Historic tekniikkapäivät
27.11.2021
Kysymyksiä ikäkausiluokituksista ja niiden dokumentoinnista, sekä HTP:n
päivittämisestä.

Osa 1
Ikäkauden ratkaisuja G1 ikäkauteen
• Saako Ford Escortissa käyttää vinosti suunnattuja taka-akselin
tukivarsia ( a’la RS 2000). Jos saa, niin mihin lupa perustuu?
• Pitääkö vanteen leveyden ja raideleveyden olla luokitustodistuksen
mukaisia? Saako vanne olla eri näköinen, kuin luokitustodistuksessa?
Koskeeko myös talviralleissa käytettäviä vanteita?
• Saako käyttää kaksitoimisia iskunvaimentimia, joissa voi säätää sekä
sisään, että ulosjoustoa?
• Voiko maskin takana olevaan peltiin tehdä lisäaukkoja jäähdytysilman
johtamiseen öljynjäähdyttimelle ja moottoritilaan? Esim. BMW 2002

Ikäkausi G1
1) Saako Ford Escortissa käyttää vinosti suunnattuja taka-akselin
tukivarsia ( a’la RS 2000). Jos saa, niin mihin lupa perustuu?
1300GT (5211), Super, (5213), DeLuxe (5214) ja Twin Cam (1524):
Alunperin nämä tangot ovat kaikissa versioissa suoraan pitkittäin (perusluokitus).
Ykkösryhmässä (GT) pitää olla luokituksen mukaiset (huomioi luokitustodistuksen rajaukset)
Tangot voi myös poistaa (ryhmä 2).
Luokitustodistus ei suoraan anna muita vaihtoehtoja.
Ikäkauden sääntö ei salli muutoksia tukivarsiin, eikä poistoa.
Appendix K liite VIII ja IX:
VIII (”ryhmä 1”) ei salli mitään muutoksia tukivarsien kiinnityksiin
IX: Ei salli muutoksia, ellei ole erikseen luokiteltu

Mk1 suorat tangot

Mk1/2 RS2000
FCD1

Ko. Escortin malleihin on myös luokiteltu HD-takaiskunvaimenninkotelosarja, jonka
asentamisen yhteydessä reaktiotankojen akseliston pään korvakkeet siirretään
keskemmälle (sekä iskunvaimentimien alapään kiinnityspisteet jousen alalevystä
akseliputkeen). Syynä muutossarjan edellyttämä iskunvaimentimien uusi sijainti
samassa linjassa reaktiotankojen alkuperäisten akselikorvakkeiden kanssa.
Ford Competition Department on julkaissut keväällä 1968 erillisen ohjeen
luokitellun muutoksen toteuttamiseksi, kts kuva FCD1.

Vastaus:
Taka-akselin reaktiotankojen pitää olla pitkittäissuuntaisia ja muutoin luokituksen
mukaisia, ellei käytetä luokituskuvan mukaisia takaiskaritorneja. Tällöin rakenteen saa
toteuttaa Fordin ohjeen mukaisesti. Muita muutoksia ei sallita.

Mk1 HD-iskunvaimennus

Ikäkausi G1
2) Pitääkö vanteen leveyden ja raideleveyden olla luokitustodistuksen
mukaisia? Saako vanne olla eri näköinen, kuin luokitustodistuksessa?
Koskeeko myös talviralleissa käytettäviä vanteita?
• Liite K liite VIII: Ryhmässä 1 vanne tulee olla luokiteltu ja siten vanteen mitat ja
raideleveys tulee säilyä (joitain vapauksia kapeimpiin vanteisiin).
• Liite K liite IX: Ryhmässä 2 vanne tulee olla ikäkauden mukainen tai ”Minilite”-tyylinen.
Kyseistä Minilite-tyylistä voi käyttää, mikäli:
•
•
•
•

Muuta luokituksen mukaista vannetta ei ole saatavilla
Vanteen mitat vastaavat luokiteltua
Luokiteltu raideleveys ei ylity
(Ikäkauden sääntökään ei anna muita vapauksia)

