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TECHNICKÉ P EDPISY PRO VOLNOU FORMULI (SKUPINA E) – LANEK 277

P ÍLOHA 1 – TECHNICKÉ P EDPISY PRO VOLNOU FORMULI 
(SKUPINA E) 
Tato p íloha je výpis pravidel týkajících se kategorie E2/SH z lánku 277, P ílohy J, ádu 
FIA. 

1 LÁNEK 277-1 – OBECN

1.1.1 Je povoleno organizovat sportovní sout že pro jiné závodní vozy, než ty, které jsou 
definovány v n které z p edcházejících skupin P ílohy „J“. Všechny specifikace 
týkající se voz , a zvlášt  omezení objemové t ídy, závisí v tomto p ípad  na úvaze 
po adatel  a je na nich, aby tyto specifikace uvedli co nejjasn ji ve zvláštních 
p edpisech sout že, které musí být schváleny ASN, mající odpov dnost v i FIA. 

1.2 lánek 277-1 – Definice/ p ípustnost 

1.2.1 Vozy srovnatelné s kategorií I (viz lánek 251-1.1 (Odstavec 1.1 P íloha 2)) musí 
spl ovat homologa ní kritéria jednoho z homologa ních p edpis  FIA, mít minimáln
4 místa (s vylou ením voz  2+2*) a jejich p vodní struktura (šasi / skelet) musí z stat 
trvale identifikovatelná. Vozy srovnatelné s kategorií II jsou rozd leny následujícím 
zp sobem: 

1.2.2 SH: vozy typu silueta (vozy, mající vzhled sériového 4místného vozu, v etn  voz
2+2*) 

1.2.3 SC: sportovní vozy (dvoumístné sout žní vozy, otev ené i zav ené, vyrobené speciáln
pro závody) 

1.2.4 SS: vozy typu monopost mezinárodní nebo volné formule 

(*) v z typu 2+2: v z se 4 sedadly, který nespl uje kritéria pro rozm ry prostoru pro posádku 
homologa ních p edpis  pro vozy skupiny A. 

2 LÁNEK 277-2 – BEZPE NOST

2.1.1 Vozy musí z bezpe nostních d vod  odpovídat p edpis m následujících lánk , podle 
kterých jsou srovnatelné s vozy kategorie I, II nebo III (viz lánek 251-1.1 (Odstavec 
1.1 P íloha 2)): 

2.1.2 VOZY SROVNATELNÉ S KATEGORIEMI II-SH a II-SC: 

− Bezpe nost brzd ní:  lánek 253-4 (Odstavec 2, P íloha 4) 
− Hlavní p erušova :  lánek 253-13 (Odstavec 6, P íloha 4) 
− Bezpe nostní nádrž:  lánek 259-6.3 (Odstavec 1.3, P íloha 5) 
− Palivové potrubí, erpadla a filtry:  lánek 253-3.1 a 253-3.2 (Odstavec 1.1 a 1.2,  

P íloha 4) 
− Plnicí otvory a uzáv ry:  lánek 259-6.4 (Odstavec 1.4, P íloha 5) 
− Palivo:  lánek 259-6.1 (Odstavec 1.2, P íloha 5) 
− Zachycova  oleje:  lánek 259-7.4 (Odstavec 1.6, P íloha 5) 
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− Elektrické kabely:  lánek 259-8.5 (Odstavec 1.7, P íloha 5) 
− Bezpe nostní pásy:  lánek 259-14.2.1 (Odstavec 1.7.2, P íloha 5) 
− Podélné uložení olejového systému:  lánek 275-7.2 (Odstavec 1.1, P íloha 6) 

(s výjimkou vozu s motorem vzadu) 
− Zp tný chod:  lánek 275-9.3 (Odstavec 2.1, P íloha 6) 
− Záv sná ramena:  lánek 275-10.3.1 a 10.2 (Odstavec 1.2.1 a 1.2 

P íloha 6) 
− Materiál kol:  lánek 275-12.2 (Odstavec 1.4, P íloha 6) 
− Hasicí p ístroje:  lánek 253-7 (Odstavec 3, P íloha 4) 
− Zp tná zrcátka:  lánek 253-9 (Odstavec 5, P íloha 4) 
− Zadní sv tlo:  lánek 259-8.4.2 (Odstavec 1.6.2, P íloha 5) 
− Op rka hlavy:  lánek 259-14.4 (Odstavec 1.8, P íloha 5) 
− Tažné oko:  lánek 259-14.6 (Odstavec 1.9, P íloha 5) 
− Protipožární p epážka:  lánek 259-16.6 (Odstavec 1.11, P íloha 5) 
− elní sklo:  lánek 279-2.4 (Odstavec 1.1, P íloha 7) 

o je povinný jeden fungující st ra . 
o je povinný ú inný systém odmlžování elního skla. 

− Sedadla:  lánek 253-16 (Odstavec 7, P íloha 4) 
− Sv tlost:  lánek 252-2.1 (Odstavec 1.1, P íloha 3) 
− Baterie: 

o každá baterie musí být ádn  p ipevn ná a zakrytá tak, aby bylo zabrán no 
zkratu, uvoln ní a úniku elektrolytu (SH) 

3 LÁNEK 277-2.2 – BEZPE NOSTNÍ STRUKTURY PRO VOZY VYROBENÉ OD 
1.1. 2010 

3.1 Vozy srovnatelné s kategorií II: Podle typu musí odpovídat následujícím lánk m: 

3.1.1 Typ okruhový v z s více než jedním místem: lánek 253-8 (Odstavec 4 P íloha 4) pro 
SH  

4 LÁNEK 277-3 – MINIMÁLNÍ HMOTNOST

4.1.1 Je to skute ná hmotnost vozu, bez posádky a jejího vybavení. Pokud je použita zát ž, 
musí odpovídat lánku 259-4.2 (Odstavec 1.1 P íloha 5). V žádném okamžiku sout že 
nesmí v z vážit mén , než je následující minimální hmotnost: 

4.2 Vozy srovnatelné s kategorií II-SH: 

do 1000 cm3 : 500 kg 
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od 1000 cm3 do 1400 cm3: 550 kg 
od 1400 cm3 do 1600 cm3: 580 kg 
od 1600 cm3 do 2000 cm3: 620 kg 
od 2000 cm3 do 3000 cm3: 700 kg 
od 3000 cm3 do 4000 cm3: 780 kg 
od 4000 cm3 do 5000 cm3: 860 kg 
od 5000 cm3 do 6500 cm3: 960 kg 

5 LÁNEK 277-4 – KAROSERIE / PROSTOR PRO POSÁDKU

5.1 Vozy srovnatelné s kategorií II-SH: 

5.1.1 elní sklo: Tvar elního skla musí odpovídat tvaru elního skla referen ního vozu. 

5.1.2 Karoserie: Jsou-li kola vyrovnána pro p ímou jízdu, nesmí být vid t shora a zezadu 
žádná ást kteréhokoli kompletního kola ani jeho upevn ní nad rovinou, procházející 
vodorovn  osou nápravy. 

