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1. WSTĘP  

 

W Czesko-Morawskim Pucharze Rajdowym (ČMPR) mogą uczestniczyć samochody, które 

spełniają wymogi „Przepisów technicznych dla samochodów sportowych CMPR na rok 2014”, 

kodeksu drogowego, przepisów FIA, załącznika J MKS, auta współczesne specyfikacji grupy 

„A”, auta historyczne o specyfikacji „H”. 

 

1.1 Przypisanie do klas ČMPR:  

 

A1 do 1400 ccm3  

A2 od 1401 ccm3 do 1600 ccm3  

A3 od 1601 ccm3 do 2000 ccm3  

A4 powyżej 2000 ccm3  

A5 powyżej 2000 ccm3 (silniki wolnossące, 2WD)  

H1 do 750 ccm3  

H2 od 751 ccm3 do 1200 ccm3  

H3 od 1201 ccm3 do 1600 ccm3  

H4 powyżej 1600 ccm3  

Legendy bez podziału ze względu na pojemność 

P pojazdy bezpieczeństwa „0” 

 

1.2 Przelicznik pojemności skokowej silnika 

 

W doładowanym silniku benzynowym przeliczenie odbywa się według wzoru: 

V = Vz x K  

gdzie: 

V = pojemność silnika przeliczona, (dane do włączenia do klasy);  

Vz = pojemność fizyczna silnika określona w dokumencie rejestracyjnym pojazdu  

Współczynnik K = 1,7 dla silników benzynowych z doładowaniem (turbo, kompresor) 

(przykład: SUBARU Impreza WRX 1.994 ccm3 x 1,7 = 3.389,8 ccm3 )  

 

W silniku diesla przeliczanie odbywa się według wzoru: 

V = Vz x K1 x K2  

gdzie: 

V = pojemność silnika przeliczona (dane do włączenia do klasy);  

Vz = pojemność fizyczna silnika określona w dokumencie rejestracyjnym pojazdu  

K1 = 0,7 dla silników diesla (wolnossących) 

K2 = 1,5 dla silników diesla z doładowaniem (turbo) 

(przykład:. ŠKODA Fabia TDi 1.896 ccm3 x 0,7 x 1,5 = 1.990,8 ccm3 )  

 

Silniki dwusuwowe nie podlegają konwersji 

 

1.3 Specyfikacja aut grupy „A“  

 

Według niniejszego regulaminu za samochody współczesne uznaje się samochody 

wyprodukowane seryjnie od 1 stycznia 1992, które mogą być dostosowane do wykorzystania 

w sporcie, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo załogi. Zaleca się dokonanie zmian, 
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zgodnie z załącznikiem "J" Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA oraz zgodnie z 

odpowiednimi homologacjami FIA zatwierdzonymi przez producenta, niezależnie od terminu 

ich ważności. 

Pojazdy te należą do grupy "A", a następnie podzielone są na klasy w zależności od 

pojemności silnika. 

 

 

1.3 Specyfikacja samochodów grupy „H“  

 

Według niniejszego regulaminu za samochody historyczne uznaje się samochody 

wyprodukowane seryjnie do 31 grudnia 1991, które mogą być dostosowane do wykorzystania 

w sporcie, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo załogi. Zaleca się dokonanie zmian, 

zgodnie z załącznikiem "K" Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA oraz zgodnie z 

odpowiednimi homologacjami FIA zatwierdzonymi przez producenta, niezależnie od terminu 

ich ważności. 

Pojazdy te należą do grupy "H", a następnie podzielone są na klasy w zależności od 

pojemności silnika i dodatkowych kryteriów. 

 

Klasa Legendy obejmuje samochody historyczne wyprodukowane lub homologowane do 

31.12.1991, które muszą mieć udokumentowane swoje historyczne korzenie lub w 100% 

wierne repliki tych samochodów (do każdej zmiany należy okazać dowód rejestracyjny i 

homologację).  Auta klasy Legendy mogą być zbudowane z bardziej restrykcyjnymi zmianami 

niż zmiany dozwolone dla grup H1 - H4. 

 

Samochody z książką auta sportowego lub książką historycznego auta sportowego 

wydanymi przez Autoklub Republiki Czeskiej z ważnym przeglądem na dany rok, muszą 

spełniać techniczne przepisy FIA, załącznik „J”, „K”. Nawet jeśli przegląd nie jest 

ważny, auto musi spełniać wymagania techniczne wynikające z tych przepisów!!! 

