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1. შეჯიბრების სტრუქტურა
1.1. ჰომოლოგაცია. შეჯიბრებაში მონაწილეობის უფლება აქვს

ავტომობილს, რომელიც აკმაყოფილებს
ქვემოთ მოცემულ მოთხოვნებს. ყოველი ავტომობილი უნდა აკმაყოფილებდეს ტექნიკურ და
უსაფრთხოების ნორმებს. ავტომობილი, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს უსაფრთხოების ან ტექნიკურ
მოთხოვნებს, არ დაიშვება შეჯიბრებაზე. ასევე არ დაიშვება ავტომობილი, რომლის კონსტრუქციასაც
საფრთხის შემცველად ჩათვლიან ტექნიკური კომისარი და ტექნიკური კონტროლიორები.

1.2. შეჯიბრებაზე დაშვებული ჯგუფები:
ნებისმიერი მსუბუქი ავტო სატრანსპორტო საშუალება, რომელსაც გააჩნია
სატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო მოწმობა. ამ კლასში მონაწილე
მრბოლელს ბოლო 3 სპორტული სეზონის განმავლობაში მონაწილეობა არ უნდა
ჰქონდეს მიღებული ისეთ საავტომობილო რბოლებში, რომელშიც სავალდებულოა
სსსფ-ს ან ნებისმიერი ქვეყნის ესფ-ს მიერ გაცემული მრბოლელის ლიცენზია.

AM

ნებისმიერი მსუბუქი ავტო სატრანსპორტო საშუალება, რომელსაც გააჩნია
სატრანსპორტო
საშუალების
სარეგისტრაციო
მოწმობა
და
სპორტული
ავტომობილი, რომელსაც გააჩნია სსსფ-ს მიერ გაცემული სპორტული ავტომობილის
ტექნიკური პასპორტი, მათ შორის ლეგენდა (გარდა ღია თვლებიანი სპორტული
ბოლიდებისა, ისეთი, როგორიცაა ფორმულა). ამ კლასში მონაწილე მრბოლელს
ბოლო 3 სპორტული სეზონის განმავლობაში მონაწილეობა უნდა ჰქონდეს
მიღებული ისეთ საავტომობილო რბოლებში, რომელშიც სავალდებულოა სსსფ-ს ან
ნებისმიერი ქვეყნის ესფ-ს მიერ გაცემული მრბოლელის ლიცენზია. ამ კლასში
შესაძლებელია მონაწილეობა მიიღონ იმ პირებმა, რომელთაც ეკუთვნით „AM“
ჯგუფში მონაწილეობა;

PRO

1.3. ჯგუფის კლასიფიკაცია. ჯგუფების კლასიფიკაცია კატეგორიებში ძრავას მოცულობის მიხედვით
კლასიფიკაცია ჯგუფში

ძრავას მოცულობა

2000

0-დან 2000 სმ3-ის ჩათვლით

3000

2001-დან 3000 სმ3-ის ჩათვლით

3000+

3001 სმ3-დან და ზევით (მათ შორის ლეგენდა მხოლოდ
PRO ჯგუფში)

2. უსაფრთხოების აღჭურვილობა
2.1. მრბოლელის უსაფრთხოების აღჭურვილობა
2.1.1. ეკიპირება. სპორტული ავტომობილით მონაწილე მრბოლელი აღჭურვილი უნდა იყოს დამცავი
ჩაფხუტით, ცეცხლგამძლე სპორტული კომბინიზონით, შიდა სამოსით, ნიღაბით ან ბალაკლავით,
სპორტული

ხელთათმანებით

და

ფეხსაცმლით.

ყველა

აღნიშნული

ნივთი

უნდა

იყოს

ჰომოლოგირებული ან ყოფილი ჰომოლოგაციის და უნდა შეესაბამებოდეს FIA-ს ან SFI-ს
სტანდარტებს.

