
Regulamin Techniczny i zasady wyścigów na rok 2014 

Formula 24 

Formula 24+ 

Corporate Challenge 

T1 – Silnik 

T1.1 Pojazd może być napędzany przez jeden silnik prądu stałego Fracmo o mocy 240W, który dostarczony 
jest przez Ecorace. Systemy hybrydowe nie są dozwolone. 

T1.2 Obudowa silnika jest zaplombowana i nie może zostać otwarta. Żaden z procesów technologicznych tj. 
frezowanie, toczenie czy wiercenie nie jest dozwolony. Szczotki silnika nie mogą być wymienione lub 
zmodyfikowane. 

T1.3 Chłodzenie silnika jest dopuszczalne tylko przy użyciu pasywnego lub wymuszonego przepływu 
powietrza. Do zasilania systemu chłodzenia nie może zostać wykorzystana energia inna niż ta 
pochodząca z dwóch głównych akumulatorów. 

T1.4 Silnik musi być w łatwo dostępnym miejscu w celu kontroli. Ecorace zastrzega sobie prawo do 
wymontowania silnika w celu przesłania  go do kontroli u producenta. 

 

T2 – Akumulatory 

T2.1 Każdy pojazd wyposażony może być w dwa akumulatory o napięciu 12V zatwierdzone i dostarczone 
przez Ecorace. 

T2.2  Dozwolone są zewnętrzne baterie zasilające urządzenia. W jednym pojeździe może zostać 
wykorzystany ekwiwalent jednej baterii PP3 lub sześciu baterii typu AA. Zezwolone jest używanie tzw. 
baterii pastylkowych do zasilania świateł stopu oraz do podtrzymania systemów kontroli podczas 
wymiany akumulatorów. Urządzenia tj. liczniki rowerowe, zegarki, krótkofalówki, zawierające 
wewnętrzne źródło zasilania są dozwolone o ile nie są połączone z żadnym z systemów kontroli 
pojazdu. Każde inne urządzenie monitorujące pracę silnika lub rejestrujące parametry musi być 
zasilane z głównych akumulatorów. 

T2.3 Poza pojazdem akumulatory muszą być przechowywane oddzielnie oraz przenoszone pojedynczo. 

T2.4 Zabronione jest posiadanie i używanie ładowarek akumulatorów w czasie trwania zawodów. 

T2.5 Akumulatory muszą być pewnie i mocno zamocowane do ramy pojazdu za pomocą sztywnych 
mocowań. Elementy z tworzyw sztucznych nie mogą być zastosowane do mocowania akumulatorów. 

T2.6 Akumulatory muszą być odseparowane od kierowcy przegrodą lub muszą znajdować się w sztywnym, 
zamkniętym i wentylowanym pojemniku, który nie pozwoli na wystąpienie zwarcia. Baterie muszą 
znajdować się wewnątrz pojazdu. 

T2.7 Podczas sesji treningowych dozwolone są dodatkowe akumulatory ujęte w punkcie T2.1. 

T2.8 Akumulatory muszą posiadać przyłącza pozwalające na szybkie wyłączenie ich z obwodu oraz 
niwelujące możliwość niepożądanego zamknięcia obwodu  z częściami metalowymi. 

T2.9 Temperatura akumulatorów nie może przekroczyć 25°C. Dotyczy to zarówno baterii wykorzystywanych 
w wyścigu jak i w sesji treningowej. W przypadku gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 20°C 
dopuszczalna temperatura akumulatorów równa jest temperaturze otoczenia plus 5°C. 
Przeprowadzane będą wyrywkowe kontrole temperatury. W przypadku przekroczenia dozwolonej 
temperatury start pojazdu zostanie opóźniony. 

 

T3 – Koła i rozstaw osi 

T3.1 Średnica opony nie może być mniejsza niż 300mm oraz większa niż 520mm. 

T3.2 Pojazd musi posiadać cztery koła usytuowane symetrycznie względem osi środkowej. 