• Liite K kansallinen lisäys: Autot, joissa on passissa sallittu ainoastaan pienempien kuin
13” vanteiden käyttö, voidaan talviralleissa käyttää 13” vannetta. Huomioi kuitenkin
raideleveys (1-ryhmä). Talvirenkaat ja nastat Autourheilun Sääntökirjan mukaisesti.
• Vannetta saa vahvistaa ikäkauden mukaisesti (esim. pultinreikien holkitus)

Ikäkausi G1
3) Saako käyttää kaksitoimisia iskunvaimentimia, joissa voi
säätää sekä sisään, että ulosjoustoa?
• Kts Appendix K Supplement I.

• In addition to the following table, be
reminded that Appendix K restricts the
specification of replacement components to a
proven period specification and gives
guidance on replacement parts. (App K Article
3.3).

Ikäkaudenmukaisuustaulukko:
• The period of the internal technology must
be equally considered, and blanking off or
removing one adjuster from a double
adjustable damper does not convert it to an
acceptable single adjustable damper of an
earlier period.

• Eli säätönupin poistaminen ei
muuta vaimenninta
“vanhemmaksi”
• Esim. Bilstein on “monotube” ja
Koni Classic “twin-tube”

Ikäkausi G1
4) Voiko maskin takana olevaan peltiin tehdä lisäaukkoja
jäähdytysilman johtamiseen öljynjäähdyttimelle ja
moottoritilaan? Esim. BMW 2002
• Ryhmässä 1 ei saa tehdä mitään muutoksia
• Ryhmässä 2:
• Ikäkauden sääntö ei salli luokittelemattomia korimuutoksia
• Liite K liite IX viittaa korin modifiointiin ikäkauden mukaisesti
• …modifications carried out in the period within the limits of the international rules for
Grand Touring cars in force at the time…

Siten siis vain säännöissä aikoinaan sallitut ja ikäkaudella käytetyt
korimuutokset ovat mahdollisia

Osa 2:
Ikäkausien G2 ja H1 ikäkausiratkaisut/todisteet
(ryhmät 2 ja 4)

• Onko luvallista rakentaa Escort GT ja TC ns. nelilinkeillä ja Watt tuennalla ja coilover
iskareilla varustetulla taka-akselilla?
• Onko kardaanitunnelin takaosan levennys sallittu mk1 escorttien koreissa? Jos on, niin
mihin se perustuu?
• Voidaanko McPersson rakenteisen tuennan yläkiinnitystä muokata/vaihtaa laakerointia
camperin ja casterin muuttamiseksi?
• Voidaanko 140-sarjan Volvoissa G2 ikäkaudessa käyttää ns. lyhyttä vaihdekeppiä, jos
autossa on ns. ulkonevat ovenkahvat? Jos voidaan, niin mihin se perustuu.
• Vaaditaanko luokitelluista vanneleveyksistä/halkaisijoista poikkeaville vanteille
ikäkausitodisteet?
• Vaaditaanko luokituksista poikkeaville vaihteisto/perävälityksille ikäkausitodisteet?
Ikäkauden Liite J:n mukaanhan välitykset ovat olleet vapaat.
• Voidaanko kaksikurkkuiset vaakaimukaasuttimet korvata pystyimukaasareilla ja vaatiiko
muutoksen passiin?

G2 ja H1, Ryhmä 2
1) Onko luvallista rakentaa Escort GT ja TC ns. nelilinkeillä ja Watt
tuennalla ja coilover iskareilla varustetulla taka-akselilla?
• Ikäkauden (G2 ja H1, sama sääntö) sääntö sanoo:

• In the case of a rigid axle rear suspension it is allowed to add locating arms and their
mounting brackets.

