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1. Světová rada FIA dne 9. 3. 2017 zrušila původně avizovanou povinnost použití
bezpečnostních nádrží dle Standardů FT3-1999, FT5 a FT 3.5 pro skupiny A,N, R1-3 a E
dle čl. 253, 254, 255, 260 a 277 od 1.1. 2017. Tuto povinnost přesunula Světová rada
FIA na 1.1. 2018.
2. Světová rada FIA dne 9. 3. 2017 zavedla povinnost použití pouze průhledných fólií na
předních bočních oknech automobilů rally, pokud tato nejsou z polykarbonátu.
Podrobný popis změn resp. přesné znění předpisu viz nově vydané čl. 253, 254, 255, 260,
277 přílohy J MSŘ FIA v sekci Sportovní předpisy na www.autoklub.cz.
3. Technická komise FAS AČR nebude striktně požadovat dodržování článku 253 – 8.3.5
př. J 2017 - „Ochranné obložení“ ve smyslu znění věty pro možný kontakt přilby
s konstrukcí „Všechny trubky konstrukce, označené na obr. 253-68 a všechny výztuhy
střechy musí být vybaveny obložením, odpovídajícím normě FIA 8857-2001 typu A
(viz technický č. 23).“
Technická komise FAS AČR považuje znění čl. 253 př. J 2016 „V místech, kde by se přilby
posádky mohly dostat do kontaktu s bezpečnostní strukturou, musí obložení odpovídat
normě FIA 8857-2001 typu A (viz technický list č. 23 „Obložení bezpečnostního oblouku
homologované FIA) a musí být ke konstrukci trvale připevněno“ za dostačující pro podniky
v rámci MMČR, MČR, ČT apod. tzn. pro podniky, pořádané v gesci AČR.
4. Technická komise nastavuje termín osazení oken HA dle závěrů Historic Technical
Seminar FIA (viz TI 01/2017) pro per J1 a J2 na 30.6. 2017. Okna vozů této per. musí
totiž být dle homologačního listu tzn., že pokud je v homologačním listu plast, musí se
být okno z Makrolonu nebo Lexanu, pokud je plast pro okno uveden pouze ve VO, má
soutěžící možnost volby mezi plastovým a skleněným oknem a pokud v homologaci
plast vůbec není, musí být okno skleněné s ochrannou fólií. Tento bod platí pro
podniky v gesci AČR.

za TK FAS AČR zpracoval
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