6 LÁNEK 277-5 – AERODYNAMICKÁ ZA ÍZENÍ

6.1 Pro vozy vyrobené po 1. lednu 2000: 

6.1.1 Bo ní desky zadního k ídla mohou být v kontaktu s karoserií, ale nesmí na ni p enášet 
žádnou sílu. Zadní k ídlo musí být pevn  p ipevn no k hlavní struktu e vozu a nikoli 
jen ke karoserii 
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P ÍLOHA 2 – KLASIFIKACE A DEFINICE
Tato p íloha je výpis pravidel týkajících se kategorie E2/SH z lánku 251, P ílohy J, ádu 
FIA. 

1.1 lánek 251-1.1 – Kategorie a skupiny 

Automobily používané pro sout že jsou rozd leny do následujících kategorií a skupin: 

1.2 Kategorie I: 

- skupina N: produk ní vozy 
- skupina A: cestovní vozy 
- skupina R: cestovní vozy nebo velkosériové produk ní vozy 

1.3 Kategorie II: 

- skupina RGT: GT produk ní vozy 
- skupina GT1: vozy Grand Turismo 
- skupina GT2: vozy Grand Turismo 
- skupina GT3: pohárové vozy Grand Turismo 
- skupina CN: produk ní sportovní vozy 
- skupina D: závodní vozy pro mezinárodní formuli 
- skupina E: závodní vozy volné formule 

1.4 Kategorie III: 

- skupina F: kamióny pro okruhy 
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P ÍLOHA 3 – VŠEOBECNÉ P EDPISY PRO PRODUK NÍ VOZY 
(SKUPINA N), CESTOVNÍ VOZY (SKUPINA A) 
Tato p íloha je výpis pravidel týkajících se kategorie E2/SH z lánku 252, P ílohy J, ádu 
FIA. 

1.1 lánek 252-2.1 – Sv tlost 

1.1.1 Žádná ást vozidla se nesmí dotýkat zem , pokud jsou všechny pneumatiky na jedné 
stran  vypušt ny. Tento test se provádí na rovné ploše v podmínkách závodu (s 
posádkou ve voze). 
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P ÍLOHA 4 – BEZPE NOSTNÍ VÝBAVA (SKUPINA N,A) 
Tato p íloha je výpis pravidel týkajících se kategorie E2/SH z lánku 253, P ílohy J, ádu 
FIA. 

1.1 lánek 253-3.1 – Ochrana 

1.1.1 Palivové, olejové a brzdové potrubí musí být chrán no zven í p ed všemi možnostmi 
poškození (kameny, koroze, mechanický lom atd.) a zevnit  proti nebezpe í požáru a 
poškození. 

1.1.2 Použití: doporu ená pro skupinu N, pokud je zachována sériová montáž. Povinná pro 
všechny skupiny, pokud není zachována sériová montáž nebo pokud potrubí prochází 
uvnit  vozidla a obložení, které ho chrání, bylo odstran no. V p ípad  palivového 
potrubí musí být elektricky spojeny kovové ásti, které jsou izolovány od karosérie 
vozu nevodivými díly / ástmi. 

1.2 lánek 253-3.2 – Specifikace a instalace 

1.2.1 Povinné použití, pokud není zachována sériová montáž. 

1.2.2 Potrubí chladicí vody nebo mazacího oleje musí být vn  prostoru pro posádku. 

1.2.3 Montáže palivového potrubí, potrubí mazacího oleje a potrubí obsahujícího 
hydraulickou kapalinu pod tlakem musí být vyrobeny v souladu s následujícími 
specifikacemi: 

− Pokud je toto potrubí ohebné, musí mít šroubovací, zalisované nebo samouzavírací 
spojení a vn jší opletení, odolné v i od ení a plamenu (nepodporuje ho ení); 

− Minimální tlak roztržení m ený p i minimální provozní teplot : 
− Palivové potrubí (krom  spojek ke vst ikovacím tryskám a chladi e na zp tném 

okruhu do nádrže): 
o 70 bar (1000 psi) 135 °C (250 °F). 

− Potrubí mazacího oleje: 
o 70 bar (1000 psi) 232 °C (450 °F). 

− Potrubí hydraulických kapalin pod tlakem: 
o 280 bar (4000 psi) 232 °C (450 °F). 

1.2.4 Je-li tlak fungování hydraulického systému vyšší než 140 bar (2000 psi), tlak roztržení 
musí být minimáln  dvakrát vyšší. 

− Potrubí paliva a hydraulické kapaliny: m že vést prostorem pro posádku, ale nesmí 
mít žádná spojení, s výjimkou p ední a zadní p epážky podle obr. 253-59 a 253-60, 
brzdového systému a okruhu spojkové kapaliny. 
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2 LÁNEK 253-4 – BEZPE NOST BRZDOVÉ SOUSTAVY A ÍZENÍ 

2.1 Brzdová soustava 

2.1.1 Dvojitý okruh, ovládaný týmž pedálem: stla ením pedálu musí být b žn  ovládána 
všechna ty i kola. V p ípad  úniku na jakémkoli míst  potrubí nebo jakékoli poruchy 
v p evodovém brzdném systému musí pedál dál ovládat minimáln  dv  kola. Použití: 
Pokud je systém montován sériov , není t eba žádných zm n. 

2.2 ízení 

2.2.1 Systém zamykání volantu m že být vy azen z provozu. Systém výškového nastavení 
volantu musí být zablokovaný a nastavitelný pouze za pomoci ná adí. 

3 LÁNEK 253-7 – HASICÍ P ÍSTROJE – HASICÍ SYSTÉMY

3.1.1 Je zakázáno používat následující látky: BCF, NAF. 

3.2 lánek 253-7.1 

3.2.1 Závody na okruhu, do vrchu, slalomy - Platí lánek 7.2 (Odstavec 3.3 P íloha 4) nebo 
7.3 (Odstavec 3.4 P íloha 4) 

3.3 lánek 253-7.2 – Vestav né systémy 

3.3.1 lánek 253-7.2.1 – Každý v z musí být vybaven hasicím systémem uvedeným na 
technickém listu . 16: „Hasicí systémy homologované FIA“. Pro disciplínu rally musí 
být minimální množství hasicí látky 3 kg. 

3.3.2 lánek 253-7.2.2 – Každá láhev hasicího p ístroje musí být odpovídajícím zp sobem 
chrán na a musí být umíst na v prostoru pro posádku. Láhev m že být rovn ž 
umíst na v zavazadlovém prostoru pod podmínkou, že bude minimáln  300 mm od 
vn jších okraj  karoserie ve všech vodorovných sm rech. Musí být p ipevn na 
minimáln  2 kovovými pásky se šroubovým zajišt ním a systém upevn ní musí být 
schopen odolat zpomalení 25 G. Celý hasicí systém musí být odolný proti ohni. 
Plastové potrubí je zakázáno, kovové potrubí je povinné. 

3.3.3 lánek 253-7.2.3 – Jezdec sedící na svém míst  u volantu se zapnutými 
bezpe nostními pásy musí být schopen spustit všechny hasicí p ístroje ru n . Dále, 
vn jší spoušt cí za ízení musí být kombinováno s p erušova em elektrického obvodu 
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nebo umíst no vedle n j. Musí být ozna eno erveným písmenem E v bílém kruhu s 
erveným okrajem o minimálním pr m ru 10 cm.  