• Lisäksi on muistettava Appendix K kohta 3.3.7

• ”Lisäksi ikäkauden Liite J:n mukaiset asiat ovat sallittuja, mikäli kyseistä asiaa on
ikäkaudella käytetty ja se voidaan osoittaa kohdan 3.3.8 mukaisesti.”
• Kohta 3.3.8 määrittelee ikäkausitodisteet ylläolevan asian todistamiseksi

• Todisteiden perusteella on siis mahdollista käyttää 1300GT:ssä ja TC:ssä
kyseistä ratkaisua.
• Linkkikoteloiden osalta pätee seuraavalla sivulla oleva lausunto

G2 ja H1, Ryhmä 2
2) Onko kardaanitunnelin takaosan levennys sallittu mk1
escorttien koreissa? Jos on, niin mihin se perustuu?
• Ikäkauden sääntö sanoo (Art 260):

• O) According to the definition given under Art. 252 for chassis and coachwork, it is allowed to modify the
non-visible parts of the coachwork.
• X) By "visible parts of the coachwork" is meant all non-structural elements licked by the air-streams and
located above the horizontal plane passing through the wheelhubs, as well as the visible parts of the
passengers' compartment.

• Liite K ei anna muita tulkintamahdollisuuksia
• BDA:ssa (RS1600/1800, 1605) on luokiteltu (Amendment 5 ja myöhemmin usea muukin asiaan
viittaava luokitus) iso Atlas taka-akseli. Täten kardaanitunnelin muutos kyseistä taka-akselia
varten on sallittu ikäkauden mukaisesti.
• Missään muussa MkI Escortissa (DeLuxe, Super, GT, TC, Mexico) ei ole luokiteltu kyseisen
kaltaista muutosta
• Sisälattioita ei saa muuttaa muuten, kuin sääntöjen sallimilta osin
• Ikäkaudella kyseinen kardaanitunnelin takaosan muutos oli sallittu sillä perusteella, että se ei ole
näkyvä osa takapenkin alta (Ikäkaudella Grp2 takapenkkiä ei saanut poistaa).

• Tähän kysyttiin FIA:lta kommenttia ja loppulausunto oli, että kyseiset muutokset saa
tehdä kunhan “virtuaalinen takapenkki” peittää ne.

G2 ja H1, Ryhmä 2
3) Voidaanko McPersson rakenteisen tuennan yläkiinnitystä
muokata/vaihtaa laakerointia camperin ja casterin muuttamiseksi?
• Ikäkauden sääntö sanoo:
• Art 260 kohta n) Suspension: The fitting of joints and attachment points of a different
type and/or material is authorized.
• Tämä sallii siis jousituksen kiinnityskohdan rakenteen muuttamisen. Koska periaate
on, että sallittu muutos ei saa johtaa kiellettyyn muutokseen, vain kyseisen
kiinnityksen tyyppi ja materiaali voidaan muuttaa muttei sijaintia.
• Tukivarsien puslat voi vaihtaa toiseksi (jäykiksi tai laakeriksi)
• Kuminen yläpää voidaan vaihtaa metalliin
• Aineen lisääminen on kielletty, eli esim holkin hitsaaminen tukivarteen ei ole sallittu

• Kohta o) puhuu erikseen vielä iskunvaimentimen kiinnityksestä

• Kuitenkin korin näkymättömien osien muokkaus oli ikäkaudella sallittu, eli korin kiinnityspisteitä saattoi
muuttaa (Nimenomaan korissa)
• Siten siis McPherson yläkiinnityksen (ylälautanen koriin) muutos on sallittu ikäkausitodisteiden mukaisesti
• Ikäkaudessa I tämä on tarkennettu vielä säännöllä “Pivoting points must remain in their original
location.” eli nivelpisteiden paikkaa ei saa muuttaa > Ikäkaudessa I ei saa tehdä muutoksia
• Huomatkaa, että HTP:ssä olevassa moottoritilan kuvassa tulee ohjeen mukaisesti näkyä myös yläpää. Siten
siis muutos yläpäähän vaatii passipäivityksen.

G2 ja H1, Ryhmä 2
4) Voidaanko 140-sarjan Volvoissa G2 ikäkaudessa käyttää ns. lyhyttä
vaihdekeppiä, jos autossa on ns. ulkonevat ovenkahvat? Jos voidaan, niin
mihin se perustuu.
5410:

• Vaihdelaatikkoon on vain perusluokitus. Lyhyttä keppiä ei ole luokiteltu.

