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X RYHMÄ E 

FORMULA FORD 1600 
TEKNISET MÄÄRÄYKSET 

AKK pidättää oikeuden näiden sääntöjen muutoksiin ja täsmennyksiin voimassa-
olokauden 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, liite J:n artikla 275, 
ja näiden sääntöjen mukaan, varustettuna vakio Ford 1600 GT "Kent" moottorilla. 

Ilkka Huttunen
Placed Image



280 

2. Turvallisuus 

2.1 Turvakaaret: 
1. Päätarkoitus on suojata kuljettajaa. 
2. Autoissa tulee olla vähintään kaksi turvakaarta. Titaniumin käyttö on kielletty. 

Etuturvakaaren tulee sijaita enintään 25 cm ratin etupuolella ja vähintään ratin 
yläosan korkeudella. 
Takakaaren tulee sijaita vähintään 50 cm etukaaren takana. Sen tulee olla riittä
vän korkea, jotta suora, joka kulkee etu- ja takakaaren yläosien kautta, kulkee 
kuljettajan kypärän yli, kuljettajan istuessa normaalisti istuimellaan turvavyöt 
kiinnitettyinä. 
Takakaaren istuimen takana tulee sijaita symmetrisesti auton pituussuuntaisen 
keskiviivan suhteen, lisäksi: 
— minimikorkeus on 90 cm mitattuna pystysuoraan monocoquen pohjalta 
— yläosan on ulotuttava vähintään 5 cm kuljettajan kypärän yläpuolelle 
Vahvuus: turvakaari, jonka rakenne on vapaa tulee kestää seuraavat samanaikai
set minimikuormitukset, jotka kohdistetaan perusrakenteen yläosaan: 
— 1,5 W sivusuunnassa 
— 5,5 W eteen- ja taaksepäin 
— 7,5 W pystysuunnassa 

W = auton kilpailupaino 
Katsastuksessa on esitettävä asiantuntevan elimen allekirjoittama todistus, jota seu
raa piirustus tai valokuva turvakaaresta, että turvakaari kestää yllämainitut voimat. 
Aina kun käytetään pultteja ja muttereita, tulee pulttien paksuuden olla riittävä 
niiden lukumäärään nähden ja niiden tulee olla korkeinta mahdollista laatua (suosi
tellaan lentokonelaatua). Nelikulmapultteja ja -muttereita ei saa käyttää. Pääkaaret 
tulee taivuttaa yhdestä putkesta tasaisin taivutuksin. Putkissa ei saa olla ryppyjä 
eikä seinämävaurioita. Hitsaussaumojen tulee olla korkeinta mahdollista laatua 
(suositellaan kaarihitsausta ja erityisesti heliumhitsausta). 
Putkikehikkorakenteessa on tärkeää, että turvakaari on kiinnitetty siten, että voimat 
jakautuvat laajalle alueelle. Turvakaaren kiinnittäminen yhteen putkeen tai putkilii-
toskohtaan ei ole riittävä vaan se on oltava putkirungon osa eikä vain kiinnitys 
siihen. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä korin vahvistamiseen lisäämällä putkia tai laat
toja voimien jakamiseksi. 
Monocoque-rakenteessa on tärkeää, että turvakaari on 360° auton sisäpuolelta ja 
kiinnitetty sopivilla kiinnittimillä. Tällainen rakenne korvaa runkorakenteen. 
Suojakaan on varustettava poikittaistuella, joka tukee ajajan päätä takaapäin. 
Suojakaaren alaosaan on porattava 6 mm reikä, josta seinämävahvuuden voi tar
kistaa. 

2.2. Turvavyöt 
Auto on varustettava kuuden pisteen turvavyöllä: 2 olkavyötä, lantiovyö ja 2 jalko
jen välistä vyötä. KV-kilpailuissa on näiden vöiden oltava FIA Standardin No 8853 
mukaisia. Vöissä on merkintä tästä standardista. 

2.3. Tulensammutusjärjestelmä 
Auto on varustettava kiinteällä tulensammutusjärjestelmällä, jonka kapasiteetti on 
2,5 kg haloonia. Ajajan on kyettävä normaali ajoasennossa laukaisemaan sammu-
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tusjärjestelmä. Laukaisumekanismi voi olla joko mekaaninen tai sähköinen. Säh
köisellä laukaisumekanismilla on oltava oma voimanlähteensä täysin erillään auton 
muusta sähköjärjestelmästä. 