T3.3 Rozstaw kół nie może być mniejszy niż 500mm. Dotyczy to kół przedniej i tylnej osi. Odległość 
pomiędzy osiami będzie mierzona jako odległość pomiędzy środkami opon, gdzie stykają się one z 
powierzchnią ziemi. Rozstaw kół w przedniej i tylnej osi może być różny. 

T3.4 Opony muszą być oponami pneumatycznymi. Muszą być wypełnione powietrzem. 

T3.5 Koła o plastikowych szprychach nie są dozwolone. 

 



 

T4 – Środek ciężkości 

T4.1 Podstawa akumulatorów nie może znajdować się wyżej niż 100mm nad poziomem ziemi. W celu 
zmierzenia odległości należy wyposażyć pojazd w otwór o średnicy co najmniej 6mm przebiegający 
przez każdą powierzchnię w linii prostej pomiędzy podstawą akumulatorów i powierzchnią ziemi. 

T4.2 Siedzenie kierowcy musi znajdować się na wysokości 100mm nad powierzchnią ziemi lub poniżej. W 
celu zmierzenia tej odległości należy wyposażyć pojazd w otwór o średnicy co najmniej 6mm 
przebiegający przez każdą powierzchnię w linii prostej pomiędzy siedzeniem kierowcy a podłożem. 

T4.3 W przypadku wywrotki pojazdu będzie on wykluczony z udziału w rozgrywkach w danym dniu. 
Dodatkowo nie będzie on dopuszczony do zawodów dopóki nie zostanie udowodniona poprawa 
stabilności pojazdu. 

 

T5 – Wymiary 

T5.1 Wymiary pojazdu nie mogą przekraczać 2800mm długości, 1200mm szerokości oraz 1200mm 
wysokości. 

T5.2 Minimalny prześwit pomiędzy pojazdem i powierzchnią ziemi wynosi 30mm. 

 

T6 – Kierowca 

T6.1 Pojazd musi posiadać jedno siedzenie na stałe przymocowane do ramy pojazdu. Kierowca musi 
siedzieć podczas trwania całego wyścigu. 

T6.2 Kierowca musi siedzieć w konwencjonalnej pozycji, nogami do przodu. Kierowca nie może klęczeć, 
siedzieć bokiem lub leżeć. W linii prostej głowa kierowcy musi znajdować się za jego talią. 

T6.3 Kierowca musi być zdolny do wyjścia z samochodu bez pomocy innych członków zespołu. 

T6.4 Pojazd musi zostać wyposażony  w trwałą i solidną podłogę w miejscu gdzie znajduje się kierowca. 

T6.5 Pojazd powinien zostać wyposażony w swego rodzaju miękki zagłówek zapobiegający urazom szyi. 

 

T7 – Karoseria 

T7.1 Pojazd musi posiadać karoserię sięgającą od przedniej przegrody do najdalszego punktu oparcia 
kierowcy. Na tym odcinku karoseria musi sięgać co najmniej łokci kierowcy. 

T7.2 Pojazd musi posiadać właz wystarczająco duży aby pozwolił kierowcy na wejście i wyjście z pojazdu bez 
użycia drzwi, demontażu paneli lub osłon itp. 

T7.3 Karoseria pojazdu, osłony przed wiatrem umieszczone przed i z boku kierowcy nie mogą sięgać 
powyżej linii oczu kierowcy. Nie dotyczy to kół i ich nadkoli lub osłon. 

T7.4 W czasie pitstopu i zmiany kierowców zabroniony jest demontaż jakiejkolwiek części karoserii. 

T7.5 Kokpit kierowcy musi być wyścielony pianką o dużej gęstości o grubości co najmniej 25mm. 

T7.6 Pojazd musi posiadać klatkę bezpieczeństwa wokół kierowcy. Formę klatki bezpieczeństwa może 
spełniać karoseria. Musi być ona wysoka na co najmniej 250mm od podstawy siedzenia kierowcy lub 
sięgać do łokci gdy znajdują się one wyżej niż 250mm od podstawy siedzenia kierowcy. Musi być 
wykonana ze sztywnego materiału tj. aluminium, sztywny plastik , włókno węglowe, włókno szklane 
lub innego kompozytu o grubości co najmniej 1,5mm. Dopuszczalne jest użycie sklejki o minimalnej 
grubości 3mm. Nie dopuszcza się użycia samej pianki do tego celu. Klatka ta powinna zostać 
wyścielona pianką zgodnie z punktem T7.5. 