3.3.4 lánek 253-7.2.4 – Systém musí fungovat v jakékoli poloze vozu. 

3.3.5 lánek 253-7.2.5 – Trysky hasicího p ístroje musí být p izp sobeny hasicí látce a 
musí být instalovány tak, aby nemí ily p ímo na hlavu osob ve voze. 

3.4 lánek 253-7.3 – Ru ní hasicí p ístroje 

3.4.1 lánek 253-7.3.1 – Každý v z musí být vybaven jedním nebo dv ma hasicími 
p ístroji. 

3.4.2 lánek 253-7.3.2 – Povolené hasicí látky: 
− AFFF 
− FX G-TEC 
− Viro3 
− prášek 
− nebo jakákoli jiná látka homologovaná FIA. 

3.4.3 lánek 253-7.3.3 – Minimální množství hasicí látky 
− AFFF: 2,4 litru 
− FX G-TEC: 2,0 kg 
− Viro3: 2,0 kg 
− Zero 360 2,0 kg 
− prášek: 2,0 kg 

3.4.4 lánek 253-7.3.4 – Všechny hasicí p ístroje musí být natlakovány podle obsahu 
následujícím zp sobem: 

− AFFF: podle pokyn  výrobce 
− FX G-TEC a Viro3: podle pokyn  výrobce 
− Zero 360: podle pokyn  výrobce 
− prášek: minimáln  8 bar, maximáln  13,5 bar 

Navíc, v p ípad  látky AFFF musí být hasicí p ístroje vybaveny systémem, umož ujícím 
kontrolu tlaku obsahu. 

3.4.5 lánek 253-7.3.5 – Na každém hasicím p ístroji musí být viditeln  uvedeny 
následující údaje: 

− kapacita 
− typ hasicí látky 
− hmotnost nebo objem hasicí látky 
− datum kontroly hasicího p ístroje, která musí být provedena nejpozd ji dva roky po 

datu pln ní nebo po datu poslední kontroly nebo po p íslušném datu platnosti. 
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3.4.6 lánek 253-7.3.6 – Každá láhev hasicího p ístroje musí být odpovídajícím zp sobem 
chrán na. Její úchyty musí být schopné odolat zpomalení 25 g. Jsou povoleny pouze 
kovové, rychle snímatelné uzáv ry (minimáln  dva) s kovovými pásky. 

3.4.7 lánek 253-7.3.7 – Hasicí p ístroje musí být lehce p ístupné pro idi e a spolujezdce. 

4 LÁNEK 253-8 – BEZPE NOSTNÍ KONSTRUKCE 

4.1 lánek 253-8.1 – Obecn

4.1.1 Montáž bezpe nostní konstrukce je povinná. 
M že být bu : 

− a) vyrobena podle požadavk  níže uvedených lánk ; 
− b) homologovaná nebo certifikovaná ASN v souladu s homologa ními p edpisy pro 

bezpe nostní konstrukci; Ov ená kopie homologa ního dokumentu nebo certifikátu, 
schváleného ASN a podepsaného kvalifikovanými techniky zastupujícími výrobce, 
musí být p edložena technickým komisa m sout že. Jakákoli nová klec 
homologovaná nebo certifikovaná ASN a prodávaná od 1. 1. 2003, musí být 
individuáln  identifikovaná identifika ním štítkem výrobce, který nesmí být ani 
kopírovatelný ani p emis ovatelný (p íklad: zapušt ní, rytí, samodestruk ní 
samolepka). Identifika ní štítek musí být opat en jménem výrobce, homologa ním 
íslem nebo certifika ní íslo homologa ního listu nebo certifikátu ASN a jedine né 

sériové íslo od výrobce. Potvrzení nesoucí stejná ísla musí být ve voze a musí být 
p edloženo technickým komisa m sout že. 

− c) homologovaná FIA v souladu s homologa ními p edpisy pro bezpe nostní 
konstrukci. Musí být p edm tem rozší ení (VO) homologa ního listu vozidla 
homologovaného FIA. Všechny konstrukce homologované a prodávané od 1. 1. 1997 
musí mít viditeln  identifikaci výrobce a sériové íslo. Homologa ní list konstrukce 
musí up esnit, kde a jak jsou tyto informace uvedeny, kupující musí dostat p íslušný 
íslovaný certifikát. 

4.1.2 Pro následující vozy musí být konstrukce povinn  homologovaná FIA: 
− Varianta Kit Super 1600, varianta Kit Super 2000, varianta Kit Super 2000 rally, 

varianta World Rally Car. 

4.1.3 Jakákoli zm na homologované nebo certifikované bezpe nostní konstrukce je 
zakázána. 

4.1.4 Za zm nu se pokládá jakákoli operace provedená na konstrukci obráb ním, 
sva ováním, která znamená trvalou zm nu materiálu nebo struktury konstrukce. 

4.1.5 Jakoukoli opravu homologované nebo certifikované bezpe nostní konstrukce, 
poškozené v d sledku nehody, musí provést výrobce konstrukce nebo musí být 
provedena s jeho souhlasem. 

4.1.6 Trubky bezpe nostní konstrukce nesm jí vést kapaliny nebo cokoli jiného. 
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4.1.7 Bezpe nostní konstrukce nesm jí bránit jezdci a spolujezdci v nastoupení do vozu a 
vystoupení z n j. 

4.1.8 Vzp ry mohou zasahovat do prostoru vyhrazeného pro posádku a procházet p i tom 
p ístrojovou deskou, obložením a zadními sedadly. 

4.1.9 Zadní sedadla mohou být sklopena. 

4.2 lánek 253-8.2 – Definice 

4.2.1 lánek 253-8.2.1 – Ochranná konstrukce 
Vícetrubková struktura instalovaná v prostoru pro posádku co možná nejblíže ke skeletu, jejíž 
funkcí je omezit deformace skeletu (šasi) v p ípad  nehody. 

4.2.2 lánek 253-8.2. – Oblouk 
Trubková struktura tvo ící oblouk se dv ma upev ovacími deskami. 

4.2.3 lánek 253-8.2.3 –Hlavní oblouk (obr. 253-1): 
Trubkový jednodílný p í ný oblouk, tém  vertikální (maximální sklon +/-10° vzhledem k 
vertikále), umíst ný nap í  vozem bezprost edn  za p edními sedadly. 
Osa trubky musí v celé délce ležet v jedné rovin . 

4.2.4 lánek 253-8.2.4 – P ední oblouk (obr. 253-1): 
Identický s hlavním obloukem, ale jeho tvar kopíruje sloupky elního skla a horní okraj 
elního skla. 

4.2.5 lánek 253-8.2.4 –Bo ní oblouk (obr. 253-2): 
Jednodílný trubkový oblouk, tém  podélný a tém  svislý, umíst ný z pravé a levé strany 
vozidla, jehož p ední sloupek kopíruje sloupek elního skla a zadní sloupek je tém  svislý a 
umíst ný bezprost edn  za p edními sedadly. 
Zadní sloupek bo ního oblouku musí být p i pohledu z boku p ímý. 