არა სპორტული ავტომობილით მონაწილე მრბოლელ აღჭურვილი უნდა იყოს

მხოლოდ დამცავი ჩაფხუტით (ეკიპირების უსაფრთხოების სხვა საშუალებები ნებაყოფლობითია);
2.1.2. დამცავი ჩაფხუტი : ყველა მონაწილე მრბოლელი აღჭურვილი უნდა იყოს უსაფრთხოების ჩაფხუტით.
ქვემოთ ჩამოთვლილი შესაბამისი სტანდარტების (FIA-ს ტექნიკური ჩამონათვალი №25
სერთიფიცირებული ჩაფხუტების ფურცელი SnellFoundation) თანახმად.
- FIA 8860-2004;
- FIA 8860-2010;
2|გ ვ ე რდ ი
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-

FIA 8859-2015;
FIA 8858-2010;
FIA 8858-2002;
Snell Foundation EA 2016 (აშშ);
Snell Foundation SA 2015 (აშშ);
Snell Foundation SAH 2010 (აშშ);
Snell Foundation SA 2010 (აშშ);
Snell Foundation SA 2005 (აშშ);
Snell Foundation SA 2000 (აშშ)*;
SFI Foundation Inc, spec.31.1, SFI spec.31.1A და SFI 31.2A (აშშ)
-BritishStandardsInstitutionBS6658-85 ტიპი A/FR- SnellM
-SnellM 2010
-SnellM 2005
-SnellM 2000
-SnellM 95

2.1.3. სპორტული კომბინიზონი: შესაბამისი ქვემოთ ჩამოთვლილი სტანდარტების
-

FIA 8856-2000;
SFIFoundationInc 3.2A/1 და ზევით (მარკირება მითითებულია ქვემოთ სურათში);
BSEN 533 index 3 (დამზადებული ცეცხლგამძლე ნაჭრისგან Proban®, Pyrovatex®, Banox®
(მარკირება მითითებულია ქვემოთ სურათში)

ეტიკეტი 2013 წლის 1 იანვრამდე

ეტიკეტი 2013 წლის 1 იანვრის შემდეგ წარმოებულ

წარმოებულ კომბინიზონებზე

კომბინიზონებზე

3|გ ვ ე რდ ი
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2.1.4. დამხმარე ეკიპირება: ხელთათმანი ,,ბალაკლავა“ ზედა და ქვედა საცვალი გრძელი ბოლოთი, წინდა
და ფეხსაცმელი. შესაბამისი ქვემოთ ჩამოთვლილი სტანდარტის:
-

FIA 8856-2000;
ISO 6940;
SFIFoundationInc 3.3A/1 და ზევით (მარკირება მითითებულია ქვემოთ სურათში);
BSEN 533 index 3 (დამზადებული ცეცხლგამძლე ნაჭრისგან Proban®, Pyrovatex®, Banox®
(მარკირება მითითებულია ქვემოთ სურათში)

2.1.5. HANS. შემდეგი სტანდარტის
- SFI Specification 38.1
- FIA8858-2010 (FIA-ს ტექნიკური ჩამონათვალი №29)www.hansdevice.com

ეტიკეტი 2013 წლის 1 იანვრამდე წარმოებულ HANSებზე

ეტიკეტი 2013 წლის 1 იანვრის შემდეგ წარმოებულ
HANS-ებზე

2.2. ავტომობილის უსაფრთხოების აღჭურვილობა
2.2.1.უსაფრთხოების

ღვედი.

მრბოლელს

რბოლის

პროცესში

აუცილებლად

უნდა

ეკეთოს

უსაფრთხოების ღვედი. თუ ავტომობილში შეცვლილია ქარხნული სავარძლები, ის აუცილებდად
უნდა იყოს აღჭურვილი სპორტული ტიპის უსაფრთხოების მინიმუმ 4 წერტილიანი ღვედით.
სპორტული ავტომობილით მონაწილე მრბოლელის ავტომობილი აღჭურვილი უნდა იყოს
FIA8853-1998, FIA8854-1998 (FIA ტექნიკური ჩამონათვალი # 24) და FIA8853-2016 (FIA ტექნიკური
ჩამონათვალი # 57) ან SFI spec. 16.1 (გამოყენების ვადა 2 წელი) სტანდარტის სპორტული ღვედით,
რომელიც ავტომობილში დამონტაჟებული იქნება FIA-ს მოთხოვნის შესაბამისად. (დან. J. 253.6)

2.2.2.სპორტული სავარძელი. ავტომობილში ქარხნული სავარძელი შესაძლებელია შეცვლილი იყოს
სპორტული ტიპის სავარძლიათ.
სპორტული ავტომობილის ავტომობილის წინა ქარხნული სავარძლები შესაძლებელია შეცვლილი
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იყოს FIA8855-1999 (FIA-ს ტექნიკური ჩამონათვალი # 12), FIA8862-2009 (FIA-ს ტექნიკური
ჩამონათვალი # 40) ან SFI-ს სტანდარტის სპორტული სავარძლით,
FIA-ს სტანდარტის
შესაბამისათ (დან. 253.16)