5314:

• 6/2E evoluutiossa on upotetut ovenkahvat. Luokitus tullut voimaan 1/1/72.
• 7/3E näkyy lyhyt vaihdekeppi, vaikkei sitä luokittelulistalla olekaan. Tämäkin luokitus on
kuitenkin tullut voimaan 1/1/72.
• Lyhyt keppi on varta vasten luokiteltu vasta ikäkauteen H1

5289:

• Vain perusluokitus, eli ulkonevat kahvat ja pitkä keppi

5208:

• Vain ulkonevat kahvat ja pitkä keppi

• Kts myös SBF:n dokumentti HRCF:n sivuilla

5) Vaaditaanko luokitelluista
vanneleveyksistä/halkaisijoista poikkeaville vanteille
ikäkausitodisteet?
• Mikäli mennään edellämainitun (sivu 4) säännöstön mukaan, niin ei
tarvita erillisiä todisteita
• Muuten Liite K kohta 3.3.7 (ja siten myös 3.3.8) pätee
• Esim. Escort RS2000 (5566) ikäkaudessa H1 tai I, ei ole löytynyt
säännönmukaisia todisteita 15” vanteen käytöstä

6) Vaaditaanko luokituksista poikkeaville
vaihteisto/perävälityksille ikäkausitodisteet? Ikäkauden
Liite J:n mukaanhan välitykset ovat olleet vapaat.
• Sama kuin edellä, eli 3.3.7 ja 3.3.8 pätee
• Tilanne on siinä mielessä hankala, että ikäkaudella ”vapaa”-osista ei
ole kilpailukohtaisia todisteita, esim tarkastuspöytäkirjoja.
• Ainoa mahdollisuus siis on, että joku on sattumalta dokumentoinnut
jonkun asian ja vieläpä julkaissut sen
• Välityksien ”vapaus” ei salli muun mekaniikan (esim.
kytkentämekanismi) muuttamista

Yleisesti
Voidaanko kaksikurkkuiset vaakaimukaasuttimet korvata
pystyimukaasareilla ja vaatiiko muutoksen passiin?
• Vaakaimut voidaan korvata pystyimuilla, mikäli pystyimut ovat
ikäkaudella käytetyt
• Esim Escort RS2000, sekä vaaka- että pystyimut on sallittu koska molempia
käytettiin ikäkaudella
• ”Tuplakaasarit” katsotaan ”ikäkaudella yleisesti käytetyksi virityskeinoksi” joten
niiden käytön perustelu on helpompaa
• Vastaavia on esim. jousien ja iskarien vaihto, pisarapeilit, ”ralliratti”, mittariston
muutokset, äänenvaimentimet, jne
• Kyseiset muutokset on kuitenkin toteutettava siten kun ne ikäkaudella yleisesti
tehtiin

• Passipäivitys tarvitaan, kun jokin osa tai komponentti poikkeaa passissa
määritellystä tai kuvatusta
• Kuitenkin merkityksettömät muutokset sallitaan seuraavaan päivitykseen asti
• Esim johtojen, letkujen tai vaijereiden väri, eri valmistajan samanlainen osa (vaikka logo
näkyisikin, kunhan valmistajaa ei ole kirjattu passiin)

Yleisesti
Ikäkausien G2 ja H1 ikäkausitodisteet/ratkaisut (ryhmät 2 ja 4)
• Haluan käyttää Escort GT:ssä sekä ns. Screamer sylinterikantta, että normaalia
läpihengittävää kantta kilpailusta riippuen. Kuinka asia tulee huomioida HTP:n
sisällössä?
• Passin päivitys vaaditaan

• Haluan käyttää Escort GT:ssä E2000, tai type2 laatikkoa kilpailusta riippuen. Miten
asia tulee huomioida HTP:ssä?
• Passin päivitys vaaditaan

• Haluan käyttää Impissä sekä 998cc Weber moottoria ja 916cc kokoon porattua
Stromberg kaasuttimilla olevaa moottoria. Miten tulee huomioida HTP:ssä?
• Ikäkauden todisteet tarvitaan (Webereille, runsaasti materiaalia saatavilla)
• Passin päivitys vaaditaan