4.2.6 lánek 253-8.2.6 – Bo ní p loblouk (obr. 253-3): 
Identický s bo ním obloukem, ale bez zadního sloupku. 

4.2.7 lánek 253-8.2.7 – Podélná vzp ra: 
Tém  podélná jednodílná trubka spojující horní ásti p edního a hlavního oblouku. 

4.2.8 lánek 253-8.2.8 – P í ná vzp ra: 
Tém  p í ná jednodílná trubka spojující horní ásti bo ních p loblouk  nebo bo ních 
oblouk . 

4.2.9 lánek 253-8.2.9 – Diagonální vzp ra: 
Diagonální trubka spojující: 
Jeden z horních roh  hlavního oblouku, nebo jeden z okraj  p í né vzp ry v p ípad  bo ního 
oblouku, s dolní upev ovací deskou proti oblouku nebo Horní okraj jedné zadní vzp ry s 
dolní upev ovací deskou druhé zadní vzp ry. 
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4.2.10 lánek 253-8.2.10 – Demontovatelné vzp ry: 
Vzp ra bezpe nostní konstrukce, kterou je možné odstranit. 

4.2.11 lánek 253-8.2.11 – Vyztužení konstrukce: 
Vzp ra p idaná k bezpe nostní konstrukci pro zlepšení její odolnosti. 

4.2.12 lánek 253-8.2.12 – Upev ovací deska: 
Deska p iva ená ke konci trubky oblouku a umož ující její p išroubování ke skeletu/šasi - 
v tšinou k výztužné desce. 
Upev ovací deska m že být p iva ená ke skeletu/šasi jako dopln k ke šroubovému spoji. 

4.2.13 lánek 253-8.2.13 – Výztužná deska: 
Kovová deska, upevn ná ke skeletu/šasi pod kotevní deskou oblouku pro lepší rozd lení 
zatížení na skeletu/šasi. 

4.2.14 lánek 253-8.2.14 – Rohová výztuha (obr. 253-34): 
Výztuha ohybu nebo spoje z plech  ohnutých do tvaru U, jejichž tlouš ka musí být minimáln
1,0 mm. 
Okraje rohové výztuhy (bod E) musí být umíst ny ve vzdálenosti 2 až 4násobku nejv tšího 
vn jšího pr m ru spojovaných trubek vzhledem k vrcholu úhlu (bod S).  
Na vrcholu úhlu je povolen vý ez. Jeho polom r (R) nesmí být v tší než 1,5 násobek 
nejv tšího vn jšího pr m ru spojených trubek. 
Rovné plochy výztuhy mohou mít otvor, jehož pr m r nesmí být v tší než nejv tší vn jší 
pr m r spojených trubek. 



P14 

BEZPE NOSTNI VÝBAVA (SKUPINA N, A) – CLANEK 253

4.3 lánek 253-8.3 – Specifikace 

4.3.1 lánek 253-8.3.1 – Základní struktura 
Základní struktura musí být tvo ena jedním z následujících zp sob : 

− 1 hlavní oblouk + 1 p ední oblouk + 2 podélné vzp ry + 2 zadní vzp ry + 6 
upev ovacích desek (obr. 253-1) 

nebo 
− 2 bo ní oblouky + 2 p í né vzp ry + 2 zadní vzp ry + 6 upev ovacích desek (obr. 

253-2) 
nebo 

− 1 hlavní oblouk + 2 bo ní p loblouky + 1 p í ná vzp ra + 2 zadní vzp ry + 6 
upev ovacích desek (obr. 253-3) 

Svislá ást hlavního oblouku musí být co možná nejblíže k vnit nímu obrysu skeletu a smí mít 
pouze jediný ohyb své dolní svislé ásti. 
P ední sloupek p edního nebo bo ního oblouku musí co možná nejblíže kopírovat sloupky 
elního skla a mít pouze jeden ohyb na své dolní svislé ásti. 

Spojení p í ných vzp r s bo ními oblouky, spojení podélných vzp r s p edním nebo hlavním 
obloukem, jakož i spojení bo ního p loblouku s hlavním obloukem musí být umíst ny na 
úrovni st echy. 
Ve všech p ípadech nesmí být na úrovni st echy více než 4 rozebíratelné spoje. 
Zadní vzp ry musí být upevn ny u st echy a u horních vn jších roh  hlavního oblouku, po 
obou stranách vozidla, p ípadn  prost ednictvím rozebíratelných spoj . 
Musí se svislicí svírat úhel alespo  30º, musí sm ovat dozadu, musí být rovné a co možná 
nejblíže k vnit ním bo ním panel m skeletu. 

4.3.2 lánek 253-8.3.2 –  Koncepce: 
Jakmile je definována základní struktura, musí být dopln na povinnými vzp rami a 
výztuhami (viz l. 253-8.3.2.1 (Odstavec 4.3.2.1 P íloha 4)), k nimž mohou být p idány 
volitelné vzp ry a výztuhy (viz l. 253-8.3.2.2 (Odstavec 4.3.2.2 P íloha 4)). 
Krom  p ípad  výslovn  povolených a krom  p ípad , kdy jsou demontovatelné spojky 
použity v souladu s l. 253-8.3.2.4 (Odstavec 4.3.2.4 P íloha 4), musí být všechny trubkové 
vzp ry a výztuhy jednodílné. 
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4.3.2.1 lánek 253-8.3.2.1 –  Povinné vzp ry a výztuhy: 

4.3.2.1.1 lánek 253-8.3.2.1.1 –  Diagonální vzp ra - Vozy homologované od 1. 1. 2002: 
Konstrukce musí mít dv  diagonální vzp ry hlavního oblouku, v souladu s obr. 253-7. 
Vzp ry musí být rovné a mohou být snímatelné. 
Dolní okraj diagonály se musí spojovat s hlavním obloukem maximáln  100 mm od 
upev ovací desky (rozm ry viz obr. 253-52). 
Horní okraj diagonály se musí spojit s hlavním obloukem maximáln  100 mm od jeho spojení 
se zadní vzp rou. 

4.3.2.1.2 lánek 253-8.3.2.1.2 – Dve ní výztuhy: 
Jedna nebo více podélných vzp r musí být namontovány z každé strany vozu v souladu s obr. 
253-8, 253-9, 253-10 a 253-11 (obr. 253-9, 253-10 a 253-11 pro vozy homologované po 1. 1. 
2007). 
Obrázky lze vzájemn  kombinovat. 
Koncepce musí být na obou stranách identická. 
Mohou být demontovatelné. 
Bo ní ochrana musí být pokud možno co nejvyšší, ale horní bod jejího upevn ní nesmí být 
vyšší než polovina výšky dve ního otvoru, m eno od jeho základny. 
Jsou-li tyto horní upev ovací body umíst ny p ed dve ním otvorem nebo za ním, toto 
omezení výšky z stává platné pro p íslušný pr se ík vzp ry a dve ního otvoru. 
V p ípad  ochrany ve tvaru "X" (obr. 253-9) se doporu uje, aby dolní upev ovací body vzp r 
byly upevn ny p ímo na podélníku skeletu (šasi) a aby minimáln  jedna z v tví "X" byla z 
jednoho dílu. 
Spojení vzp r dve í s výztuhou sloupku elního skla (obr. 253-15) je povoleno. 
Pro sout že bez spolujezdce mohou být vzp ry namontovány pouze na stran  jezdce a není 
povinné, aby koncepce byla na obou stranách identická. 
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4.3.2.1.3 lánek 253-8.3.2.1.3 – Výztuha st echy: 
Pouze vozy homologované od 1. 1. 2005: 
Horní ást bezpe nostní konstrukce musí odpovídat jednomu z obr. 253-12, 253-13 a 253-14. 
Výztuhy mohou kopírovat zak ivení st echy. 