 

2. KAROSERIA  

 

2.1 Pojazd musi być oparty na produkcji masowej producenta zatwierdzej do stosowania w 

krajach europejskich. Karoseria musi być zamknięta. 

 

2.2 Można dokonać rozszerzenia nadkoli i odpowiednio zderzaków tak, aby całkowita 

szerokość i długość pojazdu nie przekraczała o więcej niż 5% wymiarów pojazdu 

wymienionych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Koła muszą być przykryte w górnej 

połowie. W przednim zderzaku można wykonać (dodać) maksymalnie dwa otwory, a ich 

powierznia nie może przekraczać 2 x 160 cm2. Można usunąć dodatkowe lampy, a ich otwory 

używać do chłodzenia lub jako wlot powietrza. Wszystkie te otwory powinna być pokryte siatką. 

Taka przebudowa musi się być wykonana z wykorzystaniem części seryjnych lub 

homologowanych do sportu. 

 

2.3 Tylna klapa (trzecie, piąte drzwi), błotniki i tylne drzwi boczne mogą być zastąpione przez 

elementy z innych materiałów nadających się do tego celu (aluminium, włókna węglowego, 

włókna szklanego, itp.), pod warunkiem, że są one zgodne z pierwotnym kształtem, 

sztywnością i mocowaniem do karoserii. Uchwyty, zawiasy muszą pozostać oryginalne,  

również ich punkty mocowania oraz materiał, z którego są wykonane. Na zewnątrz, ani do 
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wewnątrz nie mogą wystawać ostre krawędzie. Spoiny połączenia mogą być zastąpione przez 

nity lub śruby, o co najmniej dwukrotności liczby punktów nitów w porównaniu do liczby 

orygonalnych mocowań. 

 

2.4 Tylne drzwi nie mogą być na stałe zblokowane z karoserią, przez cały czas trwania 

zawodów muszą się otwierać. 

 

2.5 Dach i przednie drzwi muszą pozostać oryginalne, mogą być odelżone. We wnętrzu 

mechanizmy do otwierania drzwi i okien muszą być zakryte tak, żeby nie doszło do obrażeń 

załogi. 

 

2.6 Jeśli do zamknięcia maski (lub 3cich albo 5tych drzwi) nie są wykorzystywane oryginalne 

zamki to należy zastosować dodatkowe zamocowania zabezpieczające przeciw otwarciu 

maski /drzwi. (gumowe lub sprężynowe zabezpieczenia nie są dozwolone) .  

 

2.7 Można użyć spojlerów homologowanych do użytku drogowego, trzeba się upewnić, że są 

mocno zamocowane do nadwozia. Wymiary spojlerów muszą być zgodne z w p. 2.2 

 

2.8 W samochodzie nie jest dozwolone otwierane okno dachowe. W przypadku karoserii z 

oknem dachowym, należy je zasklepić i zaspawać. 

 

2.9 Przednie siedzenia muszą być homologowane (homologacja może być wygaśnięta), 

zgodnie z załącznikiem J oraz K. Tylne siedzenia można zdemontować, punkty mocowania 

wystające do wnętrza kabiny muszą być usunięte. Patrz dalej p. 8. 

 

(przypisek od tłumacza: mamy potwierdzenie od Komisarza Technicznego, że kubełki bez 

homologacji będą akceptowane) 

 

2.10  Można usunąć dywaniki i wygłuszenia z tylnych drzwi i sufitu.  

 

2.11 Kierownica może być dowolna, z homologacją E lub FIA. Jeżeli pojazd jest wyposażony 

w blokadę kierownicy (regulacja wysokości) należy zapobiegać jej samoistnemu zwolnieni u. 

Korekty położenia kierownicy należy dokonać przy użyciu narzędzi w parku serwisowym. 

Wolno wymienić kierownicę na kierownicę bez poduszki powietrznej 

 

2.12 Deska rozdzielcza może być zmieniana w niewielkim stopniu przez usunięcie lub zakrycie 

nieużywanych urządzeń, zawsze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy kontakcie z 

załogą (nie może być dodatkowych otworów, ostrych krawędzi, etc…) 

 

2.13 Zestaw wskaźników (deska rozdzielcza) można dostosować na potrzeby dodatkowych 

urządzeń, ale musi być zachowany jego wygląd. 
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Rys. - Deska rozdzielcza z instrumentami i sterowaniem ogrzewaniem. 