Kansallinen suositus: 
Tulensammutusjärjestelmän tulisi vastata liite J:n Art. 253.7 mukaista 
määritelmää. 

2.4. Turvatankit 
F.I.A:n hyväksymä standardi turvatankeille on F.I.A./Spec/FT 3. Tankit ovat 
valtuutettujen yritysten valmistamia ja ovat merkittyjä kyseisen yrityksen nimellä, 
tuote-erittelyllä, tunnuksella sekä valmistuspäivämäärällä. Mitkään muut turva-
tankit eivät ole hyväksyttyjä. Yli viisi vuotta vanhat turvatankit hylätään. 

Kansallinen suositus: 
F.I.A./Spec/FT 3 turvatankkien käyttö. 

2.5. Varoitusvalo 
Auto on varustettava vähintään 15 W:n, taaksepäin suunnatulla, varoitusvalolla. 
Valon pinta-ala on 20—40 cm2. Sitä ei saa sijoittaa enemmän kuin 10 cm auton 
keskiviivasta. Kuljettajan tulee voida sytyttää varoitusvalo. Varoitusvalo on kytket
tävä palamaan kilpailun johdon sitä niin vaatiessa. 

2.6. Täyttöaukot 
Polttoainesäiliön täyttöputki ja korkki ei saa ulottua korirakenteen ulkopuolelle. 
Täyttöputken halkaisijan tulee olla riittävä, jotta ilma pääsee poistumaan pikatäyt-
töä suoritettaessa. Hengitysputken, joka yhdistää säiliön ulkomaailmaan, tulee estää 
polttonesteen vuotamisen auton liikkuessa. Sen aukko ei saa olla 25 cm:ä lähempänä 
ohjaamon takaosaa. 
Polttoainetankin korkki tulee olla siten suunniteltu, ettei se avaudu onnettomuuden 
tai väärän sulkemistavan johdosta. 

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

2.8. Päävirtakatkaisin 
Kuljettajan istuessa autossa turvavyöt kiinnitettynä, tulee hänen voida katkaista 
kaikki virtapiirit kipinävapaasta katkaisijasta, johon on päästävä käsiksi myös auton 
ulkopuolelta. Päävirtakatkaisimen käyttökatkaisin on sijoitettava pääkaaren ala
osaan vasemmalle tai oikealle puolelle. Se tulee merkitä valkoreunaisella sinisellä 
kolmiolla, jonka kanta on vähintään 10 cm, ja jossa on punaisen salaman kuva. 

2.9. Ajovarustus 
Katso nopeuskilpailujen säännöt kohta 10. 
Lisäksi on käytettävä visiiriä tai ajolaseja. 
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2.10. Öljyn keräyssäiliö 
Milloin auton kampikammion tuuletusjärjestelmä ei ole suljettu, tulee auto varustaa 
vähintään 2 l:n öljynkerääjällä, jonka tulee olla läpinäkyvä tai varustettu läpinäky
vällä paneelilla. 

2.11. Taustapeilit 
Autot on varustettava vähintään kahdella taustapeilillä, joista on näkyvyys taakse 
auton kummallekin puolelle (min. pinta-ala 55 cmVpeili). Peilit on kiinnitettävä 
siten, että saavutetaan esteetön näkyvyys taaksepäin molemmin puolin ja että peilit 
eivät ajon aikana tärise. 

2.12. Polttoaineputket ja sähköjohtimet 
Jos johdot, putket ja sähkövarusteet eivät ole lentoteollisuuden vaatimusten mukai
sia, koskien sijoitusta, materiaalia ja liitoksia, tulee ne sijoittaa tai asentaa siten, 
ettei vuodosta seuraa: 
— nesteen kerääntymistä 
— nesteen vuotamista ohjaamoon 
— nesteen ja sähköjohdon tai -laitteen kosketusta toisiinsa 
Jos johtoja, putkia tai sähkölaitteita kulkee ohjaamon läpi tai on asennettuna sinne, 
tulee niiden olla täysin suljettu nesteenpitävällä ja tulenkestävällä päällystemateri
aalilla. 