T7.7 Pojazd musi zostać wyposażony w przegrodę znajdującą się przed nogami kierowcy. Przed przegrodą 
musi znajdować się co najmniej 100mm warstwa pianki o dużej gęstości chroniąca kierowcę przed 
skutkami czołowego uderzenia. 

T7.8 Wszystkie ostre krawędzie kokpitu oraz elementy wystające muszą być osłonięte. 

T7.9 Karoseria nie może ograniczać dostępu do wszystkich elementów sprawdzanych podczas badania 
technicznego. 

T7.10 Na kasku kierowcy nie dopuszcza się instalowania żadnych dodatkowych owiewek itp. 

 
 
 

T8  – Hamulce 

T8.1 Pojazd musi posiadać efektywny układ hamowania. Układ hamowania musi zapobiegać przepchnięciu 
pojazdu z postoju. 



T8.2 Pojazd musi posiadać co najmniej dwa niezależne układy hamowania. Oba koła tej samej osi muszą 
posiadać ten sam typ hamulców tak aby hamował on w linii prostej. Dopuszcza się także użycia 
elektrycznego układu hamowania niezależnie od wyżej wymienionych dwóch mechanicznych. 

T8.3 Kierowca musi być w stanie operować hamulcem bez puszczania mechanizmu sterowania pojazdem. 
Kierowca musi być w stanie uruchomić mechanizm hamowania jedną ręką. Nie dopuszcza się używania 
dwóch rąk do uruchomienia jednego mechanizmu hamowania. 

T8.4 Mechanizm hamowania musi być obsługiwany dłońmi. Nie dopuszcza się hamulców nożnych itd. 

 

T9  – „Roll Bar’y” 

T9.1 Pojazd musi posiadać dwa roll bar’y – przedni i tylny, gwarantujące bezpieczeństwo kierowcy. Zgodnie 
z diagramem zamieszczonym poniżej, kask kierowcy musi znajdować się 50mm poniżej linii A-B. 

T9.2 Roll bar’y muszą być integralną częścią ramy i nierozłącznie z nią połączone. Klejenie bądź wiązanie roll 
bar’ów do ramy jest zakazane. Przynajmniej jeden element skośny musi być przytwierdzony do roll 
bar’u. Element skośny musi być na stałe połączony z jednej strony z ramą a z drugiej strony z roll 
bar’em nie niżej niż 200mm od jego szczytu. Element skośny musi być na tyle wytrzymały aby 
przenosić obciążenia od przodu i tyłu. 

T9.3 Roll bar’y powinny być wykonane ze stali lub aluminium. Muszą one być wytrzymałe, a ich wymiary 
powinny spełniać podstawowe założenia bezpieczeństwa. W razie wątpliwości dotyczących wymiaru, 
kształtu i materiału należy zgłosić się do organizatorów Ecorace. Nie dopuszcza się roll bar’ów 
wykonanych z materiałów kompozytowych. 

T9.4 Części karoserii wraz z kołami nie będą brane pod uwagę jako zabezpieczenie przed wywrotką.  

 

 

 



 

T10  – Zabezpieczenia 

T10.1 Pojazd musi posiadać dwa wsteczne lusterka o minimalnej powierzchni każdego z nich równej 
2250mm2 (np. 75mm x 30mm). Kierowca musi mieć możliwość dowolnego ustawienia lusterek, które 
polepszy widoczność. Widoczność w lusterkach zostanie sprawdzona na badaniu technicznym. Nie 
dopuszcza się stosowania kamer itp. jako substytutów lusterek. 

T10.2 Pojazd musi posiadać głośny i wyraźny sygnał dźwiękowy. Może on być zasilany własną baterią zgodnie 
z punktem T2.2. 