ეტიკეტი, რომელიც ძალაშია 2012 წლის 1 იანვრიდან,
2013 წლის 31 დეკემბრამდე

ახალი ეტიკეტი, რომელიც ძალაშია 2014 წლის 1
იანვრიდან

ეტიკეტი, რომლის ვადაც გაგრძელებულია 2017 წლის
1 ივლისიდან

ახალი ეტიკეტი, რომელიც ძალაშია 2012 წლის 1
იანვრიდან

ეტიკეტი, რომელიც
დეკემბრამდე

ეტიკეტი, რომელიც
დეკემბრამდე

ძალაშია

2021

წლის

31

ძალაშია

2021

წლის

31

2.2.3.სპორტული სავარძლის სამაგრი. სპორტული სავარძლის სამაგრის მოწყობის ნახაზი, FIA-ს
დანართი J 253-ის, მე-16 თავის მიხედვით:
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სამაგრის დაბოლოების ფირფიტები არ უნდა იყოს მიდუღებულიკონტრფირფიტებზე.
2.2.4.უსაფრთხოების კარკასი.
2.2.4.1.

შეჯიბრებაში

მონაწილე

ავტომობილში

შესაძლებელია

ჩამონტაჟებული

იყოს

სამოყვარულო ტიპის უსაფრთხოების კარკასი. სპორტული ავტომობილის უსაფრთხოების
კარკასი, დამზადებული და დამონტაჟებული უნდა იყოს FIA-ს სტანდარტის შესაბამისად
(დან. J. 253.8).

3. ავტომობილის ძარა


ავტომობილის ძარას არ უნდა აკლდეს ქარხნული შემადგენელი ნაწილები. შესაძლებელია პლასტმასის
დეკორატიული ნაწილების მოხსნა.



მონაწილე ავტომობილის

ძარის

ისეთი ნაწილები, როგორიცაა ძრავას განყოფილების

ხუფი,

საბარგულის ხუფი, შესაძლებელია ჩანაცვლებულ იქნას არა ქარხნული წარმოების და მასალის
იდენტური ნაწილით მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის ასრულებს ქარხნული ნაწილის შესაბამის
ფუნქციას.


ავტომობილის ძარის ყველა აგრეგატი უნდა ასრულებდეს ქარხნულ დანიშნულებას, ანუ ყველა კარი,
ძრავას განყოფილების ხუფი და საბარგულის ხუფი უნდა იღებოდეს და იკეტებოდეს სხვა დამხმარე
ხელსაწყოების გამოყენების გარეშე.



ავტომობილს უნდა გააჩნდეს ჩასაბმელი (საბუქსირე), როგორც წინა, ასევე უკანა მხარეს. სპორტულ
ავტომობილზე საბუქსირე იოლად შესამჩნევი უნდა იყოს შეჯიბრის პერსონალისთვის. ჩასაბმელი, არ
უნდა სცდებოდეს ძარის გარე კონტურს, შეფერილი უნდა იყოს მკვეთრად კონტრასტული ფერით
(ფორთოხლისფერი, ყვითელი, ფოსფორისფერი და ა.შ.). აღნიშნული უნდა იყოს ძარაზე მიმანიშნებელი
ისრით, რომელიც იქნება ძარის ფერისგან განსხვავებული მკვეთრად გარჩევადი ფერის. ჩასაბმელი,
შესაძლებელია იყოს ღვედის სახის
. ქვემოთ სურათზე ნაჩვენებია, ღვედური ჩასაბმელის ნიმუში.



სავალდებულოა შეჯიბრებაში მონაწილე ძარიან ავტომობილზე გამართულად

მუშაობდეს: ფარები,

მოხვევის და ავარიული მაჩვენებლები, მუხრუჭის სანათები, და საქარე მინის საწმენდი.