Pro sout že bez spolujezdce, pouze v p ípad  obr. 253-12, m že být namontována pouze 
jedna p í ná vzp ra, ale její p ední spojení musí být na stran  jezdce. 

Okraje zesílení musí být maximáln  100 mm od spojení mezi oblouky a vzp rami (neplatí pro 
vrchol ve tvaru V tvo ený vzp rami podle obr. 253-13 a 253-14). 

4.3.2.1.4 lánek 253-8.3.2.1.4 – Výztuha sloupku elního skla: 
Pouze vozy homologované od 1. 1. 2006: 
Musí být namontována z obou stran p edního oblouku, pokud je kóta „A“ v tší než 200 mm 
(obr. 253-15). 
M že být zahnutá pod podmínkou, že je rovná p i pohledu ze strany a úhel zahnutí 
nep esáhne 20º. 
Její horní okraj musí být maximáln  100 mm od spojení mezi p edním (bo ním) obloukem a 
podélnou (p í nou) vzp rou (pro rozm ry viz obr. 253-52). 
Její dolní okraj musí být maximáln  100 mm od kotevní desky (p ední) p edního (bo ního) 
oblouku. 

4.3.2.1.5 lánek 253-8.3.2.1.5 – Zesílení úhl  a spoj : 
Spoje mezi: 

− diagonálními vzp rami a hlavního oblouku, 
− výztuhami st echy (konfigurace obr. 253-12 a pouze pro vozy homologované od 

1.1.2007), 
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− výztuhami dve í (konfigurace obr. 253-9), 
− výztuhami dve í a zesílením sloupku elního skla (obr. 253-15) 

musí být zesíleny minimáln  2 rohovými výztuhami, odpovídajícími l. 253-8.2.14 (Odstavec 
4.2.14 P íloha 4) 
Pokud vzp ry dve í a výztuha sloupku elního skla nejsou umíst ny ve stejné rovin , výztuha 
m že být tvo ena sva enými plechy pod podmínkou, že budou dodrženy rozm ry v l. 253-
8.2.14 (Odstavec 4.2.14 P íloha 4) 

4.3.2.2 lánek 253-8.3.2.2 – Volitelné vzp ry a výztuha: 
Není-li v lánku 253-8.3.2.1 (Odstavec 4.3.2.1 P íloha 4) uvedeno jinak, vzp ry a výztuhy 
uvedené na obr. 253-12 až 253-21 a 253-23 až 253-33 jsou volitelné a mohou být instalovány 
podle uvážení výrobce. 
Musí být bu  sva ené, nebo instalované pomocí demontovatelných spojek. Všechny výše 
uvedené vzp ry a výztuhy mohou být použity odd len  nebo ve vzájemné kombinaci. 

4.3.2.2.1 lánek 253-8.3.2.2.1 – Výztuha st echy (obr. 253-12 až 253-14): 
Volitelná pouze pro vozy homologované p ed 1. 1. 2005 
Pro sout že bez spolujezdce, pouze v p ípad  obr. 253-12, m že být namontována pouze 
jedna úhlop í ná vzp ra, ale její spojení vp edu musí být na stran  jezdce. 

4.3.2.2.2 lánek 253-8.3.2.2.2 – Výztuha sloupku elního skla (obr. 253-15) 
Volitelná pouze pro vozy homologované p ed 1. 1. 2006 
Tato výztuha m že být zahnuta pod podmínkou, že bude rovná p i pohledu ze strany a že úhel 
zahnutí nep esáhne 20º. 

4.3.2.2.3 lánek 253-8.3.2.2.3 – Diagonály zadních vzp r (obr. 253-21) 
Konfigurace z obrázku 253-21 m že být nahrazena konfigurací z obr. 253-22, pokud je 
použita výztuha st echy odpovídající obr. 253-14. 

4.3.2.2.4 lánek 253-8.3.2.2.4 – Upev ovací body p edního zav šení (obr. 253-25): 
Rozší ení musí být spojena v horních upev ovacích bodech p edních zav šení. 

4.3.2.2.5 lánek 253-8.3.2.2.5 – P í né vzp ry (obr. 253-26 až 253-30) 
P í né vzp ry instalované na hlavním oblouku nebo mezi zadními vzp rami mohou posloužit 
k upevn ní bezpe nostních pás , v souladu s lánkem 253-6.2 (použití rozebíratelných spoj
je zakázáno). 
U vzp r uvedených na obr. 253-26 a 253-27 musí být úhel mezi st edovou vzp rou a 
vertikálou minimáln  30º. 
P í ná vzp ra p ipevn ná na p ední oblouk nesmí vy nívat do prostoru vyhrazeného pro 
posádku. 
M že být umíst na co možná nejvýše, ale její dolní okraj nesmí p esahovat horní ást 
p ístrojové desky. 
Pro vozy homologované od 1. 1. 2007 nesmí být umíst na pod sloupkem ízení. 
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4.3.2.2.6 lánek 253-8.3.2.2.6 – Výztuha úhl  nebo spojení (obr. 253-31 až 253-34): 
Výztuhy musí být bu  z trubek, nebo plech  ohnutých do tvaru U odpovídajících l. 253-
8.2.14 (Odstavec 4.2.14 P íloha 4). 
Tlouš ka díl  tvo ících výztuhu st ech musí být minimáln  1,0 mm. 
Okraje výztužných trubek nesm jí být níže nebo dále než je st ed výztuh, ke kterým jsou 
p ipevn ny, s výjimkou spojení p edního oblouku, které mohou být p ipojeny ke spojení 
výztuha dve í/p ední oblouk. 
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4.3.2.3 lánek 253-8.3.2.3 – Minimální konfigurace bezpe nostní konstrukce: 
Minimální konfigurace bezpe nostní konstrukce je definována takto: 

Vzp ry dve í a výztuha st echy se mohou lišit v souladu s l. 253-8.3.2.1.2 (Odstavec 
4.3.2.1.2 P íloha 4) a 253-8.3.2.1.3 (Odstavec 4.3.2.1.3 P íloha 4) 

4.3.2.4 lánek 253-8.3.2.4 – Rozebíratelné spoje 
Pokud se v konstrukci bezpe nostní konstrukce použijí rozebíratelné spoje, musí vyhovovat 
typu schválenému FIA (viz obr. 253-37 až 253-47). 
Jakmile jsou spojeny, nemohou být sva ovány. 
Šrouby a svorníky musí mít alespo  jakost 8.8 (norma ISO). 
Rozpojitelné spoje, které odpovídají obr. 253-37, 253-40, 253-43, 253-46 a 253-47 jsou 
vyhrazeny k upevn ní volitelných vzp r a výztuh popsaných v l. 253-8.3.2.2 (Odstavec 
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4.3.2.2 P íloha 4) a jsou zakázány ke spojení horních ástí hlavního, p edního oblouku a 
bo ních oblouk  a p loblouk . 