 

2.14 We wnętrzu auta można prowadzić przewody paliwowe, hamulcowe, sprzęgła i płynu 

chłodniczego. Należy używać tylko metalowych przewodów lub węży z metalowym oplotem. 

Do układu chłodzenia można zastosować węże wysokociśnieniowe bez metalowego oplotu, 

wtedy zaleca się, aby zabezpieczyć je przed wyciekiem (aby zapobiec wyciekowi na załogę 

lub okna). Przy przejściu przez przegrody lub ściany, należy zastosować tuleje lub rury 

zabezpieczające przed przetarciem. 

 

2.15 Przednia szyba musi być klejona i posiadać dopuszczenie do ruchu na drogach 

publicznych. Szyba musi posiadać znak homologacji (E, DOT). Szyby (poza przednią) 

można okleić folią ochraniającą załogę przed skaleczeniem w razie wypadku.  

Na przedniej szybie wolno nakleić pas przeciwsłoneczny pod warunkiem, że nie będzie 

zasłaniał załodze widoczności sygnalizatorów (światła, znaki, itp) 

 

2.16 Oryginalne szyby przednich drzwi ze szkła hartowanego muszą być od wewnątrz  

pokryte przezroczystą folią bezpieczeństwa . 

 

2.17 Boczne i tylne szyby można zastąpić szybami z hartowanego odpornego poliwęglanu. 

Zdecydowanie zaleca się minimalną grubość 5 mm. Załoga samochodu przedstawi na 

badaniu kontrolnym TK dowód, że jest to nietłukący materiał, chyba, że każda szyba ma 

właściwe oznaczenie. Taka szyba może być wklejona (w tym przypadku, szyby muszą być 

zabezpieczone mechanicznie przed wypadnięciem z ramy), a następnie nitowana lub 

przykręcana. 

 

2.18 W autach o 4 lub 5 drzwiach może być zamontowany, pomiędzy górną częścią okna i 

górną częścią tylnych drzwi, wywietrznik – pod warunkiem, że jego funkcją jest tylko 

przewietrzanie wnętrza pojazdu i nie wystaje on poza obrysu samochodu. 

 

2.19 Musi być zapewniona widoczność do tyłu za pomocą dwóch zewnętrznych lusterek (z 

lewej i prawej strony). Mogą to być seryjne lusterka. Każde lusterko musi mieć co najmniej 90 

cm2 powierzchni. Lusterko wewnętrzne nie jest obowiązkowe. 

 

2.20 Wszystkie przedmioty przewożone wewnątrz auta (koło zapasowe, skrzynka z 

narzędziami, itp.) muszą być pewnie przymocowane.  
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3. ZAWIESZENIE I HAMULCE  

 

3.1 Seryjne zawieszenie może być zastąpiąne przez zawieszenie sportowe, zgodnie z 

oryginalnymi mocowaniami w pojeździe i zasadami konstrukcji. Gumy zawieszenia mogą 

zostać zastąpione przez elementy utwardzane lub uniballe. W przypadku Uniballi można 

dostosować odpowiednio ich mocowania. Rozstaw osi musi być zgodny z homologacją lub 

dowodem rejestracyjnym z tolerancją 2%. Rozstaw kół nie może zostać zwiększony o więcej 

niż 5%. 

 

3.2 Amortyzatory i sprężyny mogą być dowolne. Prześwit należy dostosować tak, aby uniknąć 

w czasie jazdy kontaktu elementów samochodu (np. przedni spoiler) z podłożem). Zmiany 

ustawienia sprężyn i amortyzatorów poza strefą serwisową są zabronione.  

Pojemniki dodatkowe (z płynem / gazem) do amortyzatorów mogą być zamocowane w kabinie 

pasażerskiej, ale muszą być zabezpieczone przeciw wyciekom. 

 

3.3 Seryjne bębny hamulcowe, tarcze i zaciski hamulcowe mogą być zastąpione sportowymi, 

dopasowanymi do zamontowania w danym pojeździe. Muszą być one homologowane , na co 

należy przedstawić dowód lub katalog producenta.Można wyłączyć system ABS.  

Jakiekolwiek inne zmiany są zakazane.  

 

3.4 Można wymienić mechaniczny hamulec postojowy na hydrauliczny. Hydrauliczny hamulec 

ręczny musi mieć zachowaną funkcję unieruchomienia stojącego pojazdu i nie może zagrażać 

bezpieczeństwu załogi! 