T10.3 Pojazd musi być wyposażony w przycisk odcinający zasilanie 24V. Przycisk musi być widoczny i w 
zasięgu ręki kierowcy oraz łatwo dostępny z zewnątrz. Gdy pojazd nie porusza się zasilanie musi być 
odcięte. Dopuszcza się użycia dwóch przycisków. Pozycje ON/OFF muszą być oznaczone i widoczne. 

T10.4 Pojazd musi posiadać co najmniej czteropunktowe pasy bezpieczeństwa o minimalnej szerokości 
50mm, które muszą być na stałe przytwierdzone do ramy lub roll bar’u. Rozstaw górnych punktów 
mocowania pasów powinien być bliski szerokości szyi (około 150mm) oraz znajdować się na wysokości 
ramion kierowcy. Pasy dolne muszą mieć możliwość całkowitego opięcia ud zanim zostaną założone 
pasy górne. Pasy dolne muszą opinać ciasno uda kierowcy bez wykorzystania dodatkowych podkładek 
itp. 

T10.5 Wymagane jest użycie pasów pięciopunktowych lub sześciopunktowych w przypadku gdy kąt 
pomiędzy podstawą siedzenia kierowcy a oparciem jest mniejszy niż 45°. 

T10.6 Pojazd musi posiadać widoczne, nie migające, czerwone światło stopu. Może ono być zasilane własną 
baterią zgodnie z punktem T2.2. 

T10.7 Układ przeniesienia napędu musi być osłonięty. Ma to zapobiec dostaniu się do niego włosów, palców i 
ubrań. Osłona ta może zostać ściągnięta w trakcie pitstopu w celu przeprowadzenia napraw lecz musi 
zostać założona przed powrotem na tor. 

T10.8 Obowiązkowe jest użycie nakrętek kontrujących do zabezpieczenia najważniejszych części. Gwint śruby 
powinien być na tyle długi aby po przykręceniu nakrętki wystawał przynajmniej jeden zwój. 

 

T11 – Układ kierowniczy 

T11.1 Układ kierowniczy powinien posiadać jak najmniejszą ilość połączeń mechanicznych. Drążek 
kierowniczy nie może wykonywać pełnego obrotu. 

T11.2 Do realizacji układu kierowniczego można wykorzystać jedynie połączenia mechaniczne. 

T11.3 Dopuszcza się jedynie sterowanie osią przednią. 

T11.4 Dopuszcza się jedynie sterowanie ręczne. 

 

T12 – Elektryka 

T12.1 Silnik może być sterowany prostym sterownikiem typu ON/OFF lub sterownikiem prędkości. Silnik 
musi być włączany monostabilnym przyciskiem z domyślną pozycją OFF. Elektroniczne sterowniki 
silnika nie mogą mieć możliwości „podbijania” napięcia akumulatorów. Oznacza to że przez cały okres 
trwania wyścigu napięcie na przyłączach silnika nie może przekraczać napięcia na przyłączach 
akumulatora. 

T12.2 Główny obwód zasilania musi być wyposażony w bezpiecznik 70 amperowy lub mniejszy. 

T12.3 Pojazd musi posiadać przyciski odcinające napięcie zgodnie z punktem T10.3. 

T12.4 Wszystkie przewody muszą być starannie poprowadzone z dala od części ruchomych oraz 
odpowiednio zaizolowane. 

T12.5 Pomocnicze obwody niskiego napięcia muszą posiadać własny bezpiecznik (5A lub mniej). 

 

T13 – Pozostałe 

T13.1 Transmisja jakichkolwiek danych elektronicznych do samochodu/kierowcy jest zabroniona. Z 
samochodem/kierowcą można kontaktować się jedynie werbalnie (radio) lub wizualnie (tablice 
informacyjne). 

T13.2 Telemetria i systemy komunikacji muszą działać na zalegalizowanych częstotliwościach. 

T13.3 Systemy komunikacji głosowej nie mogą wymagać od kierowcy używania rąk do ich obsługi. 

T13.4 Trzy naklejki z numerem startowym zostaną dostarczone przez Ecorace w dniu wyścigu. Muszą one 
zostać naklejone na przodzie oraz w dobrze widocznych miejscach na obydwu bokach pojazdu. 