• Jos autoon on luokiteltu lisäluokituksella levyjarrut eteen, niin voinko käyttää niitä, tai
vakio rumpujarruja oman valinnan mukaan, jos passikuvissa on vain levyjarrut?
Tuleeko asia dokumentoida HTP:ssä?
• Passin päivitys vaaditaan

• Saako ryhmään 2 luokitellussa Saab 96:ssa käyttää ns. Special2 vaihteistovälityksiä?
• Ikäkauden todisteet tarvitaan
• Passin päivitys vaaditaan

Yleisesti
Ikäkausien H2, I, J1 ja J2 Ikäkausiratkaisut/todisteet
• Vaaditaanko ns. siliconiletkujen käyttöön jäähdytysjärjestelmässä ikäkausitodisteet.

• Silicon-letkut ovat korvanneet vanhanajan kumi- ja kangaspäällysteiset letkut
• Kunhan letkut ovat kopiot alkuperäisistä tai ikäkauden ratkaisujen mukaiset, ne ovat ns. ”replica” osia
• Vältetään muiden kuin mustien letkujen käyttöä ennen ikäkautta J2

• Onko nykyaikaisten anodisoitujen pikaliittimien käyttö sallittua polttoainelinjoissa?

• Pikaliittimiä voi (=tulee) käyttää polttoainenäytettä varten. Sääntökirjasta löytyy määräykset kyseisille pikaliittimille.
(Huom! Kyseinen liitin ei ole pakollinen historicissa)

• Voidaanko luokiteltu ECU korvata muun merkkisellä vastaavalla.

• Ikäkaudessa J1 ECU tulisi olla alkuperäinen (luokkarin kohta 324), mutta ryhmäsääntöjen mukaiset muutokset ovat
sallittuja
• J2 GrA ECU on vapaa, mutta se ei saa käsitellä enempää dataa kuin alkuperäinen boxi
• Myös GrA autoissa on HTP:ssä vaadittu alkuperäinen ECU jollei toista valmistajaa/versiota ole luokiteltu
(ikäkaudenmukaisuus). Alkuperäisen luokitellun rinnalle on kuitenkin saanut kytkeä toisen, ns. Piggy back-ECUn.
• Myöhemmin tätä datan samankaltaisuutta testattiin esim. vaihtamalla ”kampaan” vakioboxi ja auton tuli tällä
käynnistyä.

• Saako ECU:n ohjelmia muuttaa?
• Saa, edellämainittu huomioiden

• Miksi ikäkaudella turboautot eivät ”paukkuneet”, mutta Historic kisoissa näyttävät niin suurelta osin
tekevän.
• Ohjelmistomuutokset vaikuttavat tähänkin. Ikäkauden ohjelmistomuutokset olivat hillitympiä kuin mitä nykyään
osataan tehdä.

Yleisiä kysymyksiä

• Miksi Suomalaisissa passitusohjeissa sanotaan, että autossa ei saa olla mainoksia kuvissa, kun Liite K:n
yleisissä määräyksissä ja FIA:n passitusohjeissa ne kuitenkin tietyin rajoituksin sallitaan?
• Liite K:ssa on määritelty sallitut mainokset. Esim ”period livery” on sallittu HTTP:ssä.

• Saako historic auto olla monivärinen, vaikka ei olisikaan ikäkaudelta vastaavaa
• Voi

• Vaatiiko esim. turvakehikon muutos päivityksen HTP:hen?
• Mikäli passin tiedot muuttuvat

• Milloin HTP tulee päivittää?
• Ref. Edelliset kysymykset

• Maksaako HTP:n päivitys?
• Kyllä, tosin ei Suomessa

• Miksi Ruotsin RHK:n sivuilla on ristiriitaista/virheellistä tietoa sallituista/kielletyistä ikäkausimuutoksista.
Esim. Escort RS1600 taka-akselin ja pyöräkoteloiden rakenteet.
• Joku on sen tiedon varmaan sinne laittanut. RHK ei raportoi Historic- tai Tekniikkalajiryhmälle tekemisistään.

