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FORMULA FORD 1600 
TEKNISET MÄÄRÄYKSET 

Nämä säännöt ovat voimassa 1.1. — 31.12.1980. AKK pidättää oikeuden 
näiden sääntöjen muutoksiin ja täsmennyksiin voimassaolokauden aikana, 
mikäli AKK:sta riippumattomat syyt tähän antavat aihetta. Formula Ford 
1600 -sääntöjen ja tulkintojen valvova elin Suomessa on AKK. 

1. Määritelmä 
Yksipaikkainen kilpa-auto formula 3:a koskevan määritelmän, FIA:n liite 
J:n artikla 275, ja näiden sääntöjen mukaan, varustettuna vakio Ford 1600 
GT "Kent" moottorilla. 

2. Turvallisuus 

2.1. Suojakaan 

Auto on varustettava suojakaarella, joka vastaa liite J:n Art. 253 e määritel
mää. Suojakaari on varustettava poikittaistuella, joka tukee ajajan päätä 
takaapäin. Suojakaaren alaosaan on porattava 6 mm reikä, josta seinämä
vahvuuden voi tarkistaa. 

2.2 Turvavyöt 
Auto on varustettava kuuden pisteen turvavyöllä liite J:n Art. 253 c mukaan. 

2.3 Tulensammutusjärjestelmä 
Auto on varustettava kiinteällä tulensammutusjärjestelmällä, jonka kapasi
teetti on 2,5 kg haloonia. Ajajan on kyettävä normaali ajoasennossa laukai
semaan sammutusjärjestelmä. Laukaisumekanismi voi olla joko mekaani
nen tai sähköinen. Sähköisellä laukaisumekanismilla on oltava oma voi-
manlähteensä täysin erillään auton muusta sähköjärjestelmästä. 

Kansallinen suositus: 
Tulensammutusjärjestelmän tulisi vastata liite J:n Art. 253 d mu
kaista määritelmää. 

2.4 Turvatankit (Eivät pakollisia) 
FIA:n hyväksymä standardi turvatankeille on FIA/Spec/FT 3. Tankit ovat 
valtuutettujen yritysten valmistamia ja ovat merkittyjä kyseisen yrityksen 
nimellä, tuote-erittelyllä, tunnuksella sekä valmistuspäivämäärällä. Mitkään 
muut turvatankit eivät ole hyväksyttyjä. Yli viisi vuotta vanhat turvatankit 
hylätään. 
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Kansallinen suositus: 
FIA/Spec/FT 3 turvatankkien käyttö. 

2.5 Varoitusvalo 
Auto on varustettava vähintään 15 W:n, taaksepäin suunnatulla, punaisella 
varoitusvalolla liite J:n Art. 253 n mukaan. 
Varoitusvalo on kytkettävä palamaan kilpailun johdon sitä niin vaatiessa. 

2.6 Täyttöaukot 
Polttoainetankkien täyttöaukot, korkit ja tuuletusputket Liite J:n Art. 
253 o mukaan. 

2.7 Suojarakenteet 
Öljysäiliöt, jotka sijaitsevat varsinaisen runkorakenteen ulkopuolella, on 
suojattava vähintään 10 mm paksuisella suojalla. 

2.8 Päävirtakatkaisija 
Päävirtakatkaisijan on katkaistava kaikki virtapiirit ja sen on oltava sijoi
tettuna suojakaaren alaosaan (tai sen välittömään läheisyyteen) siten, että 
sen käyttö on mahdollista sekä auton sisä- että ulkopuolelta. Sijainti merki
tään valkoreunaisella sinisellä kolmiolla, jossa on punainen salaman kuva 
(liite J:n Art. 253 g). 

2.9 Ajovarustus 
Ajajan on ajaessaan aina käytettävä: 
— puhdasta tulenkestävää ajoasua, 
— hyväksyttyä kypärää, 
— visiiriä tai ajolaseja. 

2.10 Öljyn keräyssäiliö 
Auto on varustettava 2 litran läpinäkyvällä öljyn keräyssäiliöllä liite J:n 
Art. 253 h mukaan. 

