
 

                                                                        

 
 

Priedas 5 

„ORLEN Lietuva Rally 2021“ 
 

2021 m. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATO II ETAPAS 
 

EKIPAŽŲ SAUGOS ĮRANGA 
 
 

Visiems dalyviams primename FIA Tarptautinio Sporto Kodekso Priedą L, bei jo Skyrių III – 
Vairuotojų Saugos Įranga. 

 
Šalmai (Priedas L, Skyrius III, Pt. 1)  
Visi ekipažai turi dėvėti šalmus atitinkančius vieną iš šių FIA standartų: 

• 8858-2002 arba 8858-2010  (Techninis sąrašas N°41),  

• 8859-2015  (Techninis sąrašas N°49), 

• 8860-2004 arba 8860-2010  (Techninis sąrašas N°33), arba 

• 8860-2018 arba 8860-2018-ABP  (Techninis sąrašas N°69)  

•  

Galvos įtvirtinimas (FHR, Priedas L, Skyrius III, Pt. 3)  
Visi ekipažai privalo naudoti pagal FIA 8858 standartą homologuotą galvos įtvirtinimą.  
Patvirtinti galvos įtvirtinimai, tvirtinimai ir saitai išvardinti Techniniame sąraše N° 29.  
Taip pat priede L, skyriuje III, pt. 3.3 peržiūrėkite šalmų ir galvos įtvirtinimo suderinamumo 

lentelę. 
 
Ugniai atspari apranga (Priedas L, Skyrius III, Pt. 2)  
Visi I-i ir II-i vairuotojai turi vilkėti kombinezonus, įskaitant ir pirštines (neprivaloma II-am 

vairuotojui), ilgus apatinius rūbus, pošalmius, kojines ir batus homologuotus pagal FIA 8856 – 2000 
standartą (Techninis sąrašas N°27) arba pagal 8856-2018 standartą (Techninis sąrašas N° 74). 
Atkreipkite papildomą dėmesį į 2 punkto taisykles susijusias su siuvinėjimu ir spausdinimu ant ugniai 
atsparios aprangos (gamintojo sertifikatai ir t.t) ,o taip pat susijusias su teisingu ugniai atsparios 
aprangos devėjimu! Taip pat peržiūrėkite Regoninių Ralio Čempionatų Taisyklių 53.1 punktą. 

 
Biometrinė įranga (Priedas L, Skyrius III, Pt. 2.1)  
Lenktynių metu vairuotojai gali dėvėti įrenginius, skirtus biometrinių duomenų rinkimui. 

• Jeigu biometrinis įrenginys integruotas į apsauginius drabužius homologuotus 
pagal FIA 8856 standartą, drabužiai turi būti homologuoti pagal FIA 8856 ir 8868-2018 standartus.  

• Jei biometrinis įrenginys nesusijęs su apranga jis turi būti homologuotas tik pagal 
8868-2018 FIA standartą. Įrenginys turi būti dėvimas kartu su apranga homoluota pagal 8856 FIA standartą.  

 
Papuošalų nešiojimas (Priedas L, Skyrius III, Pt. 5)  
Lenktynių metu draudžiama nešioti kūno auskarų ar kaklo grandinėlės formos papuošalus. 

Šis faktas gali būti tikrinamas prieš lenktynių startą  
 

SUSIJUSIOS NUORODOS: 
FIA Tarptautinis Sporto Kodeksas ir jo priedai : https://www.fia.com/regulation/category/123  
FIA Techniniai Sąrašai: https://www.fia.com/regulation/category/761 

 


