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ART. 1

DEFINICE

DEFINITION

1.1

Vozy musí být uzavřené s pevnou, nesnímatelnou střechou.

Cars must be rigidly closed non‐convertible models.

ART. 2

PŘIJATÉ VOZY

ELIGIBLE CARS

2.1

Typy přijatých vozů

Type of cars eligible

RX1
RX1
Vozy homologované ve skupině A/N (s výjimkou Kit Car a WRC) a Homologated in Group A/N (Kit Car and World Rally Car excluded)
odpovídající Příloze J – skupina A (čl. 251 až 255).
and conforming to Appendix J – Group A (Articles 251 to 255).
RX3
RX3
Vozy homologované ve skupině A/N s pohonem předních kol, Homologated in Group A/N with front‐wheel drive, conforming to
odpovídající příloze J – skupina A (články 251 až 255).
Appendix J –Group A (Articles 251 to 255).
RX4
RX4
Cestovní vozy skupiny A/N s pohonem zadních kol a atmosférickým Group A/N Touring cars with rear‐wheel drive and a normally
motorem, odpovídající příloze J – skupina A (články 251 až 255).
aspirated engine, conforming to Appendix J –Group A (Articles 251
to 255).
RX1 / RX3 / RX4
RX1 / RX3 / RX4
Přijaty jsou rovněž vozy, které nejsou homologované FIA, ale jsou Cars not homologated with the FIA but produced in series and
regularly on sale through a recognised commercial network are also
sériově vyráběné a řádně prodávané uznanou obchodní sítí.
eligible.
These models feature on a list drawn up by the FIA.
Tyto modely musí být na seznamu FIA.
Žadatel musí předložit doklady nezbytné pro zjištění přijatelnosti It is up to the applicant to supply the elements necessary for proving
the eligibility of a model.
modelů.
Žádost musí být předložena ke schválení FIA prostřednictvím ASN The application must be submitted to the FIA for approval through
the applicant’s ASN.
žadatele.
Aby bylo přidání modelu na tento seznam schváleno, musí být In order to approve the addition of a model to this list, it must be
ověřeno, že tento splňuje následující kritéria:
confirmed that:
 model musí být k datu podání žádosti stále ve výrobě
 The model is still in production on the date of the application
 model musí mít 4 místa s kótami obyvatelnosti, odpovídajícími čl.  The model has 4 seats with cockpit dimensions in conformity with
2.3 homologačních předpisů FIA pro skupinu A
Article 2.3 of the FIA homologation regulations for Group A
 model musí mít karoserii/skelet včetně dveří z oceli nebo  The model has a bodywork/bodyshell, including doors, in steel, or
jakéhokoli materiálu, vyráběného ve velké sérii a schváleného FIA
in any material produced in large quantities and approved by the
FIA
 model musí mít silniční homologaci, popisná poznámka, týkající se  The model has been granted a road‐type approval, the explanatory
této homologace, musí být přiložena.
documents relating to this homologation being supplied.
Modely vozů, které jsou uvedené v „Seznamu nehomologovaných Car models which are on the “List of cars not homologated with the
vozů FIA“, jsou platné až do 31. prosince dvanáctého (12) roku po FIA” will be valid until 31 December on the twelfth (12) year after the
skončení jejich výroby.
end of their production.
R5
Homologated in Group VR5 and conforming to Appendix J – Article
261.
Tento článek musí být použit s články 251, 252 a 253 Přílohy J a This article must be used with Articles 251, 252 and 253 of Appendix
J and with the corresponding Group A forms.
příslušnými listy skupiny A.
Všechny prvky homologované na listu VR5 musí být použity All the parts homologated on the VR5 form must be used in their
entirety.
kompletně.
These parts must not be modified.
Tyto prvky nesmí být měněny.
Všechny prvky homologované ve VO specifické pro skupinu R5 listu All parts homologated in specific VO for Group R5 of the Group A
form may be used in Group R5.
skupiny A mohou být použity ve skupině R5.
All other Group A VOs are prohibited in Group R5.
Všechny ostatní VO skupiny A jsou ve skupině R5 zakázány.

R5
Homologované ve skupině VR5 a odpovídající Příloze J – čl. 261.

Exceptions:
 The use of 17” rims is permitted.

Výjimky:
 Použití ráfků 17“ je povoleno.
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