2.11 Taustapeilit 
Auto on varustettava molemminpuolisin taustapeilein liite J:n Art. 253 i 
mukaan. Peilit on kiinnitettävä siten, että saavutetaan esteetön näkyvyys 
taaksepäin molemmin puolin ja että peilit eivät ajon aikana tärise. 

2.12 Polttoaineputket ja sähköjohtimet 
Polttoaineputkien ja sähköjohtimien sijoituksessa, suojauksessa ja raken
teen laadussa on noudatettava liite J:n Art. 253 b määräyksiä. 
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3. Alusta 
Alustan on oltava putkirakenteinen ilman kantavia jäykkääjälevyjä, lu
kuunottamatta ohjaamon ja moottoritilan välistä tulenkestävää välilaipiota 
sekä pohjalevyä. Pohjalevyn profilointi ei saa ylittää 2,54 mm. Monocoque 
alusta on kielletty. Kantaviksi jäykkääjälevyiksi katsotaan metallilevyt, jot
ka on kiinnitetty runkoon hitsaamalla, kovajuotoksella tai niittaamalla, tai 
pulteilla tai ruuveilla, joiden keskiöiden etäisyys toisistaan on alle 15,24 cm. 
Mitkään moottorin öljy- tai vesiletkut eivät saa sijaita ohjaamossa. 

4. Kori 
Kaikenlaiset aerodynaamiset lisälaitteet kuten siivet, siivekkeet, "spoilerit", 
"helmat", ym. ovat kiellettyjä. 
Formula Ford 1600 -auton mittojen on oltava alla olevan taulukon ja kaa
viokuvan puitteissa: (mitat ovat cm) 
a — korirakenteen enimmäisetäisyys taka-akselin keskiöstä 80 
b — korirakenteen enimmäisetäisyys etuakselin keskiöstä 100 
c — korirakenteen enimmäiskorkeus maasta 90 
d — pakoputken takapään korkein sallittu etäisyys maasta 60 
di — pakoputken takapään korkeuden sallittu vaihteluväli 30 
e — korirakenteen enimmäiskorkeus etupyörien etupuolella vanteen 

yläreuna 
f — suojakaaren vähimmäiskorkeus ajajan selän suunnassa 92 
g — pienin sallittu suojakaaren ja kypärän välys 5 
h — auton suurin sallittu kokonaisleveys 185 
j — korirakenteen enimmäisleveys etupyörien takana 95 
k — korirakenteen enimmäisleveys etupyörien edessä 95 
1 — ohjaamon aukon vähimmäisleveys 45 
m — ohjaamon aukon vähimmäis samansuuntaispituus 30 
n — ohjaamon aukon vähimmäis kokonaispituus 60 
s — pakoputken pään enimmäisetäisyys taka-akselin keskiöstä 80 
A — vähimmäis akseliväli 200 
B — vähimmäis raideväli 120 
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5. Moottori 

Ainoa sallittu moottori on Ford 1600 GT "Kent" moottori, jonka sylinterin 
nimellishalkaisija on 81 mm ja iskun pituus 77,62 mm. Tuotantotoleranssit 
ovat sallittuja edellyttäen, että kokonaistilavuus ei ylitä 1601 cm3. 
Ainoastaan näiden sääntöjen määrittelemät muutokset ja lisäykset ovat sal
littuja. Kaikki moottorinosat, joita ei ole näissä säännöissä käsitelty, on jä
tettävä täysin muuttamattomina vakiomuotoonsa. 

5.1 

Moottori on asennettava autoon pystysuoraan asentoon pituusakselin suun
taisesti. 

5.2 

Ainoastaan yhtä venturi kaasuttajaa, Weber 32/36 DGV 26/27 mm, vakio 
imusarjalla saa käyttää. Kaasuttimen on oltava Ford 1600 GT "Kent" 
moottorista peräisin. Ilmanpuhdistimen saa poistaa ja korvata imusuppilol-
la. Suuttimia saa vaihtaa ja kaasuläpät saa muuttaa aukeamaan samanaikai
sesti. Kylmäkäynnistyslaitteet sekä sumutintangon saa poistaa. Sisäisiä sekä 
ulkoisia putkia ylivuodon estämiseksi saa asentaa. "Emissio"-säätö kaa
suttajan tiivisteet saa poistaa. Mitkään muut muutokset eivät ole sallittuja. 
Kaasuttimen kuristimet on jätettävä vakiomuotoonsa eikä minkäänlainen 
kiillotus tai muotoilu ole sallittua. 

