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REGISTRACE NÁRODNÍCH FORMULÍ
FIA souhlasí, že bude studovat registrace tzv. „národních“ formulí pro vydání jejich
předpisů na mezinárodní úrovni a bude se snažit zajistit určitou stabilitu a jednotu
předpisů pro tyto formule.
1. V souladu s čl. 251 má každá ASN právo definovat předpisy pro určité typy vozů pro
soutěže libovolné formule, nazývané dále „národní formule“.
2. K registraci lze přijmout pouze žádosti, podané nejméně dvěma ASN, týkající se
národní formule, používané nejméně ve dvou zemích.
3. FIA v souladu s předcházejícím odst. 2 zaregistruje všechny předpisy, definující
národní formuli.
Takto zaregistrované předpisy ze strany FIA lze použít v zemích, jejichž ASN je
prohlásily za přijaté.
Prohlášení ASN o přijetí předpisů určité národní formule platí pouze pro předpisy tak, jak
byly původně předloženy FIA a ASN má právo své prohlášení, pokud byly předpisy
následně změněny, stáhnout.
Stažení prohlášení z jiného než výše uvedeného důvodu musí být povinně sděleno FIA
do 31. prosince, aby mohlo být platné od následujícího roku.
4. Od chvíle registrace národní formule může být tato vyhlášena v zemi, jejíž ASN přijala
vydané předpisy, pouze pro vozy, které plně odpovídají předpisům schváleným FIA.
5. Jakákoli žádost o registraci národní formule musí být předána FIA nejpozději do 1.
října, aby mohla nabýt platnost od 1. ledna následujícího roku.
Národní formule mohou (ale není to povinné) být předmětem různých omezení, co se
týče motoru nebo dalších částí konstrukce, aby bylo povoleno použití pouze dílů určité
značky. Taková značková formule může mít obchodní název v souladu s těmito
omezeními.
6. ASN, které přijaly určitou národní formuli, mohou podat FIA žádost o soutěž pro
několik zemí.
Jakákoli žádost tohoto typu bude předána FIA, jejíž rozhodnutí bude záviset na počtu
zemí, zajímajících se o organizaci určité soutěže a na vhodnosti či nutnosti
všeobecného zájmu automobilového sportu na zavedení této soutěže.
7. Organizace jakékoli mezinárodní soutěže bez souhlasu FIA bude potrestána
sankcemi.
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