exclusivamente polo condutor.
Permitirase unha modificación para desactivar os sistemas activos se fose necesario.
6.1 Caixa de velocidades e caixa de transferencia
4x2: Libre, pero a cantidade de marchas cara a adiante está limitada a 5. ( 6 para motores superiores a

1.400 cm3)
4x4: Unicamente poderán utilizarse caixas de cambios homologables (ou compoñentes de serie homolo-

gados no Grupo T2 sen ningunha modificación das carcasas) que cumpran co disposto polo Artigo 284 do
Anexo J.

6.2 Relación final, diferencial (4x4)
Só poderán utilizarse relacións finais e diferenciais homologados pola FIA ou compoñentes de serie

homologados no Grupo T2 con compoñentes internos libres e sen ningunha modificación das carcasas.
6.3 Árbores de transmisión
As árbores de transmisión son libres, pero deberán ser de aceiro.
Ademais, deberán ser completos e as articulacións homocinéticas deberán provir dun vehículo de serie.
6.4 Lubricación
Permítense dispositivos adicionais de lubricación e de refrixeración do aceite (bomba de circulación,

radiador, e tomas de aire) nas mesmas condicións especificadas no Artigo 285-4.3.
Debe conservarse o sistema de lubricación orixinal para os compoñentes de serie homologados no Grupo

T2.
A única modificación permitida no cárter de caixa de cambios/diferencial é aquela destinada a realizar as

adaptacións necesarias para a montaxe dun sistema adicional de lubricación. (Esta modificación debe ser
homologada).

ARTIGO 7: SUSPENSIÓN
7.1 Xeneralidades
A suspensión é libre, pero o uso de suspensións activas está prohibido (calquera sistema que permita o

control da flexibilidade, amortecer, altura e/ou comportamento da suspensión cando o vehículo está en move-
mento).

7.2 Resortes e amortecedores
O axuste dos resortes e/ou dos amortecedores desde o habitáculo está prohibido.
Dito axuste debe ser posible unicamente cando o vehículo atópase detido e mediante o uso de ferramen-

tas.
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O dispositivo de axuste debe estar situado no propio amortecedor ou no seu reserva de gas.
Calquera conexión entre os amortecedores está prohibida. As únicas conexións permitidas son os pun-

tos de fixación do amortecedor que pasan polo chasis e non cumpren ningunha outra función.
7.3 Barras estabilizadoras
Só se permite unha barra estabilizadora por eixo.
O axuste das barras estabilizadoras desde o habitáculo está prohibido.
O sistema de barras estabilizadoras debe ser exclusivamente mecánico, e non debe ser posible activalo

ou desactivalo.
Calquera conexión entre as barras estabilizadoras dianteira e traseira está prohibida.
7.4 Percorrido da suspensión
Para os 4x4, o percorrido vertical das suspensións está limitado como segue:
- 300 mm para un eixo ríxido de tipo "banjo" (o eixo de saída do diferencial coincide co eixo das rodas).

(Véxase o debuxo 285-2).
- 250 mm para outros tipos de transmisión. O método para medir o percorrido é o seguinte:
- Para suspensións de rodas independentes:
O vehículo debe estar sobre borriquetas cos conxuntos resorte/amortecedor desmontados.
A roda debe poder moverse de tope de aceiro a lume de biqueira de aceiro.
O percorrido é a media do desprazamento vertical de dous puntos do plano medio da roda opostos dia-

metralmente sobre un plano vertical.
- Para suspensións de eixo ríxido:
O vehículo debe estar sobre borriquetas cos conxuntos resorte/amortecedor desmontados e o eixo ríxido

