Kilpailunjohtajan tiedote 1. selventämään eri luokissa sallittuja renkaita
54. Arctic Lapland Rally:ssa.
Luokat 1 – 6
54. Arctic Lapland Rally 1 – 6 -luokissa on sallittua käyttää seuraavia renkaita:
Merkki
Malli
Koko
DMACK
DMG ICE 2
185/65 R 15
DMACK
DMG ICE 2
185/70 R 15
Michelin
TL X ICE NORTH NA01 L/R
15/65 - 15
Michelin
TL X ICE NORTH NA01
13/64 - 15
Pirelli
Sottozero Ice J1 L/R
205/65 R 15
Pirelli
Sottozero Ice WJ
185/65 R 15
Rengasmäärät
54. Arctic Lapland Rallyssa luokissa 1-6 yhdelle autolle merkattavien / sallittujen renkaiden
enimmäismäärä on 20 kpl.
6.1.3 Nastarenkaiden kanssa käytettävät vanteet rallin arvokilpailuluokissa
Kaikissa Suomen kansallisissa ryhmissä vanteen minimileveys on 5,5 tuumaa käytettäessä 15
tuuman renkaita.
Ryhmissä R1, R2, R3, R4 ja R5 sekä S2000-rally on käytettävä ryhmän luokituksen mukaisia
vanteita kaikissa kilpailuissa.
Luokitellun
nastarenkaan
koko
saa
olla
enintään
15
tuumaa.
14
tuumaisia,
kokonaiskorkeudeltaan enintään 600mm ja sitä pienempiä nastarenkaita ei tarvitse luokitella,
mutta niiden nastojen tulee täyttää nastojen luokitussäännöt.
Nastojen mitat ja mallit
Käytettävän nastan kokonaispituus saa olla enintään 20 mm ja nastan rungon halkaisija enintään
9 mm ja enimmäispaino 4,0 g. Kärkiosan poikkileikkauksen tulee olla likipitäen pyöreä ja
kärkiosan halkaisijan vähintään 2,5 mm.
Kilpailunjohtaja tai tuomaristo voi velvoittaa kilpailijan tai huollon irrottamaan riittävän määrän
nastoja niiden säännönmukaisuuden toteamiseksi.

Luokat 7 - 26
54. Arctic Lapland Rally 7 – 26 -luokissa käytettävät renkaat
Luokissa 7 – 26 on sallittua käyttää luokkien 1 – 6 määräysten mukaisia renkaita, mutta myös
vuoden 2018 määräysten mukaisia renkaita (sisältää 16-tuuman renkaat).
Renkaiden merkki ja malli on vapaa ja rengasmäärää ei ole rajoitettu.
Historic-autojen luokissa renkaat ovat Liite K:n mukaiset.
Vuoden 2018 säännön mukaiset nastojen mitat ja mallit
Käytettävän nastan kokonaispituus saa olla enintään 20 mm ja nastan rungon halkaisija enintään
9 mm ja enimmäispaino 4,0 g. Kärkiosan poikkileikkauksen tulee olla likipitäen pyöreä ja
kärkiosan halkaisijan vähintään 2,5 mm
Kilpailunjohtaja tai tuomaristo voi velvoittaa kilpailijan tai huollon irrottamaan riittävän määrän
nastoja niiden säännönmukaisuuden toteamiseksi

Vuoden 2018 säännön mukaisten nastojen lukumäärä
Liukuesteiden lukumäärä ei saa ylittää 20 kpl/renkaan kulutuspinnan pituusdesimetriä kohden.
Tarkastus tapahtuu 30 pituus cm:n matkalta. Tällä mittavälillä ei missään renkaassa millään
kohtaa saa olla yli 60 kpl liukuestettä.
Vuoden 2018 säännön mukaisen nastan kiinnitys
Liukuesteet eivät saa lävistää renkaan kudosta ja niiden kiinnitys on tapahduttava ulkoapäin.
Liukueste tulee asentaa kohtisuoraan kulutuspintaa vasten pystyyn, kärki ylöspäin.
Lisätietoja antaa Iiro Palmi, iiro.palmi@autourheilu.fi, puhelin 050- 347 5177