5.3 

Kaikenlainen materiaalin lisääminen mihin tahansa osaan on kielletty. 

5.4 

Vaurioituneet venttiiliohjaimet, venttiili-istukat sekä sylinterit saa korjata 
vaihtamalla ne valurauta venttiiliohjaimiin, vaihtoistukkoihin sekä valu
rauta sylinteriholkkeihin. Kaikki vakiokokoa. 

5.5 

Edestakaisin liikkuvien sekä pyörivien osien tasapainotus on sallittua ainoas
taan materiaalia poistamalla valmistajan sitä tarkoittamista paikoista. 

5.6 

Venttiilikoneiston kannen saa vaihtaa erikoisvalmisteiseen edellyttäen, että 
se ei millään tavoin paranna moottorin suorituskykyä. 

5.7 

Vakio venttiilijousilautaset ovat pakolliset ja ainoastaan yksinkertaiset vent-
tiilijouset ovat sallittuja. Aluslevyt, sekä venttiilijouset muutoin, ovat va
paat. 
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5.8 
Pakosarja ja pakoputkisto ovat auton määräysten puitteissa vapaat. 

5.9 
Voitelujärjestelmä on vapaa, kuivasumppuvoitelu on sallittu. Sylinteriloh-
kon paikallistyöstö öljypumpun asentamisen mahdollistamiseksi on sallit
tua. 

5.10 
Öljyn jäähdyttimet ovat vapaat. 

5.11 
Nestemäinen jäähdytysjärjestelmä on pakollinen, mutta jäähdyttäjä sekä 
vesipumppu ovat vapaat. Mikäli jäähdyttäjä on koteloitu, varustettu ilma-
virtakuomulla tai johtimella, on niiden täytettävä korille asetetut vaatimuk
set. 

5.12 
Ainoastaan vakio mekaaninen polttoainepumppu on sallittu. 

5.13 
Virranjakaja on vapaa, edellyttäen että sen sijainti ja käyttö on alkuperäi
nen. 

5.14 
Ainoastaan vakio imusarjaa saa käyttää. Mitkään muutokset eivät ole sal
littuja. Imukanavat on jätettävä koskemattomaan alkuperäiseen muotoon
sa. Imusarjan kaasutinlaipan saa työstää pituusakselin suunnassa vaaka
tasoon. 

5.15 
Tiivisteet ovat vapaat, lukuunottamatta kannentiivistettä sekä kaasuttimen 
ja imusarjan välistä tiivistettä, joiden on oltava vakio Ford valmistetta 
moottorille. Venttiilivarsitiivisteiden asentaminen on vapaaehtoista. Imu
ja pakosarjatiivisteiden on suunnilleen vastattava vakio tuotantopaksuutta. 

5.16 
Pumpun, tuulettimen ja laturin käyttöpyörät ovat vapaat. 

5.17 
Kampikammion huohottimen saa muuttaa tai poistaa, mutta kaikkien huo-
hottimien tulee johtaa keräilysäiliöön. 
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5.18 
Mekaanisen kierroslukulaskimen käytön asentaminen on luvallista. 

5.19 
Laturi on vapaaehtoinen. 

5.20 
Vakio yli- ja alikoko laakerit ovat luvallisia. 

5.21 
Ei vakiomallisten kiinnittimien, muttereiden, pulttien, ruuvien, vaarnojen 
ja aluslevyjen käyttö on sallittua paikoissa, missä ne eivät liity tai tue moot
torin, tai sen pakollisina pidettyjen tarvikkeiden liikkuvia osia. 

5.22 
Työntötangot, keinuvivut, venttiilinostimet, keinuvipupukit ja akselit on 
jätettävä vakiomuotoonsa. 

5.23 
Keinuvivun, venttiilin varteen osuvan kosketuspinnan uudelleen muotoilu 
on sallittua edellyttäen, että venttiilien nostokorkeus ei ylitä: — imu, 9.04 
mm, — pako, 9.09 mm. 