• Onko historic lajiryhmällä mitään merkitystä tekniikka-asioiden osalta?

• On. HLR ja TLR tekevät läheistä yhteistyötä historic-asioissa
• TLR vastaa mm. tekniikkahenkilöstön osaamisesta, sääntökirjan päivityksestä ja nyky-Liite J asioista

• Voitaisiinko nuo auto/ merkkikohtaiset ikäkauden hyväksytyt ikäkausitodisteet koota johonkin kaikkien
nähtäviksi?

• www.fia.com > Historic database on luokitussivuilla välilehti, johon nämä on tarkoitus koota. Tekijät vaan ovat vähissä…

Yleisiä kysymyksiä
• Voidaanko ryhmä 1 autoissa käyttää luokitustodistuksen kuvista poikkeavan näköisiä vastaavan kokoisia
vanteita?
• Ykkösryhmässä on käytettävä luokiteltua tai replica-vannetta (kts. Aiempi kysymys)

• Liite J -81 antaa ryhmässä 1 toleranssin +25,4mm raideleveyteen, joten mahdollisesti poikkeava ET ei
olisi ongelma.
• Luokituksen tai säännön antamaa toleranssia voi käyttää hyväksi
• Luokitustodistuksessa ei määritellä ET:tä

• Jos auton turvakehikon pääkaaren tuenta on toteutettu ns. väärinpäin olevalla V:llä, niin tarvitaanko
erikseen vielä varsinainen diagonaalituki?
• Diagonaalituki on pakollinen (Appendix VI kohta 4.2).
• V-pääkaaritukia (K-61) voi käyttää diagonaalina ryhmässä B yli 1600cc ja mikäli perinteinen diagonaali ei onnistu
(5.2.1).
• Huomaa, että jos käytetään V-kattoputkia (K-21) on käytettävä myös V-pääkaaritukia (K-61) (5.2.1, 6.3.3).

• Voidaanko ikäkauden E,F, tai G1 ikäkauden autossa käyttää y.m. tuentaratkaisua?
• Kts yllä

• Saako turvakehikko olla pelkästään hitsaamalla kiinni korissa, vai tarvitaanko lisäksi pultit?
• Hitsaus riittää omavalmisteissa (6.2.4). Luokitelluissa kehikoissa kiinnitys luokituksen mukaisesti.

• Saako Historic autoissa käyttää pohjasuojia ja jos, niin missä ikäkausissa. Pitääkö olla ikäkausitodisteet?
• Pohjasuojat ikäkauden pohjapanssarisäännön, korisäännön sekä ratkaisujen mukaisesti. Esim. H1 Ryhmässä 1 ei ole
sallittu, ryhmässä 2 vaatii luokituksen 100:lle kappaleelle.

Ja vielä viime hetken kysymykset…
Ford Escort RS 2000 Grp2 H1 ikäkausi.
• Kysyisin Escortin etutolpista. Voiko niistä tehdä ns.säädettävät kynäjousitolpat. Sekä etupään pyörätuenta eteenpäin
suunnatuilla tukivarsilla ja erillinen vakaaja ns.linnunluilla. Ei siis sellainen taaksepäin suunnatuilla tukivarsilla joita on
paljon käytössä F ryhmän autoissa. Siis kynäjousitolpat ja eteenpäin suunnatut tukivarret.

