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Technická komise FAS AČR 

TECHNICKÝ DOTAZ 

Agenda 

Číslo dotazu 020/2017 

Přijato 27. 02. 2017 

Odpovězeno 28. 02. 2017 

Základní údaje 

Jméno a příjmení Jindřich Kalivoda 

E-mail jindrich.kalivoda@invelt.cz  

Typ dotazu Bezpečnostní prvky 

Disciplína Rally/RSS/P2+ 

Skupina/Třída 4 – Porsche GT 

Vozidlo 

Značka Porsche 

Typ/Model 997 GT3 

Číslo homologace GT3025 

Dotaz 

Dobrý den, 

chtěl bych se zeptat na následující: 

1) Je nutné ve voze v rámci skupiny Porsche GT instalovat pro MČR Rally 2017 hasící systém 

odpovídající normě 8865-2015 jako u RGT, nebo se jedná o pouhé doporučení? 

 

2) Dotaz pro skupinu RGT - netýká se Porsche GT - technický pas našeho vozu v rámci RGT 

(PTRGT008) končí 31. 12. 2017. Dále lze tento pas prodloužit, nebo je nutný vystavit nový? A když 

je nutné vystavit nový, budou požadovány parametry výplní dveří dle FIA8866 (60g/l) a případně 

jiné technické požadavky platné od 1. 1. 2018 pro nově homologovaná vozidla? 

3) Je pro případnou montáž pěny výplně dveří u RGT dostačující, když bude na faktuře od dodavatele 

standardních desek uveden použitý materiál od jednoho z FIA doporučených výrobců? Neboť 

oslovení doporučení výrobci dodávají jen granuláty, nelze tak desky nakoupit přímo od nich. 

 

 

Moc Vám Děkuji a jsem s pozdravem. 

Jindřich Kalivoda 
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Odpověď 

Vážený pane, 

ad1)  Pro vozy skupiny Porsche GT neplatí povinná instalace HS dle Standardu 8865-2015. 

ad2)  Technický pasport - průkaz R-GT lze prodloužit na základě žádosti, podané na FIA. 

Předpokládám, že prioritou bude datum 1. vydání pasportu a tudíž nebudou vyžadována technická 

řešení platná pro vozy s pasportem, vydaným od 1. 1. 2017 

ad3)  pokud uvedení dodavatelé dodávají pouze granulát, určitě stačí jakýkoli doklad o jejich dodávce 

konečnému odběrateli (dodací list, faktura) 

 

Zpracoval/a: Technická komise 

Schválil/a: Ing. Josef Stránský 