suxeito polas correas de limitación de percorrido ou os topes inferiores.
As rodas deben moverse simultaneamente desde o tope de aceiro superior ao tope de aceiro inferior.
O percorrido da suspensión corresponde ao desprazamento vertical das rodas.
7.5 Cubos e portamanguetas
Para vehículos 4 rodas motrices soamente.
Os catro portamanguetas deberán:
- provir dun vehículo de gran produción en serie,
- ou ben ser idénticos e simétricos por pares (neste caso, o seu peso mínimo establécese en 7 kg).
O cubo e o rodamento deberán provir dun vehículo de gran produción en serie.
7.6 Triángulos e brazos de suspensións
Os triángulos e brazos das suspensións deberán:
- ser de aceiro,
- ser idénticos nas catro rodas,
Ou
- provir dun vehículo de gran produción en serie.
ARTIGO 8: RODAS E PNEUMÁTICOS
Para vehículos 4x4 só se autorizan rodas feitas de aliaxe de aluminio fundido e que pesen máis de 13 kg.
As rodas completas deben aloxarse na carrocería (ver Artigo 3.1) e ter un diámetro máximo de 940 mm

para os vehículos 4x2 e de 810 mm para os 4x4.
O diámetro debe medirse nunha roda nova fornecida polo fabricante.
A utilización de pneumáticos de motocicleta está prohibida.
A montaxe de pezas intermedias entre lamias e pneumáticos está prohibido.
Non é necesario que todas as rodas sexan do mesmo diámetro.
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Prohíbese a fixación de rodas mediante porca central.
A utilización dun sistema para inflar-desinflar os pneumáticos mentres o coche está en movemento está

prohibida, salvo para vehículos 4x2.
Para vehículos 4x4, esta operación de inflado-desinflado debe ser efectuada obrigatoriamente co vehícu-

lo parado.
Soamente permítese conectar un sistema ás rodas durante o tempo que requira esta operación median-

te un tubo flexible e cunha válvula por roda.
A fin de axustar a presión dos pneumáticos, a introdución ou extracción de aire farase mediante unha vál-

vula de tipo convencional cun roscado de fixación de tipo VG5 e proveniente dun vehículo utilitario lixeiro de
produción en serie.

Só se permite unha válvula por roda e devandita válvula deberá estar fixada á lamia nun só orificio cun
diámetro máximo de 12 mm, emprazada na cara exterior da lamia.

O tubo e o seu manómetro de presión poden colocarse no habitáculo a condición de que a presión de uti-
lización sexa inferior a 10 bar.

As botellas de aire comprimido que alimenten o sistema deben cumprir as seguintes condicións:
- Non deben ter unha capacidade superior a 15 litros cada unha.
- Deben ter fixacións capaces de soportar deceleracións de 25 g.
- Non deben estar situadas dentro do habitáculo.
Recoméndase que estas botellas estean dispostas transversalmente no coche e aseguradas por polo

menos dous correas metálicas.
Permítese un máximo de tres rodas de reposto por vehículo.
ARTIGO 9: SISTEMA DE FREADO
O sistema de freado é libre, sempre que:
- sexa exclusivamente activado e controlado polo condutor;
- inclúa, polo menos, dous circuítos independentes operados polo mesmo pedal (entre o pedal do freo e

as pinzas, os dous circuítos deben poder ser identificables separadamente, sen ningunha outra interconexión
máis que o repartidor de freada mecánico);

- a presión sexa idéntica en ambas as rodas do mesmo eixo, coa excepción da presión xerada polo freo
de man.

As pinzas deben provir dun vehículo de gran produción en serie ou dun catálogo de pezas de competi-
ción e ter catro pistóns como máximo.

Os discos deben provir dun vehículo de gran produción en serie ou dun catálogo de pezas de competi-
ción.

