FEDERACE AUTOMOBILOVÉHO SPORTU AČR

Opletalova 29, 110 00 Praha 1

TECHNICKÁ INFORMACE č. 05/2014,
týkající se
změny předpisu 277 Přílohy J FIA – definice vozu E2-SH
FIA změnila na základě požadavků ASN definici vozu E2-SH tzn., že je
start v této skupině umožněn i 2místným vozům – viz níže

Article 277 – 2014
Free Formula Technical Regulations
(Group E)
GENERAL

Definition / Eligibility :
Vehicles comparable to Category I (see Article 251-1.1)must comply with the homologation criteria of
one of the FIAhomologation regulation texts, have at least 4 seats (excluding 2+2*) and their original
structure (chassis /bodyshell) must remain identifiable at any time.
Vehicles comparable to Category II are classified as follows:
SH : Silhouette-type cars (Cars with the appearance of a large production road car with 4 seats,
including 2+2* at least 2 seats)
SC : Sports cars (Two seater competition cars, open or closed, built especially for competition)
SS : Single-seater track type cars of International Formula or Free Formula cars
(*) 2+2 type car : Any car with 4 seats that does not meet the criteria for cockpit dimensions of the
homologation regulations for Group A cars.

Článek 277 – 2014 - TECHNICKÉ PŘEDPISY PRO VOLNOU FORMULI (SKUPINA E)
OBECNĚ
Definice/ přípustnost:
Vozy srovnatelné s kategorií I (viz článek 251-1.1) musí splňovat homologační kritéria jednoho
z homologačních předpisů FIA, mít minimálně 4 místa (s vyloučením vozů 2+2*) a jejich původní
struktura (šasi / skelet) musí zůstat trvale identifikovatelná.
Vozy srovnatelné s kategorií II jsou rozděleny následujícím způsobem:
SH:
vozy typu silueta (cestovní vozy velké produkce se 4mi sedadly včetně vozů 2+2*
s min. 2 sedadly)
SC:
sportovní vozy (dvoumístné soutěžní vozy, otevřené i zavřené, vyrobené speciálně
pro závody)
SS:
vozy typu monopost mezinárodní nebo volné formule
(*) vůz typu 2+2: vůz se 4 sedadly, který nesplňuje kritéria pro rozměry prostoru pro posádku
homologačních předpisů pro vozy skupiny A.
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