4.3.2.5 lánek 253-8.3.2.5 – Dodate ná omezení 
Kompletní ochranné klece musí být celé umíst ny podéln  mezi upevn ními prvk  p edního a 
zadního zav šení, nesoucími svislé zatížení (pružiny a tlumi e). 
Dodate né výztuhy p esahující tyto limity jsou povoleny mezi bezpe nostní konstrukcí a 
upev ovacími body zadní torzní ty e na skelet/šasi. 
Každý z t chto upev ovacích bod  m že být spojen s bezpe nostní konstrukcí jedinou 
trubkou o rozm rech 30 x 1,5 mm. 
Pro vozy homologované po 1. 1. 2002: 
V elním pr m tu musí být výztuhy úhlu a spojení horních úhl  p edního oblouku viditelné 
pouze p es plochu elního skla, popsanou na obr. 253-48. 
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4.3.3 lánek 253-8.3.3 – Materiálové specifikace 
Jsou povoleny pouze trubky s kruhovým pr ezem. 
Specifikace použitých trubek: 

Pozn.: Pro nelegovanou ocel musí být maximální obsah manganu 1,7 % a pro ostatní p ísady 
0,6 %. 
P i výb ru kvality oceli je t eba v novat pozornost zvlášt  tažnosti materiálu a vhodnosti pro 
sva ování. 
Ohýbání musí být provedeno za studena s polom rem zahnutí osy trubky rovnajícím se 
nejmén  trojnásobku pr m ru trubky. 
Pokud je v pr b hu této operace trubka tvarována do oválu, pom r mezi velkým a malým 
pr m rem musí být minimáln  0,9. 
Plocha na úrovni ohnutí musí být jednotná a zbavená zvln ní nebo trhlin. 

4.3.4 lánek 253-8.3.4 – Pokyny pro sva ování: 
Svar musí být proveden po celém obvodu trubky. 
Všechny svary musí být v nejlepší možné kvalit  a úpln  prova ené (nejlépe obloukem v 
ochranné atmosfé e). 
A koliv dobrý vn jší vzhled svaru nemusí zaru ovat jeho dobrou jakost, nejsou špatn
vyhlížející svary nikdy známkou dobré práce. 
V p ípad  použití tepeln  zušlecht né oceli je nutno bezpodmíne n  dodržet speciální 
p edpisy výrobce pro sva ování (speciální elektrody, sva ování v ochranné atmosfé e). 

4.3.5 lánek 253-8.3.5 – Ochranné obložení: 
V místech, kde by t lo posádky mohlo p ijít do styku s bezpe nostní strukturou, je t eba jako 
ochranu použít neho lavé obložení. 
V místech, kde by se p ilby posádky mohly dostat do kontaktu s bezpe nostní strukturou, 
musí obložení odpovídat norm  FIA 8857-2001 typ A (viz technický list . 23 „Obložení 
bezpe nostního oblouku homologované FIA“) a musí být ke konstrukci trvale p ipevn no. 
Použití: pro všechny kategorie. 
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5 LÁNEK 253-9 – VÝHLED DOZADU

5.1.1 Výhled dozadu musí být zajišt n dv ma vn jšími zrcátky (jedno vpravo a jedno 
vlevo). Tato zrcátka mohou být stejná jako u sériových voz . 

5.1.2 Každé zrcátko musí mít odrazovou plochu minimáln  90 cm2. 

6 LÁNEK 253-13 – HLAVNÍ ODPOJOVA

6.1.1 Hlavní odpojova  musí p erušit všechny elektrické obvody (baterie, alternátor nebo 
dynamo, sv tla, blika e, osv tlení, elektrické ovlada e atd.) a musí také zastavit 
motor. Pro dieselové motory, které nejsou vybaveny vst ikova i s elektronickým 
ovládáním, musí být hlavní odpojova  spojen s vypínacím za ízením sání motoru.  

6.1.2 Tento odpojova  musí být v nejisk ivém provedení a musí být možné ho ovládat 
zevnit  i zven í vozu. 

6.1.3 Na vn jší stran  je ovládání povinn  umíst no v dolní ásti jednoho ze sloupk
elního skla pro uzav ené vozy. Musí být jasn  ozna eno erveným bleskem 

v modrém trojúhelníku s bílým okrajem se základnou minimáln  12 cm. Toto vn jší 
ovládání se vztahuje pouze na uzav ené vozy. 

6.1.4 Použití: Povinná montáž pro všechny vozy, ú astnící se rychlostních závod  na 
okruzích nebo do vrchu. Pro ostatní závody je montáž doporu ená. 

7 LÁNEK 253-16 – SESADLA, KOTEVNÍ BODY A DRŽÁKY SEDADEL

7.1.1 Pokud jsou zm n na p vodní upevn ní nebo držáky, nové díly musí být bu
schválené pro toto použití výrobcem sedadel, nebo musí odpovídat dále uvedeným 
specifikacím: 

7.2 lánek 253-16.2 – Upevn ní držák  sedadel p ímo na skelet/šasi 

7.2.1 Upevn ní na skeletu/šasi musí být minimáln  4 úchyty pro sedadlo za použití šroub  s 
minimálním pr m rem 8 mm a podložkami podle obrázku 253-65. Minimální 
kontaktní plochy mezi podp rou, skeletem / šasi a podložkou jsou 40 cm2 pro každý 
upev ovací bod. 
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7.3 lánek 253-16.3 

7.3.1 Pokud jsou použity rychlorozpínací systémy, musí odolat horizontální a vertikální síle 
18000 N, které ovšem nejsou aplikovány sou asn . 

7.3.2 Pokud jsou pro nastavení sedadel použity kolejnice, musí být takové, jaké dodává 
výrobce pro homologovaný v z nebo sedadlo. 

7.4 lánek 253-16.4 

7.4.1 Upevn ní mezi sedadlem a držáky musí být tvo eno 4 úchyty, 2 vp edu, 2 v zadní ásti 
sedadla, za použití šroub  s minimálním pr m rem 8 mm a výztužemi, za len nými 
do sedadla. 

7.4.2 Každý úchyt musí odolat zatížení 15 000 N v jakémkoli sm ru. 

7.5 lánek 253-16.5 

7.5.1 Minimální tlouš ka materiálu držák  a podložek je 3 mm pro ocel a 5 mm pro lehké 
slitiny. 

7.5.2 Minimální podélný rozm r každého držáku je 6 cm. 

7.6 lánek 253-16.6 

7.6.1 V p ípad  použití polštá e mezi homologovaným sedadlem a lenem posádky je 
maximální tlouš ka tohoto polštá e 50 mm. 