Korektory siły hamowania są dozwolone dowolne, ich umieszczenie również 

 
Rys.- Rozdzielacz ciśnienia hamowania (reduktor) 
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3.5 Dopuszcza się (z wyjątkiem stabilizatorów) zmianę materiału elementów łączących 

elementy zawieszenia z karoserią. Zmiana taka nie może powodować wibracji ani powodować 

zespolenia dwóch różnych części. 

 

Jakakolwiek samodzielna konstrukcja zawieszenia kół i zmiana podwozia jest 

zabroniona. Można używać tylko oryginalnych homologowanych części lub części z 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej. 

 

3.6 Poszczególne elementy układu kierowniczego muszą być prawidłowo zamocowane i 

zabezpieczone przed odkręceniem  
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4. SKRZYNIE BIEGÓW 

Skrzynia biegów, osie, wał napędowy mogą być dowolne. Rodzaj napędu (typ osi 

napędzającej) musi być zgodny z dowodem rejestracyjnym. Przebudowa napędu na 4x4 lub 

odwrotnie nie jest dozwolona!!! 

 

5. SILNIK  

 

5.1 Blok silnika musi być zachowany zgodny z typem auta (zgodnie z wpisem do dowodu 

rejestracyjnego).  

 

5.2 Zasada doładowania musi być zgodna z homologacją silnika.  

 

5.3 Samochody klasy A4 oraz A5 mogą być wyposażone w następujące silniki:  

- w silnikach atmosferycznych maksymalna pojemność to 3.000 ccm3 przy 2ch zaworach 

na cylinder oraz 2.500 ccm3  przy więcej niż 2ch zaworach na cylinder;  

- w silnikach doładowanych maksymalna nominalna pojemnośc (nieprzeliczana) to 2.500 

ccm3 bez względu na liczbę zaworów na cylinder. W tym przypadku klasę auta określa się 

przez przemnożenie pojemności nominalnej przez odpowiedni współczynnik. Całe powietrze 

potrzebne do zasilania silnika musi przechodzić przez zwężkę o średnicy wewnętrznej 32 

mm, która odpowiada przepisom art. 254.4 załącznika „J” MKS FIA.  

 

Wszystkie samochody z doładowaniem muszą mieć zwężkę zabudowaną w obudowie 

sprężarki. Całe powietrze wymagane do zasilenia silnika musi przelatywać przez zwężkę, 

która spełnia następujące warunki:  

- maksymalna wewnętrzna średnica zwężki to 32 mm, ten wymiar musi być zachowany na 

długości minimum 3 mm mierzonej w płaszczyźnie prostopadłej do osi obrotu znajdującej się 

w odległości maksymalnie 50 mm od wlotu doładowanego powietrza, przy czym wspomniana 

płaszczyzna jest równoległa do płaszczyzny rozpoczynającej się od najbardziej wystającej 

części roboczej łopatek prostopadle do osi obrotu. Średnica powinna być zachowana 

niezależnie od warunków temperaturowych. 

- montaż zwężki do sprężarki musi być przeprowadzony tak, żeby trzeba było zdemontować 2 

śruby z korpusu sprężarki lub zwężki, żeby możliwe było odłączenie zwężki od sprężarki . 

Montaż za pomocą nitów lub przetyczek nie jest dozwolony.  

 

Przy instalacji zwężki dopuszczalne jest wybranie lub dodanie materiału do obudowy 

kompresora w celu pewnego zamocowania zwężki. Główki śrub mocujących muszą być 

przewiercone, żeby można je było zaplombować. 

 

Zwężka musi być wykonana z jednolitego materiału i może być przewiercona tylko do 

zamocowania i zaplombowania, które musi być zastosowane między śrubami mocującymi, 

zwężką (lub połączeniem zwężka / obudowa sprężarki), obudową sprężarki (lub łączeniem 

obudowa sprężarki / kołnierz), a obudową sprężarki (lub obudowa sprężarki / przyłącze 

kołnierzowe).  

Art 5.3 obowiązuje od 1.1.2015 
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5.4 Układ paliwowy może być zamieniany z innymi typami dostosowanymi do danego silnika 

(np. mechaniczny wtrysk paliwa można zamienić na elektroniczny wtrysk paliwa lub na gaźniki  

i odwrotnie). Wszystkie gaźniki ze sterowaniem przełożeniem dźwigniowym muszą mieć 

dodatkową sprężynę, aby zapewnić zamknięcie przepustnicy w przypadku awarii.  