Kynäjousitolppia on käytetty H1 ikäkaudella Escort RS2000 ryhmässä 2, joten se on ok. (Huom: ns. apujousi ei sallittu)
Vakaajan saa vaihtaa tai sellaisen lisätä. Sääntö (Liite J -75, kohta 260 n) Suspension) ei kuitenkaan salli vakaajan poistoa
tai sen korvaamista muulla ratkaisulla, vain vaihdon toiseen tai määrän lisäämisen.
Säännössä (englanninkielinen Liite J -75) kuitenkin rinnastetaan erikseen “Radius arm” ja “Stabilizer”, eli
reaktiotanko rinnastetaan vakaajaksi. Sen perusteella siis Escortin alkuperäisen vakaajan voi vaihtaa reaktiotankoihin
ja lisätä yhden vakaajan etupäähän.
Mikäli tällaisia yllämainittuja ratkaisuja miettii, niin näistä pitäisi olla
Varmistus, että kyseinen muutos on ollut sääntöjen mukainen (Ikäkauden liite J) tai on nykyisin sallittu (Liite K:ssa)
Ikäkausitodisteet (Huom: ikäkaudelta H1 ei toistaiseksi ole ikäkausitodisteita em. muutoksista RS2000 5566, ei
eteenpäin eikä taaksepäin tulevista reaktiotangoista, engl. Tension strut ja Compression strut)
Jos vastaus molempiin ylläoleviin kysymyksiin on myönteinen, niin muutos tulee toteuttaa siten kun se ikäkaudella tehtiin
Kyseinen osa autoa on myös kuvattu HTP:ssa, eli muutos tulee myös päivittää passiin.

Ja vielä Escortista…
• Moi. 2-3 vuotta sitten Mobiliassa kun oli vastaava tilaisuus ,oli puhe
listasta jossa kerrotaan mitkä jarrut mihinkin escorttin kuuluvat/saa
laittaa. Onko listaa tehty vai ei.
• Peruslista on tehty ja sitä on esiteltykin tilaisuuksissa.
• Käytännössä tämä lista on siis kokoelma (“metadata”) eri luokkareista, joten
kaikki tieto on kansalaisen saatavilla ilman listaakin
• Päivitetty lista laitettanee nähtäville myöhemmin ilmoitettavaan paikkaan

Timex Escort 1600RS
Kuva autosta v.1972 STTC kisasta. Renkaan
päällä olevan Atlas perän kopassa näkyvät
kiinni olevat Watt linkit.

Timex Escort 1600RS
Kuvassa taka-akselin rakennetta. Huom.
kallistuksen vakaajan rakenne ja nelilinkit.

Escort 1300 GT
Rasmussen Escort 1971 Tanskan ratasarjassa.
Kuvassa näkyy tyypillinen 4 linkki alusta ja
myös tuo kardaanitunnelin levennys ja
tavaratilan pohjan avaus. Näiden korien
valmistajina oli ainakin Broadspeedin ja
Gommin pajat Englannissa.

Avenger
(BRM 1800 variant)
Sama luokitustodistus
kuin ”tappikoneessa”
Kuvat vuodelta -77

Ja vielä yksi
Hiukan myöhässä tulee tää miun kysymys, mutta oon tota historicin bensa-sääntöä nyt
pyöritelly tovin ja se on kyllä sen verra ympäripyöree. Perjaatteessa 2 sääntöä heittää
toisilleen palloa. Ni sellane kysymys on että ite tulkitsen sääntöä sellai, että esimerkiks RE85
on sallittu polttoaine kuten myös LL100 eli lentokonebensa? Ja jos tulkinta teijän
suunnasta/FIAsta on erilainen ni kiinnostais tietää että onko toi vaikka RE85 tulossa
hyväksyttyjen polttoaineiden listalle? ainakin sillä jonkinlaista viherpesua sais aikaseks.
Kysyjä on oikeassa säännön rakenteesta, kyseessä on lähes ikiliikkuja.
• Suomen sääntökirja s.344 (Art.252 Luku 9) “Kansallinen lisäys” viittaa Historicin polttoainesääntönä Liite
K:hon.
• Liite K kohta 3.9 kertoo sääntönä

• “3.9.1 For homologated cars, the fuel must be petrol or diesel fuel, as defined in current Appendix J, Article 2529.1 and 9.2” >>> Takaisin nyky- Liite J

• Nyky- liite J kohta 252-9.1 (bensiini) ja 9.2 (diesel) määrittelevät siis sallitut polttoaineet ja niiden speksit.
Kun kerran viittaus on Liite J kohtiin 9.1 ja 9.2, ei kansallista lisäystä (enää) huomioida.
• E85 ei sovi tähän FIA (eli Liite J “perus”) polttoinesääntöön.