3. Alusta 
Alustan on oltava putkirakenteinen ilman kantavia jäykkääjälevyjä, lukuunotta
matta ohjaamon ja moottoritilan välistä tulenkestävää välilaipiota sekä pohjalevyä. 
Pohjalevyn profilointi ei saa ylittää 2,54 cm. Monocoque alusta on kielletty. Kanta
viksi jäykkääjälevyiksi katsotaan metallilevyt, jotka on kiinnitetty runkoon hitsaa
malla, kovajuotoksella tai niittaamalla, tai pulteilla tai ruuveilla, joiden keskiöiden 
etäisyys tosistaan on alle 15,24 cm. Mitkään moottorin öljy- tai vesiletkut eivät saa 
sijaita ohjaamossa. 
1.1.1987 jälkeen käyttöönotetuissa autoissa on ohjaamon poikkileikkauksen kuljet
tajan jaloista etuistuimen selkänojaan oltava vähintään 700 cm2 ja ohjaamon mi-
nimileveys koko ohjaamon pituudelta on 25 cm. Ainoastaan ohjauspyörän akseli 
saa sijaita tässä tilassa. Kuljettajan jalkojen on sijaittava etuakselilinjan takapuolella, 
kun polkimet ovat lepoasennossa. 

4. Kori 
Kaikenlaiset aerodynaamiset lisälaitteet kuten siivet, siivekkeet, "spoilerit", "hel
mat", ym. ovat kiellettyjä. Myöskään pyöränripustuksen osista ei saa muotoilla 
aerodynaamisia laitteita. Minimimaavara on 4 cm. 
Hiili-ja Kevlar-kuitujen käyttö on kielletty korimateriaalina. Korirakenteen kateosat 
eivät saa toimia kantavana rakenteena. 
1.1.87 jälkeen käyttöönotetuissa autoissa kori ei saa takana ulottua vaihdelaatikon 
takimmaisen pisteen takapuolelle. 
Pyörän keskiöiden alapuolella kori saa takana ulottua enintään taka-akselin linjalle. 
Formula Ford 1600 -auton mittojen on oltava alla olevan taulukon ja kaaviokuvan 
puitteissa: (mitat ovat cm) 

a 
b 
c 
d 
d, 
e 
f 

g 
h 

j 
k 
1 
m 
n 
s 
A 
B 

— korirakenteen enimmäisetäisyys taka-akselin keskiöstä 
— korirakenteen enimmäisetäisyys etuakselin keskiöstä 
— korirakenteen enimmäiskorkeus maasta 
— pakoputken takapään korkein sallittu etäisyys maasta 
— pakoputken takapään korkeuden sallittu vaihteluväli 
— korirakenteen enimmäiskorkeus etupyörien etupuolella 
— suojakaaren vähimmäiskorkeus ajajan selän suunnassa 
— pienin sallittu suojakaaren ja kypärän välys 
— auton suurin sallittu kokonaisleveys 
— korirakenteen enimmäisleveys etupyörien takana 
— korirakenteen enimmäisleveys etupyörien edessä 
— ohjaamon aukon vähimmäisleveys 
— ohjaamon aukon vähimmäis samansuuntaispituus 
— ohjaamon aukon vähimmäis kokonaispituus 
— pakoputken pään enimmäisetäisyys taka-akselin keskiöstä 
— vähimmäis akseliväli 
— vähimmäis raideväli 
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60 
100 
90 
60 
30 

vanteen yläreuna 
92 

5 
185 
95 
95 
45 
30 
60 
60 

200 
120 

5. Moottori 
Ainoa sallittu moottori on Ford 1600 GT "Kent" moottori, jonka sylinterin nimel-
lishalkaisija 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 sallittuja. Kaikki moottorinosat, joita ei 
ole näissä säännöissä käsitelty, on jätettävä täysin muuttumattomina vakiomuo
toonsa. 