O seu diámetro máximo é de 330 mm.
ARTIGO 10: VEHÍCULO LIXEIRO
Un vehículo lixeiro, que pesa más de 550 kg, se autoriza.
Debe corresponder os artigos do presente regulamento en todos os aspectos (excepto os artigos 2

(superficie de referencia), 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7.4, 7.5 y 7.6) e os artigos seguintes.
A lonxitude total máxima e de 3.550 mm.
A anchura máxima da carrocería e de 2100 mm, sen retrovisor espellos.
10.1 Peso mínimo
O peso mínimo fixa se en 550 kg.
10.2 Motor e transmisión
A localización do motor é libre.
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A cilindrada máxima é de 1.050 cc, e permítense unicamente motores atmosféricos de gasolina.
Todo o conxunto motor-transmisión, incluído o eixo dianteiro, debe provir dun vehículo comercializado.
Para vehículos 4x2, poderá homologarse un diferencial proveniente dun catálogo comercial de pezas de

competición, do mesmo xeito que un sistema de marcha atrás.
Todas as pezas deben estar dispoñibles, como pezas soltas, na rede comercial do Construtor.
Só se permiten as transmisións de tipo CVT.
No entanto, a correa é libre sempre que se atope dispoñible como peza de recambio (reforzada ou non)

na rede comercial do Construtor.

CVT Tipo:
O cinto e libre, sempre que este dispoñible como peza de recambio (armado o no) a través da rede comer-

cial do fabricante.
Manual:
Debe vir dun mesmo vehículo o motocicleta como o motor y debe acoplarse a máquina dentro da mesma

maneira que na produción de vehículos e motocicletas.
A caixa de cambios debe ser a norma, aparte da máquina de aberturas de subministro de petróleo soa-

mente.
O número de relacións pode ser reducido para permitir a instalación mais ampla engranaxes.
O mecanismo de cambio de marcha debe ser manual, vinculados a unha marcha panca de cambio direc-

tamente polas barras ou cables soamente.
Sen aire, eléctrico o hidráulico asistido sistema de cambio de marcha es permitido.
O mecanismo diferencial traseiro e libre, pero non debe estar activa e deben estar dispoñibles para a

venda no mercado comercial.
10.3 Rodas e pneumáticos
O diámetro da lamia fíxase en 14 polgadas como máximo, cunha anchura máxima de 300 mm 
Só está permitido un amortecedor por roda.
O peso mínimo da lamia fixase en: 3,5 kg.
O empreso dos sistemas anti-picado aprobado pola  grupo de traballo da Comisión Técnico do pais.
O vehículo deberá estar provisto o menos dunha roda de reposto
10.4 Estrutura de seguridade
A estrutura de seguridade debe cumprir coas disposicións do presente regulamento ou estar homologa-

do por unha F.G.A..
Deberán respectarse as dimensións do habitáculo.
Unicamente poderá reducirse, a 100 mm, a distancia de 250 mm entre o chan do vehículo e o fondo do

asento.
10.5 Carrocería
Ningunha parte mecánica poden ser visibles desde arriba, a excepción de:
- amortecedores
- radiadores,
- ventiladores,
- rodas e rodas de reposto,
- incluídos los puntos de montaxe y ancoraxe (ver debuxo 285-1)
10.6 Velocidade máxima
A velocidade máxima do vehículo será fixada por GPS en 150 km/h.

A
N

 E
 X

 O
  

J

625



ARTIGO 11: VARIOS
11.1 Casos especiais
Un vehículo 4x4 que, en produción en serie, presentase un peso en baleiro comprendido entre 2.500 kg

e 3.500 kg e unha anchura superior aos 2.000 mm, poderá ser aceptado no Grupo T3, se o construtor presen-
ta unha petición por escrito á FIA.

Nunha proba de todo Terreo, o peso do vehículo non debe ser inferior a 2.800 kg, e o vehículo debe man-
ter a súa anchura orixinal.

11.2 Sensores
Prohíbese: calquera sistema de radar, sistema de medición da velocidade do vehículo (salvo a roda fóni-

ca da caixa de cambios) xiroscopio, acelerómetro, captador de forza (excepto o sensor para o aceso do motor
e/ou o corte de inxección) ou indicador de limitador.

Os sensores de velocidade de roda permítense nunha soa roda.
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