T13.5 Punkty podnoszenia muszą być jednoznacznie oznaczone i widoczne dla obsługi technicznej toru. 



T13.6 Roll bar powinien mieć możliwość użycia go do zamocowania pojazdu do pojazdu holującego bez 
konieczności demontażu poszycia bolidu. 

T13.7 Należy przewidzieć miejsce na urządzenie do pomiaru czasu, które dostarczone będzie w dniu wyścigu 
i umieszczone będzie na zewnątrz pojazdu. 

 

T14 – Strój drużynowy 

T14.1 Kierowca musi zostać wyposażony w odpowiedni kask o specyfikacji zgodnej ze specyfikacjami kasków 
motorowych lub wyścigowych zawierający tzw. „szczękę”. Każdy członek zespołu musi wiedzieć jak 
odpowiednio dopasować kask oraz paski. Przed wejściem do pojazdu kierowca musi sprawdzić czy kask 
jest odpowiednio zapięty. 

T14.2 Jeśli kask nie posiada szybki, kierowca musi posiadać gogle. 

T14.3 Kierowca musi być ubrany w jednoczęściowy strój. Musi on być wystarczająco gruby aby zapewnić 
bezpieczeństwo kierowcy. Jednoczęściowe skafandry malarskie itp. nie są akceptowalne. 

T14.4 Kierowca musi posiadać pełne rękawice, najlepiej skórzane. 

T14.5 Każdy członek zespołu przenoszący akumulatory musi posiadać obuwie ochronne. 

T14.6 Członkowie zespołu należący do obsługi technicznej również muszą posiadać skafander, a przynajmniej 
długie spodnie i długi rękaw. 

T14.7 Każdy członek drużyny musi być łatwo identyfikowalny za pomocą stroju drużynowego. 

 

Regulamin wyścigów Formula 24 

F24 S1 – Zasady wyścigu 

S1.1 Jedna para akumulatorów opisanych w punkcie T2.1 może zostać użyta w trakcie 90 minut wyścigu. 

S1.2 Pojazdy biorące udział w krajowym finale nie mogą ulegać poważnym zmianom pomiędzy 
poszczególnymi wyścigami a finałem. 

 

F24 S2 – Zasady dotyczące kierowców 

S2.1 Kierowcy muszą być w wieku 11-16 lat 

S2.2 Kierowcy w wieku 11 lat, dołączający do drużyny we wrześniu nie mogą być kierowcami w finałowym 
wyścigu jeśli nie ukończyli jednego ze wcześniejszych wyścigów lub sesji treningowych. 

S2.3 Co najmniej trzech kierowców musi brać udział w  90 minutowym wyścigu. Każdy z kierowców może 
prowadzić tylko jeden samochód dla jednej drużyny. Każdy z nich musi prowadzić pojazd przez co 
najmniej 15 minut. 

 

F24 S3 – Zasady dotyczące drużyny 

S3.1 Maksymalnie sześć kolejnych osób może brać udział w wyścigu w charakterze mechaników. 

S3.2 Dorośli nie mogą towarzyszyć zespołowi w pit stopach. Wyjątki muszą zostać uzgodnione z Ecorace 
przed wyścigiem. 

S3.3 Kierowca musi znać zasady  wyścigów. Musi posiadać ogólna wiedzę na temat pojazdu oraz musi być 
obecny na odprawie drużyn w dniu wyścigu. 

 

Regulamin wyścigów Formula 24+ 

F24+ S1 – Zasady wyścigu/mistrzostw 

S1.1 Jedna para akumulatorów opisanych w punkcie T2.1 może zostać użyta w trakcie 90 minut wyścigu. 

S1.2 Każda z drużyn startujących w zawodach Formula 24+ musi wziąć udział przynajmniej w trzech 
wyścigach wliczając w to finałową rundę sezonu. Drużyny, które nie przystąpiły do przynajmniej dwóch 
wyścigów w sezonie nie będą miały możliwości wystąpienia w rundzie finałowej. 

