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Dotaz
Dobrý den pane Stránský,
mám na vás následující dotaz. V homologaci č. 5581 jsou červeně přeškrtnuté obrázky rozšířených
blatníků, 16V hlavy motoru a některých dalších dílů. Jež jsou určeny pouze pro skupinu 2.. Na tento
vůz (Alfa Romeo GT Alfetta) existovala ještě homologace č. 641 pro skupinu 4, ta se bohužel
utopila. Můj dotaz je zda mohu tyto díly použít při stavbě vozu? V příloze K je pouze poznámka, že
nelze použít škrtnuté díly pro skupinu 4..... Jako další byla varianta jen "lemů" blatníků, tu jsem v
žádné homologaci nenašel- mohu je případně použít, pokud by nebylo možno ty první velké?
Podotýkám, že vozy v těch letech tak závodili, mám to v knihách o Alfě Romeo.......
Mnohokrát děkuji!
Odpověď
Vážený pane,
přeškrtnuté díly můžete použít za předpokladu, že vůz bude postaven v úpravě pro Grupe 2 (A2).
Základem pro vůz Alfa Romeo Alfetta GT je homologační list č. 5581 z 1.1.1975 pro Grupe 1 (A1)
a s dodatky pro Grupe 2 (A2) označené „jen pro Grupe 2“ .
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Tyto dodatky byly přeškrtnuty z důvodu zásadních změn Přílohy J r. 1976, ve které je však
uvedeno že tyto přeškrtnuté dodatky lze používat a to až do 31.12.1977. Z toho je jasné že tyto
přeškrtnuté díly můžete použít v Grupe 2 (A2), avšak mimo varianty 16ventilové hlavy a
vstřikování, které jsou označeny jako „Varianta pro USA“ a nelze je jinde než v USA použít.
Možnosti a podmínky zařazení:
1.možnost - Kategorie 2, třída C3, perioda H1 – 1.1.1972 31.12. 1975 (přeškrtnuté díly lze použít
tak,jak je uvedeno výše). Další úpravy pro Grupe 2 (A2) se řídí Přílohou J 1975 a nebude možno
využít variant od varianty HL 6/6 V, protože tato je až z roku 1976.
2. možnost - Kategorie 3, D3, perioda H2 - 1.1.1976 – 31.12. 1976 (přeškrtnuté díly lze použít tak
jak, je uvedeno výše) a homologace může být využita celá. Další úpravy pro Grupe 2 (A2) se řídí
Přílohou J 1976.
Homologace č.641.
Tato homologace je uvedena v seznamu homologací FIA jako neexistující Přesný důvod nám není
znám. Podle této homologace, která není dostupná nelze vozidlo postavit. Homologace č.641 je, ale
navíc pro model Alfetta GT America s obsahem 1970 ccm a homologace č. 5581 je pro model Alfetta
GT obsah 1779 ccm. Jsou to rozdílné modely - vozy.

Zpracoval/a: Technická komise
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Ing. Josef Stránský
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