5.1. 
Moottori on asennettava autoon pystysuoraan asentoon pituusakselin suuntaisesti. 

5.2. 
a) Ilmanpuhdistimen saa poistaa tai vaihtaa ja imusuppilon saa lisätä. 
b) Vain yhtä Ford 1600 GT "Kent" moottorista peräisin olevaa kaasutinta saa 
käyttää. Kaasuttimen tyyppi on Weber 32/36 DGV tai DGAV. Kurkkujen max 
halkaisijat ovat 26 mm ja 27 mm. Max halkaisija imusarjan tiivistettä vasten on 
32/36 mm. 
Suuttimia saa vaihtaa ja kaasuläpät saa muuttaa aukeamaan samanaikaisesti. 
Kylmäkäynnistyslaitteet sekä sumutintangon saa poistaa. Sisäisiä sekä ulkoisia 
putkia ylivuodon estämiseksi saa asentaa. "Emissio"-säätö kaasuttajan tiivisteet saa 
poistaa. Mitkään muut muutokset eivät ole sallittuja. Kaasuttimen kuristimet on 
jätettävä vakiomuotoonsa eikä minkäänlainen kiillotus tai muotoilu ole sallittua. 
Kaikki keinot imuilman jäähdyttämiseksi on kielletty. 
Kaikenlainen vesiruiskutus on kielletty. 
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c) Imusarjan varaosanumero on 711F942HC. Imuaukon max mitat kaasutinta 
vasten oheisen kuvan mukaiset. 

L max = 96,52 mm 
A max = 20,00 mm 
B max = 18,00 mm 

Imuaukon max halkaisija sylinterinkantta vasten on 31,49 mm. Tämä halkaisija 
saadaan ylittää pystysuorassa tasossa mikäli valu on alkuperäisessä koskematto
massa tilassa. Mitkään muutokset eivät ole sallittuja. Imukanavat on jätettävä 
koskemattomaan alkuperäiseen muotoonsa. Imusarjan kaasutinlaipan saa työstää 
pituusakselin suunnassa vaakatasoon. Veden kulkuaukko imusarjassa voidaan tehdä 
toimimattomaksi tai se voidaan tulpata. Imusarjaa saadaan koneistaa ulkopuolelta 
jotta saadaan tilaa kuristinläppäkoneistolle mikäli molemmat läpät avautuvat sa
manaikaisesti. 
d) Kaasuttimen ja imusarjan välisen tiivisteen varaosanumero on 711F9447AB. 
Tiivisteen paksuus on 5,7 ± 0,35 mm. Imusarjan tiivisteen max paksuus on 0,86 
mm. 

5.3. 
Kaikenlainen materiaalin lisääminen mihin tahansa osaan on kielletty. 
Kierteiden varmistusliimaus on sallittu. 

5.4. 
Vaurioituneet venttiiliohjaimet, venttiili-istukat sekä sylinterit saa korjata vaihta
malla ne valurautaventtiiliohjaimiin, valurautavaihtoistukkoihin sekä valurauta-
sylinteriholkkeihin. Kaikki vakiokokoa. 

5.5. 
Edestakaisin liikkuvien sekä pyörivien osien tasapainotus on sallittua ainoastaan 
materiaalia poistamalla valmistajan sitä tarkoittamista paikoista. 

5.6. 
Venttiilikoneiston kannen saa vaihtaa erikoisvalmisteiseen edellyttäen, että se ei 
millään tavoin paranna moottorin suorituskykyä. 
Venttiilikoneiston kannessa ei saa olla vesikanavia. 

5.7. 
Vakio venttiilijousilautaset ovat pakolliset ja ainoastaan yksinkertaiset venttiilijouset 
ovat sallittuja. Aluslevyt, sekä venttiilijouset muutoin, ovat vapaat. 

5.8. 
Pakosarja ja pakoputkisto ovat auton määräysten puitteissa vapaat. 



5.9. 

Voitelujärjestelmä moottorin ulkopuolella on vapaa. Olemassaolevia alkuperäisiä 
öljykanavia saa laajentaa tai pienentää mutta niitä ei saa lisätä. Kuivasumppuvoitelu 
on sallittu. 
Sylinterilohkon paikallistyöstö öljypumpun asentamisen mahdollistamiseksi on sal
littua. 

5.10. 
Öljyn jäähdyttimet ovat vapaat. 

5.11. 

Nestemäinen jäähdytysjärjestelmä on pakollinen, mutta jäähdyttäjä sekä vesi
pumppu ovat vapaat. Mikäli jäähdyttäjä on koteloitu, varustettu ilmavirtakuomulla 
tai johtimella, on niiden täytettävä korille asetetut vaatimukset. 

5.12. 