3.1. გაყვანილობა
3.1.1.საწვავის, ზეთის და მუხრუჭის ხაზები მაქსიმალურად დაცული უნდა იყოს ყველა სახის შესაძლო
დაზიანებისაგან.
3.1.2.საწვავის ავზის ან საწვავთან დაკავშირებული დამატებითი კომპონენტების საბარგულში
განთავსების შემთხვევაში, საბარგულის განყოფილება ავტომობილის სალონისგან ჰერმეტულად
უნდა იყოს გამოყოფილი არა აალებადი მასალით. ისეთ ავტომობილებში, რომელთაც არ აქვთ
დამოუკიდებელი საბარგულის განყოფილება (ჰეჩბეკი, კუპე და ა.შ.) და ზემოთ ნახსენები საწვავის
სისტემები (საწვავის ავზი, საწვავის დამატებითი სისტემა და ა.შ.) გადატანილი აქვთ საბარგულში,
ეს კომპონენტები დაფარული უნდა იყოს უწვადი ჰერმეტული გარსაცმით.
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3.1.3.ელექტრო გაყვანილობის სადენები მაქსიმალურად დაცული უნდა იყოს ყველა სახის შესაძლო
დაზიანებისაგან (მტვერი, წყალი, ქვები, ხანძარი და ა.შ. )
3.1.4.ქვემოთ მოცემულ ნახაზებზე ნაჩვენებია მილების გაყვანის მეთოდი მეტალის ტიხრებში.

3.2. მინები
3.2.1.ავტომობილის წინა საქარე და წინა გვერდითი მინები უნდა იყოს ქარხნული წარმოების.
3.2.2.ავტომობილის უკანა საქარე და უკანა გვერდითი მინები

შესაძლოა შეცვლილი

იქნას

პოლიკარბონატით რომლის სისქეც იქნება არანაკლებ 4 მმ.
3.2.3.დასაშვებია საქარე მინაზე მზისგან დამცავი ფირის გადაკვრა, იმ შემთხვევაში თუ შიგნით მყოფ
პირს თავისუფლად შეუძლია გარე არეალის (მანიშნებელი დროშების, შუქნიშნების, საგზაო
ნიშნების და ა.შ.) დანახვა. ავტომობილის გვერდითი და უკანა მინების შუქის გამტარიანობის
დონე არ უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მაქსიმუმზე მეტი და
ასევე შესაძლებელი უნდა იყოს მანქანის სალონის დანახვა არანაკლებ 5 მეტრიდან.
3.2.4.ავტომობილის წინა გვერდითი კარის მინები მოძრაობაში უნდა მოდიოდეს ქარხნული წესით
დამზადებული ამძრავა მექანიზმით.
3.2.5.დასაშვებია წინა კარის მინის ამძრავა მექანიზმის შეცვლა იგივე მოდელის სხვა ტიპის ამძრავათ
(ელექტრო ამძრავა მექანიკურით და პირიქით).
3.2.6.ჯგუფ PRO-ში დასაშვებია უკანა კარის მინების ამძრავა მექანიზმის გაუქმება იმ პირობით, რომ
მინა უნდა იკავებდეს ქარხნულ ადგილს და დაფიქსირებული იყოს დახურულ მდგომარეობაში.
3.2.7.ავტომობილის წინა საქარე მინა უნდა იყოს მრავალშრიანი (შუშის ფენა უნდა იყოს მინიმუმ 2
(ორი).

3.3. მაჩვენებელთა პანელი
3.3.1.AM და PRO ჯგუფის ავტომობილს, რომელიც მონაწილეობას იღებს შეჯიბრებაში აუცილებლად
უნდა გააჩნდეს ქარხნული წარმოების მაჩვენებელთა დაფის კონსოლი (ე.წ. „ტორპედო“).
3.3.2. სპორტულ ავტომობილში სავალდებულოა უსაფრთხოების ბალიშების გაუქმება, ისე რომ არ
დაირღვეს მაჩვენებელთა დაფის კონსოლის მთლიანობა.
3.3.3.ავტომობილის მაჩვენებელთა დაფა შესაძლებელია იყოს შეცვლილი, ასევე შესაძლებელია სხვა
მაჩვენებლების დაყენება, იმგვარად, რომ არ უშლიდეს ხელს მრბოლელს ავტომობილის მართვაში
და არ უფარავდეს ხედვის არეს.
3.3.4.მაჩვენებელთა