S1.3 Punkty w każdej rundzie będą przyznawane w zależności od zajętego miejsca: 1-sze – 10 punktów; 2-
gie – 8 punktów; 3-cie – 6 punktów; 4-te – 5 punktów; 5-te – 4 punkty; 6-te – 3 punkty; 7-te – 2 punkty; 
8-te – 1 punkt. 



S1.4 Drużyny mogą przystępować więcej niż trzy razy do wyścigów ale w klasyfikacji generalnej liczyć się 
będą trzy najlepsze wyniki , z którego jeden musi być wynikiem z rundy finałowej. 

S1.5 Pojazdy muszą mieć możliwość wystartowania bez popychania przez członków drużyny. 

 

F24+ S2 – Zasady dotyczące kierowców 

S2.1 Kierowcy muszą być w wieku 16-25. 

S2.2 Dowolna liczba kierowców może brać udział w trakcie 60 minutowego wyścigu. 

 

F24+ S3 – Zasady dotyczące drużyny 

S3.1 Maksymalnie sześć kolejnych osób może brać udział w wyścigu w charakterze mechaników. 

S3.2 Kierowca musi znać zasady  wyścigów. Musi posiadać ogólna wiedzę na temat pojazdu oraz musi być 
obecny na odprawie drużyn w dniu wyścigu. 

 

Regulamin wyścigów Corporate Challenge 

Corporate Challenge S1 – Zasady wyścigu 

S1.1 Jedna para akumulatorów opisanych w punkcie T2.1 może zostać użyta w trakcie 90 minut wyścigu. 

S1.2 Pojazdy muszą mieć możliwość wystartowania bez popychania przez członków drużyny. 

S1.3 Udział w wyścigach mogą zgłosić jedynie drużyny reprezentujące firmy oraz uniwersytety. 

 

Corporate Challenge S2 – Zasady dotyczące kierowców 

S2.1 Kierowcy muszą mieć więcej niż 16 lat w dniu wyścigów lub brać wcześniej udział w co najmniej 
jednym finale lub wyścigu z serii Corporate Challenge. Nie ma górnej granicy wieku kierowców. 

S2.2 Dowolna liczba kierowców może brać udział w trakcie 60 minutowego wyścigu. 

 

Corporate Challenge S3 – Zasady dotyczące drużyny 

S3.1 Maksymalnie sześć kolejnych osób może brać udział w wyścigu w charakterze mechaników. 

S3.2 Kierowca musi znać zasady  wyścigów. Musi posiadać ogólna wiedzę na temat pojazdu oraz musi być 
obecny na odprawie drużyn w dniu wyścigu. 

 

Zasady przystąpienia do wyścigów 
 Opublikowany regulamin może podlegać zmianie. W takim wypadku wszystkie drużyny startujące w 

rozgrywkach zostaną poinformowane. Informacja zostanie również umieszczona na stronie 

internetowej Ecorace. 

 Wszystkie pojazdy podlegać będą badaniom technicznym przed wyścigiem. Niektóre pojazdy mogą 

zostać zbadane również po wyścigu. 

 Pojazdy muszą być w takim samym stanie zarówno na badaniu technicznym jak i podczas wyścigu. 

Żadne istotniejsze modyfikacje nie mogą zostać wprowadzane. 

 Dodatkowy regulamin dotyczący każdego wyścigu z osobna może zostać opublikowany na około trzy 

tygodnie przed wyścigiem. W takim wypadku wszystkie drużyny startujące w rozgrywkach zostaną 

poinformowane a informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Ecorace. 

 Pojazd musi zostać przygotowany w ten sposób aby każdy z punktów badania technicznego mógł 

zostać spełniony. Ecorace nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia w trakcie badania technicznego 

wynikające z braku możliwości przeprowadzenia badania w danym punkcie. 

 Niezależnie od spełnienia wszystkich wymogów bezpieczeństwa stawianych przez Ecorace, 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo pojazdu leży głównie po stronie drużyny. 

 Wszystkie osoby przystępujące do wyścigów na w/w zasadach robią to na własną odpowiedzialność. 

 Każdy niepełnoletni uczestnik wyścigów musi posiadać pisemną zgodę osoby będącej rodzicem bądź 

jej prawnym opiekunem. 