Ainoastaan vakio mekaaninen polttoainepumppu on sallittu. 
Polttoaineputket ovat vapaat. Polttoaineen jäähdytin on vapaa mutta sen tulee 
sijaita rungon sisäpuolella. Turvallisuusseikat tulee ottaa huomioon. 
5.13. 

Virranjakaja on vapaa, edellyttäen että sen sijainti ja käyttö on alkuperäinen. 
Määritelmä: Virranjakaja on laite joka katkoo, ajoittaa ja jakaa matala-ja korkea
jännite sytytysvirtaa keskipakoisvoimaa ja alipainetta hyväksi käyttäen. Sen vuoksi 
muita laitteita jotka katkovat, ajoittavat tai jakavat sytytysvirtaa ei saa asentaa. 
Osoitin vauhtipyörän/ kampiakselin ajoittamiseksi virranjakajan kanssa saadaan 
asentaa moottoriin. 

5.14. 

Mikään puhdistusmenetelmä ei saa muuttaa niiden osien pinnanlaatua joissa vaadi
taan alkuperäinen pinnanlaatu. 

5.15. 

Tiivisteet ovat vapaat, lukuunottamatta kannentiivistettä sekä kaasuttimen ja imu-
sarjan välistä tiivistettä, joiden on oltava vakio Ford valmistetta moottorille. Vent-
tiilivarsitiivisteiden asentaminen on vapaaehtoista. Imu- ja pakosarjatiivisteiden on 
suunnilleen vastattava vakio tuotantopaksuutta. 

5.16. 

Pumpun, tuulettimen ja laturin käyttöpyörät ja niiden pultit ja aluslevyt ovat vapaat. 

5.17. 

Kampikammion huohottimen saa muuttaa tai poistaa, mutta kaikkien huohottimien 
tulee johtaa keräilysäilöön. 

5.18. 

Mekaanisen kierroslukulaskimen käytön asentaminen on luvallista. 
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5.19. 
Laturi on vapaaehtoinen. 

5.20. 
Vakio yli-ja alikoko laakerit ovat luvallisia. Lääkereiden lukumäärän lisääminen ja 
leveämpien lääkereiden aentaminen on kielletty. 

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

5.22. 
Työntötangot, keinuvivut, venttiilinostimet, keinuvipupukit ja akselit on jätettävä 
vakiomuotoonsa (= standardi). 

5.23. 
Keinuvivun, venttiilin varteen osuvan kosketuspinnan uudelleen muotoilu on sallit
tua edellyttäen, että venttiilien nostokorkeus ei ylity. 

5.24. 
Ainoa sallittu nokka-akseli on Ford varaosa no 771M6250BA. 
Nokka-akseli on jätettävä täysin vakiomuotoonsa. Sen tulee olla kokonaan Ford 
Motor Co:n valmistama ja hioma. Raaka-aineesta hiominen, uudelleen hiominen 
tai uudelleen muotoilu on kiellettyä. Pintakarkaisu on sallittua. Kuulapuhdistus tai 
kiillotus on kiellettyä. Erilliset käyttöpyörän kiinnitystapit ovat sallittuja. 
Enimmäisnosto nokka-akselin missään kohdassa ei saa ylittyä. 

Symmetriset 
DM (max) 
Dm (max) 
nosto 0 = 0° 

5° 
10° 
15° 
20° 
30° 
40° 
60° 
90° 

imu 
33.60 mm 
27.78 mm 
5.87 mm 
5.81 mm 
5.64 mm 
5.38 mm 
5.00 mm 
4.01 mm 
2.69 mm 
0.46 mm 
0.05 mm 

pako 
33.65 mm 
27.78 mm 
5.89 mm 
5.85 mm 
5.67 mm 
5.41 mm 
5.03 mm 
4.04 mm 
2.77 mm 
0.61 mm 
0.20 mm 

Enimmäisnosto työntötankojen päässä: — imu 5,917 mm, — pako 5,943 mm. 
Enimmäisnosto venttiilivarren päässä nolla nostinvälyksellä: — imu 9,042 mm, — 
pako 9,093 mm. 
Nokka-ajoitus enimmäisnoston kohdalla: — imunokan suhde pakonokkaan 109 
astetta. 
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5.25. 
Vakio kampiakselia on käytettävä. Paikallistyöstöt tasapainon saavuttamiseksi on 
sallittua. Pintakarkaisu ja kuulapuhallus on sallittua. Kampiakselin kiillotus on 
kiellettyä. Kampiakselin vetopyörä on vapaa samoin hammashihnan käyttö. 
Kampiakselin minimipaino on 11,2 kg. 

