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Priedas Nr. 5 
 

2019 m. FIA L priedo skyrius III vairuotojų ekipiruotė 

 
Ugniai atspari apranga/ Galvos įtvirtinimas/ Šalmai (FIA TSK, priedas L, III skyrius, 1, 2 ir 3 punktai) 
 
Ugniai atspari apranga: 
Visi I-ieji ir II-ieji vairuotojai turi vilkėti kombinezonus, įskaitant ir pirštines (neprivaloma II-jam vairuotojui), 
ilgus apatinius rūbus, pošalmius, kojines ir batus (išimtis šturmanams numatyta Papildomų nuostatų 12.29. 
punkte) homologuotus pagal FIA 8856 – 2000 standartą (techninis sąrašas Nr. 27). 
Vairuotojai turi pasirūpinti, kad drabužiai nebūtų pernelyg aptempti, nes tai sumažina apsaugos lygį. 
Tiesiai prie kombinezono prisiuvami siuviniai turi būti siuvami tik prie išorinio kombinezono sluoksnio, 
išsaugant geresnę karščio izoliaciją. Ženklelių pamušalas ir jų tvirtinimo prie kombinezono siūlai turi būti 
nedegūs. Spausdinimas ant vairuotojų aprangos gali būti atliktas tik aprangos gamintojo, turi būti nedegus 
ir atitikti ISO 15025 standartą (žiūrėti FIA 8856-2000 standarto detaliems reikalavimams ir naudojimo 
instrukcijoms priedą 1). 
 
Galvos įtvirtinimas (FHR): 
Abu vairuotojai, I-asis ir II-asis, privalo naudoti pagal FIA 8858 standartą homologuotą galvos įtvirtinimą, 
išskyrus „4x4“ Cup dalyvius, kuriems ši sistema yra rekomenduojama. Homologuotos galvos įtvirtinimo 
sistemos išvardintos FIA techniniame sąraše Nr. 29.  
 
Naudojimo sąlygos: 
Galvos įtvirtinimo sistemos turi būti naudojamos tik kartu su FIA patvirtintais gaminiais pagal šią lentelę: 
 

Šalmas (2) 
Tvirtinimo sistema 

(saitas, saito jungimo detalės ir tvirtinimas prie 
šalmo) 

FIA 8860 (techninis sąrašas Nr. 33) 
FIA 8858 (techninis sąrašas Nr. 41) 
FIA 8859 (techninis sąrašas Nr. 49) 

FIA 8858 (techninis sąrašas Nr. 29) 

 
(2) Pagal Priedo L, III skyriaus 1.1 punkto reikalavimus šalmas privalomas visuose čempionatuose. 
 
Šalmai: 
„Winter Rally 2020“ metu leidžiama naudoti ir pasibaigusios FIA homologacijos šalmus, atitinkančius 
standartus: SA2005 + 8858-2002, SA2005 + 8858-2010. „4x4 Cup“ gali naudoti ir kitus pasibaigusios FIA 
homologacijos šalmus.  
Apranga ir ekipiruotė bus tikrinama techninio tikrinimo metu ir bet kuriuo ralio varžybų metu. 
Reikalavimai vairuotojų aprangai ir ekipiruotei taikomi ir laisvų treniruočių/kvalifikacijos/testinio ruožo 
metu.  
 
2019 m. nacionalinių techninių reikalavimų standartiniams „SG“ grupės automobiliams III skyrius: 
Lenktynininkų apranga:  
3.1. 2019 m. visiems LARČ Dalyviams privaloma FIA homologuota ekipiruotė (rūbai, batai, šalmai, galvos 
įtvirtinimo sistemos (FHR)). 