დაფის

კონსოლზე

ზედა

მხარეს

დამატებითი

მაჩვენებლების

დაყენება

შესაძლებელია, თუ ის არ ქმნის დამატებით რისკებს.
3.3.5.ავტომობილის

მაჩვენებელთა

დაფის

შეცვლის

დროს

შეიძლება

მის

მაჩვენებლების

კონფიგურაციის ცვლილება.
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3.4. სალონი
3.4.1.იმ შემთხვევაში თუ ავტომობილს მოხსნილი აქვს კარების და ინტერიერის სხვა ქარხნული
საფარები, კარების შიგა მხარე და ავტომობილში არსებული ყველა სხვა გვერდითი ღიობი
აუცილებლად უნდა იყოს დაფარული 0.5მმ

მეტალის, 1მმ ალუმინის ან 2 მმ სხვა ძნელად

აალებადი მასალით.
3.4.2.სპორტული ავტომობილის სალონში (იატაკზე, ჭერზე, გვერდებზე და ა.შ.) არსებული ადვილად
აალებადი მოპირკეთება უნდა იყოს მოხსნილი.
3.4.3.სპორტული ავტომობილის სალონის ქარხნული მოპირკეთება (ჭერის, იატაკის, კარებების და ა.შ.)
შესაძლოა შეცვლილი იყოს სხვა ძნელად აალებადი მასალით.

3.5. აკუმულატორი
3.5.1.აკუმულატორი მყარად უნდა იყოს დამაგრებული და მაქსიმალურად დაცული უნდა იყოს
ნებისმიერი სახის მექანიკური დაზიანებისაგან. (დან. J. 254.6.8. და 255.5.8.3)
3.5.2.დასაშვებია აკუმულატორის არაქარხნულ ადგილას (პილოტის და შტურმანის სავარძლების უკან)
გადატანა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ის მყარად იქნება დამაგრებული და დახურული იქნება
დამცავი კონსტრუქციით (დან.J.255.5.8.)

ამ შემთხვევაში აკუმულატორი უნდა იყოს მშრალი

ტიპის (არა სითხიანი).
3.5.3.არაქარხნულ ადგილას აკუმულატორის გადატანის დროს, თუ აკუმულატორი არის სითხიანი, ის
აუცილებლად

უნდა

იყოს

დაფარული

სპეციალური

ჰერმეტული

ხუფით,

რომელიც

დამაგრებულია დამოუკიდებლად ბატარეიის სამაგრისგან. ამავე დროს ამ ხუფს უნდა გააჩნდეს
სადრენაჟო და სავენტილაციო მილები, რომლებიც თავდება ძარის გარეთ.
3.5.4.აკუმულატორის სამაგრი დაფარული უნდა იყოს, ხოლო დამცავი ხუფი დაფარული ან
დამზადებული არა ელექტრო გამტარი მასალისაგან.

3.5.5.აკუმულატორის მარკა და ტევადობა , თავისუფალია.
3.5.6.აკუმულატორი დამაგრებული უნდა იყოს ისე მყარად, რომ მის პოლუსებს შორის მოკლე ჩართვა
გამოირიცხოს.
3.5.7.თუ აკუმულატორის დამაგრების ადგილი იცვლება, მისი დამაგრება უნდა განხორციელდეს
საყრდენი ბუდის და ორი საიზოლაციო მასალით დაფარული მეტალის ლარტყის საშუალებით,
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სისქით არა ნაკლებ 0.8 მმ და სიგანით 20 მმ. ისინი მიმაგრებული უნდა იქნან მანქანის ფსკერთან
ჭანჭიკებით და ქანჩებით დიამეტრით არა ნაკლები 10 მმ და გამაძლიერებელი ფირფიტებით.
ყველა ქანჩის ქვეშ უნდა იყოს 3 მმ სისქის ფირფიტა. ასეთი ფირფიტის ფართობი უნდა იყოს არა
ნაკლები 20 სმ2 და უნდა იყოს განლაგებული ძარის გარეთა მხრიდან.
3.5.8.თუ აკუმულატორი ე.წ. მშრალი ტიპისაა და განთავსებულია სალონში ის უნდა იყოს მთლიანად
იზილორებული დიელექტრიკული ხუფით.