5.26. 
Vauhtipyörän ja kytkinasetelman on oltava vakio-osia. 
Minimipainon ja tasapainon saavuttamiseksi on koneistus sallittu alunperin koneis
tetuista pinnoista. Kitkapinnan saa oikaista. 
Valupinnat on jätettävä alkuperäiseen muotoonsa. On sallittua käyttää alkuperäisen 
kaltaista ei alkuperäistä kytkinasetelmaa (lautasjousi) ja kytkinlevyä (neljä vaimen-
ninjousta). 
Kitkamateriaali on vapaa. "Racing" kytkimet ovat kiellettyjä. Vauhtipyörän pultit 
ovat vapaat sekä ohjaustappeja saa asentaa. Vauhtipyörän ja kytkinasetelman vä
himmäispaino on 13,6 kg. 
Käynnistysrenkaan kiinnittäminen hitsaamalla vauhtipyörään on sallittu. 

5.27. 
Enimmäispuristussuhde mitattuna seuraavasti. Palotilan vähimmäistilavuus on 
41 cm3. Ylimmän puristusrenkaan ja männän reunan välistä tilaa ei oteta huomioon. 
Vakio Ford kansitiiviste: Varaosa no 781M6051AA (AIA) —vähimmäispaksuus 
0,85 mm puristettuna (kansitiivisteen paksuutta ei lasketa palotilaan), sylinterireiän 
vähimmäishalkaisija 82,50 mm. Mäntä ei saa nousta sylinterilohkon pinnan yläpuo
lelle YKK:ssa. Sylinterilohkon pinnan saa työstää. Venttiilien tunkeutumista palo-
tilaan ei oteta huomioon. 
Venttiili saa tunkeutua palotilaan max 1,2 mm. 

5.28. 
Sylinterikannen imu-ja pakoaukkoja saa työstää metallia poistamalla rajojen puit
teissa. Materiaalin lisääminen missään muodossa on kiellettyä. Imuaukon enim-
mäishalkaisija imusarjaa vasten on 36,12 mm. Pakoaukon enimmäishalkaisija pako
sarjaa varten on 29,41 mm. 

5.29. 
Vakio imusarjoissa aukot ylittävät joskus enimmäismitan 31,49 mm pystysuoraan 
mitattuna. Tämä hyväksytään jos valu on alkuperäisessä koskemattomassa tilassaan. 

5.30. 
Mäntien on oltava vakio Ford tuotantomäntiä muuntamattomina millään tavalla, 
poikkeuksena tasapainotus ja kuten alla on määritelty. Kaikki kolme männänren-
gasta on oltava asennettuna. Renkaiden on oltava vakiotuotantoa tai samaa mallia 
ja rakennetta. Puristusrenkaiden on oltava yhdestä kappaleesta tasa-aineista mate-
riaalilaatua konventionaalisella tasa-aukolla. Ylimmän renkaan kromipäällystys on 
vapaaehtoista. Öljyrenkaiden on oltava joko yhdestä kappaleesta kaksin kosketus
pinnoin tai "apex" kolmikappaleinen (kaksi kiskoa ja yksi laajennusrengas). Vain 
Ford tuotantoa olevat molybdeeni ylimmäiset puristusrenkaat ovat sallittuja (huom. 
varaosanumero). Männän yläpään sekä männäntapin kiinnikkeiden paikallistyöstö 
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tilavuus- ja painotasapainon saavuttamiseksi on sallittua. 
Männän vähimmäispaino, männänrenkain ja tapein on 555 g. 
Männän tapin paino on 115 ± 2 g. 

5.31. 
Venttiilit on jätettävä vakiomuotoonsa (kiillottaminenkin on kielletty). Minkään
lainen muodon muuttaminen 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. 

5.32. 
Kiertokanget on jätettävä vakiomuotoonsa. Työstö on sallittua tasapainoituskyh-
mystä "isossa" päässä, ja pienestä päästä ainoastaan tasapainon saavuttamiseksi. 
Kiillottaminen on kiellettyä. Kiertokangen vähimmäispaino on 640 g. 