7.6.2 Všechna sedadla posádky musí být homologovaná FIA (normy 8855/1999 nebo 
8862/2009), a nem n ná. 

7.6.3 Sedadla odpovídající norm  FIA 8855/1999: 
− Limit použití je 5 let od data výroby uvedeného na povinném štítku. 
− Dodate né prodloužení o 2 roky m že ud lit výrobce a musí být uvedeno pomocí 

dopl kového štítku. 

7.6.4 Sedadla odpovídající norm  FIA 8862/2009: 
− Limit použití je 10 let od roku výroby. 
− Použití držák  homologovaných spolu se sedadlem je povinné. 
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P ÍLOHA 5 – TECHNICKÉ P EDPISY PRO PRODUK NÍ VOZY 
(SKUPINA CN) 
Tato p íloha je výpis pravidel týkajících se kategorie E2/SH z lánku 259, P ílohy J, ádu 
FIA. 

1.1 lánek 259-4.2  

1.1.1 Zát ž lze použít pod podmínkou, že bude p ipevn na tak, že k jejímu odstran ní bude 
t eba ná adí. Musí být možné ji zaplombovat, pokud to komisa i ozna í za nezbytné. 

1.2 lánek 259-6.1 – Specifikace paliva 

1.2.1 lánek 259-6.1.1 – Pro benzínové motory 

Palivem musí být benzín od benzínové stanice bez jakýchkoli dalších p ísad, krom  b žných 
maziv, která nezvyšují oktanové íslo. Palivo musí mít následující charakteristiky: 

− max. 102 RON a 90 MON, min. 95 RON a 85 MON pro bezolovnaté palivo. 
− max. 100 RON a 92 MON, min. 97 RON a 86 MON pro olovnaté palivo. 

M ení je provád no podle normy ASTM D2699-86 a 2700-86. 
− Objemová hmotnost mezi 720 a 785 kg/m3 p i 15 °C (m eno podle ASTM D4052). 
− max. 2,8 % kyslíku (nebo 3,7 %, pokud je obsah olova nižší než 0,013 g/l) a 0,5 % 

dusíku v hmotnosti, zbytek paliva je tvo en výhradn  uhlovodíky a neobsahuje žádné 
p ísady, které by mohly zvýšit ú innost. M ení dusíku se provádí podle normy 
ASTM D3228, kyslík je m en pomocí prvkové analýzy s tolerancí 0,2 %. 

− Maximální množství peroxid  a nitroslou enin: 100 ppm (ASTM D3703 nebo pokud 
nelze UOP 33-82). 

− Maximální množství olova: 0,40 g/l nebo podle normy zem  sout že, pokud je nižší 
(ASTM D3341 nebo D3237). 

− Maximální množství benzenu: 5 % objemu (ASTM D3606). 
− Maximální Reid v tlak par kapaliny: 900 hPa (ASTM D 323). 
− Celkové odpa ené množství p i 70 °C: od 10 % do 47 % (ASTM D 86). 
− Celkové odpa ené množství p i 100 °C: od 30 % do 70 % (ASTM D 86). 
− Celkové odpa ené množství p i 180 °C: min. 85 % (ASTM D 86). 
− Maximální bod varu: 225 °C (ASTM D 86). 
− Maximální zbytek destilace: 2 % objemu (ASTM D 86).

Schválení nebo odmítnutí paliva podle ASTM D3244 s jistotou na 95 %. Pokud palivo, které 
je k dispozici v míst  sout že, nemá dostate nou kvalitu, m že ASN po adatelské zem
požádat FIA o výjimku, aby umožnila použití paliva, které neodpovídá výše uvedeným 
charakteristikám. 
1.2.2 lánek 259-6.1.2 – Pro dieselové motory 

Palivo musí odpovídat následujícím specifikacím: 
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− obsah uhlovodíku, % hmotnosti min. 90,0 
− hustota max. 0,860 
− cetanové íslo (ASTM D 613) nebo vypo ítané cetanové íslo (ASTM D 976/80) 

max. 55 
− obsah síry max. 50 mg/kg (pr EN-ISO/DIS 14596), (podle sm rnice 98/70/ES) 

1.2.3 lánek 259-6.1.3 – e zakázáno skladovat palivo ve voze p i teplot  p esahující o 10 °C 
okolní teplotu. Použití jakéhokoli za ízení (a  na ve voze nebo mimo n j), které má za 
cíl snížit teplotu paliva pod okolní teplotu, je zakázáno. 

1.2.4 lánek 259-6.1.4 – jako okysli ovadlo m že být s palivem použit pouze vzduch. 

1.3 lánek 259-6.3 – Palivová nádrž 

1.3.1 lánek 259-6.3.1 – Nádrž (nádrže) m že být umíst na maximáln  65 cm od podélné 
osy vozu a musí být umíst na v mezích, vymezených p ední a zadní osou kol. Musí 
být izolována pomocí p epážek, které zabra ují jakémukoli proniknutí paliva do 
prostoru pro posádku nebo do motorového prostoru a jakémukoli kontaktu s 
výfukovým potrubím v p ípad  úniku paliva. Palivové nádrže musí být ú inn
chrán ny (viz lánek 15.2 (Odstavec 1.9 P íloha 5)). 

1.3.2 lánek 259-6.3.2 – Vozidla musí být vybavena bezpe nostními nádržemi, 
odpovídajícími specifikacím FT3 1999 nebo vyššími a odpovídajícími p edpis m l. 
253-14. 

1.4 lánek 259-6.4 – Plnicí otvory a uzáv ry 

1.4.1 lánek 259-6.4.1 – Uzáv ry otvor  pro pln ní a odvzdušn ní musí zajiš ovat ú inné 
uzav ení, snižující riziko náhodného otev ení v d sledku prudkého nárazu nebo p i 
špatném uzav ení. 

1.4.2 lánek 259-6.4.2 – Plnicí a odvzduš ovací otvory a uzáv ry nesm jí vy nívat z 
karoserie. 

1.4.3 lánek 259-6.4.3 – Plnicí a odvzduš ovací otvory a odv trávání musí být umíst ny 
tak, aby jim v p ípad  nehody nehrozilo poškození. 

1.5 lánek 259-7.2 

1.5.1 Žádný díl vozu obsahující olej, nesmí být umíst n za kompletními zadními koly. 

1.6 lánek 259-7.4 – Zachycova  oleje 

1.6.1 Pokud je v z vybaven mazacím systémem s otev eným spojením s atmosférou, musí 
toto ústit do záchytné nádrže o minimální kapacit  3 litry. Ta musí být vyrobena bu  z 
pr hledného materiálu, nebo mít pr hledný panel. 