5.24 
Nokka-akseli on jätettävä täysin vakiomuotoonsa. Sen tulee olla kokonaan 
Ford Motor Co:n valmistama ja hioma. Raaka-aineesta hiominen, uudel
leen hiominen tai uudelleen muotoilu on kiellettyä. Pintakarkaisu on sallit
tua. Kuulapuhallus tai kiillotus on kiellettyä. Erilliset käyttöpyörän kiinni-
tystapit ovat sallittuja. Nokkien mitta, kannasta kärkeen: — imu, 33,30 mm, 
— pako, 33,32 mm. 
Enimmäisnosto nokka-akselin kaikissa kohdissa ei saa ylittyä. 
Enimmäisnosto työntötankojen päässä: — imu, 5,197 mm, — pako, 5,943 
mm. 
Enimmäisnosto venttiilivarren päässä nolla nostinvälyksellä: — imu, 9,042 
mm, — pako, 9,093 mm. 
Nokka-ajoitus enimmäisnoston kohdalla: — imunokan suhde pakonok-
kaan 109 astetta. 
Perusympyrän enimmäissäde: — 13,77 mm. 

5.25 
Vakio kampiakselia on käytettävä. Paikallistyöstöt tasapainon saavuttami
seksi on sallittua. Pintakarkaisu ja kuulapuhallus on sallittua. Kampiakselin 
kiillotus on kiellettyä. Kampiakselin vetopyörä on vapaa samoin hammas-
hihnan käyttö. 
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5.26 
Vauhtipyörän ja kytkinasetelman on oltava vakio-osia. Paikallistasapaino-
tus on sallittua. Kitkamateriaali on vapaa. "Racing" kytkimet ovat kiellet
tyjä. Vauhtipyörän pultit ovat vapaat sekäohjaustappeja saa asentaa. Vauhti
pyörän ja kytkinasetelman vähimmäispaino on 13,6 kg. 

5.27 
Enimmäispuristussuhde mitattuna seuraavasti. Palotilan vähimmäistila-
vuus on 41 cm3. Ylimmän puristusrenkaan ja männän reunan välistä tilaa 
ei oteta huomioon. Vakio Ford kansitiiviste: — vähimmäispaksuus 0,85 mm, 
— sylinterireiän vähimmäishalkaisija 82,50 mm. Mäntä ei saa nousta sy-
linterilohkon pinnan yläpuolelle YKK:ssa. Sylinterilohkon pinnan saa työs
tää. Venttiilien tunkeutumista palotilaan ei oteta huomioon. 

5.28 
Sylinterikannen imu- ja pakoaukkoja saa työstää metallia poistamalla rajo
jen puitteissa. Materiaalin lisääminen missään muodossa on kiellettyä. Imu-
aukon enimmäishalkaisija imusarjaa vasten on 36,12 mm. Pakoaukon 
enimmäishalkaisija pakosarjaa varten on 29,41 mm. 

5.29 
Vakio imusarjoissa ulommaiset aukot saavuttavat joskus enimmäismitan 
31,49 mm pystysuoraan mitattuna. Tämä hyväksytään jos valu on alku
peräisessä koskemattomassa tilassaan. 

5.30 
Kaasuttimen laippasarjan on oltava 96,52 mm pitkä. Primäärikurkun enim-
mäis loppusäde, — 18 mm. Sekundäärikurkun enimmäis loppusäde, — 
20 mm. 