4. ტექნიკური მოთხოვნები
4.1. საბურავი
4.1.1.კონკრეტული

კლასისთვის

შესაძლებელია

იყოს

დამატებითი

რეგულაცია

საბურავთან

დაკავშირებით, რომელიც გამოიცემა უშუალოდ ორგანიზატორის მიერ შეჯიბრების დებულების
პუნქტად.
4.1.2.ძარიან ავტომობილზე საბურავი უნდა ეყენოს იმგვარად, რომ ზედხედიდან, ავტომობილის
საბურავის ცენტრამდე, არ უნდა სცდებოდეს ავტომობილის ძარის პერიმეტრს.
4.1.3. AM ჯგუფში არ დაიშვება „სლიკის“ტიპისა და "Summer Trackday and Competition Tyres",

საბურავები,
რომელთა
ჩამონათვალიც
იხილოთ: http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre-Type/;

შეგიძლიათ

შემდეგ

ბმულზე

4.1.4.PRO ჯგუფში დაშვებულია ნებისმიერი ტიპის საბურავი, მათ შორის წრიული რბოლისთვის
განკუთვნილი სპეციალური (უნახატო) საბურავები.

4.2. ტრანსმისია და სავალი ნაწილი
4.2.1.დაშვებულია ქარხნული წარმოების კომპლექტაცია, ჰომოლოგაციის ბარათით დაშვებული
ცვლილებები და სსსფ-ს ეროვნული დაშვებები გარკვეული მოდელის ავტომობილებზე.
4.2.2.ამორტიზატორების საყრდენები და ზამბარები თავისუფალია.

4.3. სამუხრუჭე სისტემა
4.4.1

სამუხრუჭე სისტემაში ცვლილებები დაშვებულია, ჰომოლოგაციის ბარათის და სსსფ-ს ტექნიკური

მოთხოვნით კონკრეტულ მოდელზე.
4.4.2

დაშვებულია

ქარხნული

ხელის

მუხრუჭის

შეცვლა,

ჰიდრავლიკური

ხელის

მუხრუჭით

და

გამანაწილებლის დამატება.
4.4.3 დაშვებულია ელექტრო ვაკუუმ-ტუმბოს და რეზერვუარის დაყენება.

5. ძრავა
5.1. ძრავას კომპლექტაცია
5.1.1.ძრავში ცვლილებების შეტანა არ იზღუდება;
5.1.2.ძრავას მოცულობის გამოთვლა ხდება შემდეგი ფორმულით:
V = 0.7854 x B2 x S x N, სადაც:
V = ძრავას მოცულობა
B = ცილინდრის დიამეტრი
S = დგუშის სვლა (მანძილი ზედა მკვდარ და ქვედა მკვდარ წერტილს შორის)
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N = ცილინდრების რაოდენობა
5.1.3.ტურბირებული ძრავას შემთხვევაში, მოცულობის გამოთვლის კოეფიციენტი არის: ბენზინზე
მომუშავე ძრავას შემთხვევაში 1.7, ხოლო დიზელზე მომუშავე ძრავას შემთხვევაში 1.5. მოცულობა
(1.7 პუნქტში მოცემული V ) მრავლდება კოეფიციენტზე და მიღებული ციფრი ასახავს ძრავას
მოცულობას.
5.1.4.კლასში განაწილება ხდება ძრავას სპეციფიკაციების მიხედვით, ქვემოთ მოცემული ცხრილის
მიხედვით
ძრავას ტიპი
VTEC (B 16, B18, H22,F20,K20a, K20a2,
K20z3), VVTL (2ZZ GE), MIVEC (4G12)
, BMW-M;
Turbo Gasoline
Turbo Diesel
Rotor

კოეფიციენტი
1.3

1.7
1.5
მონაწილეობას იღებს მხოლოს 3000+ კლასში

5.2. მაყუჩი და აირგამშვები სისტემა
5.2.1.გამონაბოლქვი აირები უნდა გამოდიოდეს მხოლოდ მაყუჩის დაბოლოებიდან.
5.2.2.მაყუჩი უნდა ბოლოვდებოდეს ავტომობილის ძარის გასწვრივ, შესაძლებელია შეწეული იქნას
მაქსიმუმ 10 სმ-ით.
5.2.3.მაყუჩი შესაძლებელია გამოყვანილი იყოს ავტომობილის გვერდით, ისე რომ მისი დაბოლოება
განთავსებული იყოს მანქანის წინა და უკანა ღერძებს შორის.
5.2.4.აირგამშვები სისტემის დიამეტრი და მისი დეტალები სტანდარტული კოლექტორის შემდეგ
თავისუფალია.
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