6. Pyöränripustukset 
Jousia vastakappaleineen, pyörännapoja vastakappaleineen, etu- ja takapystytukia, 
kallistuksenvaimentajan tukia, iskunvaimentajan kuppeja ja muttereita, laakereita 
ja holkkeja lukuunottamatta on kaikkien osien oltava teräksestä tai terässeoksesta. 
Titaanin käyttö on kielletty. 

7. Jarrujärjestelmä 
Kevytmetalliset jarrusatulat ovat kiellettyjä, muuten vapaat. Rakenteeltaan jarru
järjestelmän on vastattava liite J:n Art. 275—10 määritelmää. 

8. Iskunvaimentimet 
Vapaat. 

9. Ohjausjärjestelmä 
Vapaa. 

10. Pyörät ja renkaat 
Ainoastaan 13" teräslevypyörät ovat sallittuja. Enimmäisleveys on 5'/2". Niiden on 
oltava vakiovalmistetta, mutta keskiötä saa siirtää. Suositellaan pyörien kunnon 
viikottaista tarkastamista sekä uusimista kaksi kertaa vuodessa. 
Sallitut renkaat: 
AKK tiedottaa myöhemmin. 

11. Voimansiirto 
Vaihdelaatikon on sisällettävä käyttökunnossa olevan peruutusvaihteen, joka on 
kuljettajan toimesta voitava kytkeä päälle hänen istuessaan autossa normaali ajo
asennossa. Vaihdelaatikossa saa olla enintään neljä vaihdetta eteen. Välitykset ovat 
vapaat. 
Ainoastaan takapyöräveto on sallittua. 
Vetopyörästön välityssuhde on vapaa. 
Vääntömomentin säätävät, osittaiset tai täysin lukitsevat tasauspyörästöt ovat kiel
lettyjä. 
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12. Polttoainejärjestelmä 
Runkorakenteen ulkopuolella sijaitsevien polttoainesäiliöiden on vastattava F.I.A:n 
Spec/FT 3 laatuvaatimuksia. 
Tulelta suojaavalla pinnoitteella päällystetyt, runkorakenteen sisäpuolella olevat 
säiliöt, ovat sallittuja alle 70 km:n pituisissa kilpailuissa. Tankit on eristettävä 
ohjaamosta tulenkestävällä välilaipiolla. 

13. Polttoainetilavuus 
Enimmäistilavuus on 41 litraa ellei F.I.Arn Spec/FT 3 turvatankkeja käytetä. 

14. Paino 
Auton vähimmäispaino on 420 kg. 

15. Moottorin tarkastus 
Moottori on varustettava 1/16" rei'illä sinetöintiä varten, helposti luoksepäästäviin 
paikkoihin seuraavasti: 
Sumppu 
— kaksi reikää sumpun ja lohkon kiinnityslaipan lävitse. Yksi moottorin kummal

lekin puolelle. 
Ajoituspyörästön kansi 
— ainakin kaksi ruuvipäätä on läpiporattava. 
Venttiilikoneiston kansi 
— ainakin kaksi ruuvipäätä on läpiporattava 
Lisäksi kaksi reikää kaasuttimen, imusarjan ja moottorin/kytkinkopan sinetöimi-
seksi. 
Näiden määräysten noudattamatta jättäminen tekee moottorista sääntöjen vastaisen. 

FORMULA VW 1600 

1. Yleistä 
Säännöt määrittelevät formulaluokan yksipaikkaisia (monoposto) enintään 4-pyö-
räisiä ja VW moottorilla varustettuja kilpa-autoja varten. 

2. Sallitut muutokset ja lisäykset 
Ainoastaan näiden sääntöjen määrittelemät muutokset ja lisäykset ovat sallittuja. 
Kaikki moottorinosat, joita ei ole näissä säännöissä käsitelty, on jätettävä täysin 
muuttumattomina vakiomuotoonsa. 

3. Vähimmäispaino 
Vähimmäispaino ilman polttoainetta, ilman kuljettajaa ja ilman painolastia on 
420 kg. 

4. Kori 
4.1. Korin mitat 
Korin suurin sallittu korkeus maanpinnasta mitattuna on 900 mm (mitattuna kul
jettaja autossa, mutta ilman polttoainetta). 




