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Technická komise FAS AČR 

TECHNICKÝ DOTAZ 

Agenda 

Číslo dotazu 046/2017 

Přijato 11. 07. 2017 

Odpovězeno 13. 07. 2017 

Základní údaje 

Jméno a příjmení Leško Adam 

E-mail leskoadam007@gmail.com 

Typ dotazu Technika 

Disciplína Rally/RSS/P2+ 

Skupina/Třída A,F 

Vozidlo 

Značka Renault 

Typ/Model Megane Maxi/Kit car 

Číslo homologace  

Dotaz 

 

Dobrý deň, 

 

chcel by som sa Vás opýtať ohľadom zaradenia nášho vozidla do triedy u Vás v CZ. Nakoľko by sme 

chceli štartovať na Barumke v CZ majstráku, tak či existuje u Vás nejaká trieda pre naše vozidlo. 

Jedná sa o Renault Megane Maxi (replika Kitu)-rám je podľa prílohy J a auto bolo stavane podľa 

homolog.listu samozrejme nie sú tam všetky veci ako v hom. liste ale nie je to zase ani nejaký mix 3 

aut. 

 

U nás sme boli zaradený do nedávna v skupine A ale po nejakých nezhodách nás preradili do triedy 

F. Auto ma športový preukaz.... 

 

Za odpoveď ďakujem  

 

Leško 
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Odpověď 

 

Vážený pane, 

pokud Vám to není známo, tak vůz varianty KIT nelze vyrobit formou repliky (musí jít o tovární 

registrovaný výrobek) a už vůbec není možné vůz této skupiny vybavit ochrannou konstrukcí dle 

přílohy J. Vůz varianty KIT musí být vybaven min. konstrukcí homologovanou ASN nebo ev. FIA. 

Navíc uvádíte, že vůz není úplně v souladu s homologačním listem (nechápeme, jak mohl být někdy 

zařazen ve skupině A), takže zařazení do některé ze skupin, vypsaných na Barum rally není možné. 

Ve Vámi uvedeném provedení je zařazení a start vozu na Barum rally a v MČR v rally naprosto 

vyloučeno. 

 

Zpracoval/a: Technická komise 

Schválil/a: Ing. Josef Stránský 