5.31 
Mäntien on oltava vakio Ford tuotantomäntiä muuntamattomina millään 
tavalla, poikkeuksena tasapainotus ja kuten alla on määritelty. Kaikki kol
me männänrengasta on oltava asennettuna. Renkaiden on oltava vakiotuo-
tantoa tai samaa mallia ja rakennetta. Puristusrenkaiden on oltava yhdestä 
kappaleesta tasa-aineista materiaalilaatua konventionaalisella tasa-aukolla. 
Ylimmän renkaan kromipäällystys on vapaaehtoista. Öljyrenkaiden on ol
tava joko yhdestä kappaleesta kaksin kosketuspinnoin tai "apex" kolmi-
kappaleinen (kaksi kiskoa ja yksi laajennusrengas). Männän yläpään sekä 
männäntapin kiinnikkeiden paikallistyöstö tilavuus- ja painotasapainon 
saavuttamiseksi on sallittua. 
Männän vähimmäispaino, männänrenkain ja tapein on 555 gr. 
Männän tapin paino on 115 ±2 gr. 
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5.32 
Venttiilit on jätettävä vakiomuotoonsa. Minkäänlainen muodon muutta
minen ei ole sallittua. Alkuperäinen 45 asteen istukkakulma on säilytettävä. 
Keskiöiden etäisyys toisistaan on 39,12 ±0,5 mm. 
Imuventtiilin kokonaispituus on 110,92 ±0,5 mm. 
Pakoventtiilin kokonaispituus on 110,61 ±0,5 mm. 
Imuventtiilin enimmäishalkaisija on 39,62 mm. 
Pakoventtiilin enimmäishalkaisija on 34,00 mm. 

5.33 
Kiertokanget on jätettävä vakiomuotoonsa. Työstö on sallittua tasapainoi-
tuskyhmyistä "isossa" päässä, ja pienestä päästä ainoastaan tasapainon 
saavuttamiseksi. Kiillottaminen on kiellettyä. Kiertokangen vähimmäis
paino on 640 gr. 

6. Pyöränripustukset 
Jousia, pyörännapoja vastakappaleineen, etu- ja takapystytukia, laakereita 
ja holkkeja lukuunottamatta on kaikkien osien oltava teräksestä tai teräs-
seoksesta. 

7. Jarrujärjestelmä 
Kevytmetalliset jarrusatulat ovat kiellettyjä, muuten vapaat. Rakenteeltaan 
jarrujärjestelmän on vastattava liite J:n Art. 253 j määritelmää. 

8. Iskunvaimentimet 
Vapaat. 

9. Ohjausjärjestelmä 
Vapaa. 

10. Pyörät ja renkaat 
Ainoastaan 1 3 " teräslevypyörät ovat sallittuja. Enimmäisleveys on 5V2". 
Niiden on oltava vakiovalmistettua, mutta keskiölevyä saa siirtää. Suosi
tellaan pyörien kunnon viikottaista tarkastamista sekä uusimista kaksi ker
taa vuodessa. 
Rengasvalmisteen ja tyypin määrää AKK vuosittain. 

11. Voimansiirto 
Vaihdelaatikon on sisällettävä käyttökunnossa olevan peruutusvaihteen, 
joka on kuljettajan toimesta voitava kytkeä päälle hänen istuessaan autossa 
normaali ajoasennossa. Vaihdelaatikossa saa olla enintään neljä vaihdetta 
eteen. Välitykset ovat vapaat. 
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Ainoastaan takapyöräveto on sallittua. 
Vetopyörästön välityssuhde on vapaa. 
Vääntömomentin säätävät, osittaiset tai täysin lukitsevat tasauspyörästöt 
ovat kiellettyjä. 

12. Polttoainejärjestelmä 
Runkorakenteen ulkopuolella sijaitsevien polttoainesäiliöiden on vastattava 
FIA:n Spec/FT 3 laatuvaatimuksia. 
Tulelta suojaavalla pinnoitteella päällystetyt, runkorakenteen sisäpuolella 
olevat säiliöt, ovat sallittuja alle 70 km:n pituisissa kilpailuissa. 

13. Polttoainetilavuus 
Enimmäistilavuus on 41 litraa ellei FIA:n Spec/FT 3 turvatankkeja käytetä. 

14. Paino 
Auton vähimmäispaino on 420 kg. 

15. Moottorin tarkastuslukitus 
Moottori on varustettava 1/16" rei'illä katsastushenkilökunnan lukitusvai-
jereita varten, helposti luoksepäästäviin paikkoihin seuraavasti: 
Sumppu 
— kaksi reikää sumpun ja lohkon kiinnityslaipan lävitse. Yksi moottorin 

kummallekin puolelle. 
Ajoituspyörästön kansi 
— ainakin kaksi ruuvinpäätä on läpiporattava. 
Venttiilikoneiston kansi 
— ainakin kaksi ruuvinpäätä on läpiporattava 
Näiden määräysten noudattamatta jättäminen tekee moottorista sääntöjen 
vastaisen. 