1.6.2 lánek 259-8.4.2 – Všechny vozy musí být vybaveny dv ma ervenými sv tly "stop" 
a dv ma zadními ervenými sv tly. Ta musí být umíst na symetricky na obou 
stranách podélné osy vozu na viditelném míst . 
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1.7 lánek 259-8.5 – Kabely 

1.7.1 Všechny elektrické obvody jsou zcela uzav eny v ohnivzdorném obalu. 

1.7.2 lánek 259-14.2.1 – Je povinné používání dvou ramenních pás , jednoho b išního 
pásu a dvou pás  stehenních. Tyto pásy musí odpovídat norm  FIA . 8853/98. 

1.8 lánek 259-14.4 – Op rka hlavy 

1.8.1 lánek 259-14.4.1 – Všechny vozy musí mít op rku hlavy o ploše minimáln  400 cm2. 
Plocha musí být spojitá, bez jakýchkoli vý n lk . 

1.8.2 lánek 259-14.4.2 – Op rka se nesmí prohnout o více než 5 cm pod vlivem síly 85 kg 
sm rem vzad. 

1.8.3 lánek 259-14.4.3 – Op rka je umíst na tak, aby v p ípad  nárazu, který bude tla it 
hlavu jezdce sm rem vzad, tvo ila první bod dotyku s p ilbou jezdce. Vzdálenost mezi 
p ilbou jezdce a op rkou musí být minimální, aby posun p ilby pod vlivem výše 
uvedené síly byl menší než 5 cm. 

1.9 lánek 259-14.6 – Tažné oko 

1.9.1 lánek 259-14.6.1 – Tažné oko s minimálním vnit ním pr m rem 80 mm musí být 
ádn  upevn no k p ední a zadní ásti vozu. 

1.9.2 lánek 259-14.6.2 – Musí být umíst no tak, aby bylo možné ho používat, když je v z 
zapadlý v jám  se št rkem. 

1.9.3 lánek 259-14.6.3 – Oko musí být jasn  viditelné a nat ené žlutou, ervenou nebo 
oranžovou barvou. Musí být umíst no uvnit  obrysu vozu p i pohledu shora. 

1.10 lánek 259-15.2 – Deforma ní struktury 

1.10.1 lánek 259-15.2.1 – Dno nádrží musí být chrán no deforma ní strukturou o síle 
minimáln  1 cm. 

1.10.2 lánek 259-15.2.2 – Je-li palivová nádrž umíst na mén  než 20 cm od bo ních profil
vozu, celá bo ní plocha musí být chrán na deforma ní strukturou o síle nejmén
10cm. 

1.10.3 lánek 259-15.2.3 – Deforma ní struktura musí být sendvi ového typu, obsahujícího 
žáruvzdorné jádro o minimální pevnosti v tlaku 18 N/cm2. Tato konstrukce musí 
obsahovat dva plechy o tlouš ce 1,5 mm s pevností v tahu 225 N/mm2 a s pr tažností 
minimáln  5 % nebo dva plechy o minimální tlouš ce 1,5 mm s pevností v tahu 
225N/mm2. 

1.10.4 lánek 259-15.2.4 – Tímto jádrem mohou procházet pouze vodní trubky, nikoli však 
palivové, olejové i elektrické vedení 

1.11 lánek 259-16.6 – Ohnivzdorná st na a podlaha 

1.11.1 lánek 259-16.6.1 – Vozy musí být vybaveny ohnivzdornou st nou, umíst nou mezi 
jezdcem a motorem, která zabrání p echodu plamen  z motorového prostoru do 
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prostoru pro posádku. Jakékoli otvory v této st n  pro pr chod ovládání a kabel  musí 
být co nejmenší a musí být ut sn ny. 

1.11.2 lánek 259-16.6.2 – Podlaha prostoru pro posádku musí být provedena tak, aby 
chránila jezdce proti št rku, oleji, vod  a úlomk m pocházejícím ze silnice nebo z 
motoru. 

1.11.3 lánek 259-16.6.3 – Podlaha a odd lovací p epážky musí být vybaveny systémem pro 
odvod kapaliny, aby se zabránilo jejímu hromad ní. 
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P ÍLOHA 6 – TECHNICKÉ P EDPISY FORMULE 3 
Tato p íloha je výpis pravidel týkajících se kategorie E2/SH z lánku 275, P ílohy J, ádu 
FIA. 

1.1 lánek 275-7.2 – Podélné umíst ní olejového systému 

1.1.1 Žádná ást vozu obsahující olej nesmí být umíst na za kompletními zadními koly. 

1.2 lánek 275-9.3 – Zp tný chod 

1.2.1 Všechna vozidla musí být vybavena zp tným chodem, který musí možné za adit 
kdykoli b hem závodu, je-li motor v chodu a který je ovládán jezdcem sedícím v 
normální pozici u volantu. 

1.3 lánek 275-10.2 – Chromování 

1.3.1 Je zakázáno chromovat všechny ocelové prvky zav šení. 

1.3.2 lánek 275-10.3.1 – Veškerá záv sná ramena musí být z homogenního kovového 
materiálu. 

1.4 lánek 275-12.2 – Materiál kol 

1.4.1 Všechna kola musí být z homogenního kovového materiálu. 
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P ÍLOHA 7 – TECHNICKÉ P EDPISY PRO VOZY 
RALLYCROSSU
Tato p íloha je výpis pravidel týkajících se kategorie E2/SH z lánku 279, P ílohy J, ádu 
FIA. 

1.1 lánek 279-2.4 – elní sklo a okna 

1.1.1 elní sklo musí být zhotoveno z vrstveného skla nebo z polykarbonátu. 

1.1.2 Bo ní okna musí být z bezpe nostního skla nebo z plastu. 

1.1.3 Je-li je použit plast, nesmí být jeho tlouš ka menší než 5 mm. 

1.1.4 Vozy, jejichž vrstvené elní sklo je potlu eno nebo je poškozeno natolik, že neskýtá 
jezdci záruku dobré viditelnosti nebo hrozí-li nebezpe í jeho rozpadnutí v pr b hu 
závodu, nebudou p ijaty. 

1.1.5 Plastové filmy, samolepky a pískování nejsou povoleny. Výjimky jsou uvedeny v 
Mezinárodních sportovních ádech, kapitola 17, lánek 211. 

1.1.6 Plastová elní skla nesmí být barvena. 

1.1.7 Tónovaná elní skla jsou povolena pouze, pokud byla použita u p vodního vozu. 

1.1.8 Montáž dopl kové nádržky ost ikova  o v tší kapacit  je povolena. Tato nádržka 
musí být ur ena pouze k išt ní elního skla. 
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P ÍLOHA 8 – GALERIE NAVRHNUTÉHO VOZU



BRNO 2013
P32 

GALERIE NAVRHNUTEHO VOZU



BRNO 2013
P33 

GALERIE NAVRHNUTEHO VOZU



BRNO 2013
P34 

GALERIE NAVRHNUTEHO VOZU



BRNO 2013
P35 

GALERIE NAVRHNUTEHO VOZU



BRNO 2013
P36 

GALERIE NAVRHNUTEHO VOZU



BRNO 2013
P37 

GALERIE NAVRHNUTEHO VOZU



BRNO 2013
P38 

GALERIE NAVRHNUTEHO VOZU



BRNO 2013
P39 

GALERIE NAVRHNUTEHO VOZU