Zaleca się staranne łączenie przewodów paliwowych i dodatkową ich ochronę przed 

uszkodzeniami. (zakaz używania węży gumowych bez wewnętrznej dzianiny, PCV, itp.) 

 

5.5 Inne części silnika nie podlegają ograniczeniom (głowica cylindrów, zawory, układ 

zapłonowy wł.. Ecu, w tym mechanizm wałka rozrządu, wlot i kolektory wydechowe, 

intercooler, itp.). 

 

5.6 Dla samochodów wyprodukowanych do 31.12.1994 nie jest konieczne stosowanie 

katalizatora. Normy spalin oraz hałasu muszą być zachowane w czasie trwania całego sezonu 

sportowego.  

Od 1. 1. 1995 katalizator jest obowiązkowy i musi spełniać kryteria obniżenia o 40% CO w 

spalinach zaraz za katalizatorem oraz maksymalnej zawartości 2% CO na końcu układu 

wydechowego.  

 

5.7 System chłodzenia może być dowolny, dopuszczalne jest użycie innego rodzaju chłodnicy 

i wymiennika do chłodzenia oleju: woda / olej. Chłodnice oleju mogą być dowolne. 

 

5.8 Płyny eksploatacyjne - przewody i węże w potencjalnych miejscach  

podatnych na uszkodzenia mechaniczne (ścieranie, ściskanie podczas odkształcania) muszą 

być dodatkowo chronione przez oplot lub osłonę, w miejscach wystawionych na działanie 

temperatur wyższych niż odporność płynów i materiałów, z których są wykonane przewody, 

muszą być chronione dodatkową izolacją z odpowiedniego materiału tak, aby zminimalizować 

ryzyko wycieku. 

 

5.9 Specyfikacja silników ŠKODA  

 

5.9.1 dla współczesnych samochodów grupy „A“  

- w modelu Škoda Favorit oraz Felicia można stosować blok silnika Škoda Felicia lub Škoda 

Fabia o średnicy cylindra 78 mm oraz o skoku tłoka 78 mm; 

- w silniku Fabia należy używać bloków AME, AQW, ATZ, AZE, AZF z ośmiozaworową 

głowicą;  

- w modelu Škoda Felicia KIT CAR (typ samochodu musi być wpisany do dowodu 

rejestracyjnego i musi odpowiadać homologacji opisującej karoserię, hamulce, osie, układ 

kierowniczy, amortyzatory) można stosować silniki z kodami: AUA, AUB, BBY, BKY, BUD, 

BBZ z szesnastozaworową głowicą, z dopuszczalną pojemnością do 1600 ccm3.  

 

5.9.2 Zapłon  

 

Do wszystkich silników Škody, zapłon (rozdzielacz zapłonu, cewki) może być zastąpiony przez 

wysokonapięciowy zapłon PAL Magneton. Programowalne jednostki (ECU) sterujące 

wyprzedzeniem zapłonu nie są dozwolone, jeśli nie mają homologacji dla danego typu 

pojazdu. 
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5.10 Specyfikacja silników innych marek 

Będzie elastyczne uzupełniana w przypadku udziału w rajdach większej liczby aut tej samej 

marki (w czasie obecnego sezonu, z datą obowiązywania od przyszłego sezonu)  

 

(od tłumacza: to pewnie będzie miejsce na specyfikację silników np. do pucharu Cento) 

 

6. SPECYFIKACJA KLASY H1 do H4  

 

6.1 Karoseria 

Oryginalna karoseria musi być zachowana, poszczególne części muszą być oryginalne, 

zgodne z homologacją (w Skodzie 130RS można zastosować przednią maskę z laminatu). 

Nie dopuszcza jakiegokolwiek odelżania, dozwolone jest usztywnienie karoserii, musi być  

zachowany oryginalny kształt nadwozia. Można dokonać rozszerzenia nadkoli i odpowiednio 

zderzaków tak, aby całkowita szerokość i długość pojazdu nie wykraczała o więcej niż 5% 

wymiarów pojazdu wymienionych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.  

Koła muszą być przykryte w górnej połowie. W przednim zderzaku można wykonać (dodać) 

maksymalnie dwa otwory, a ich powierzchnia nie może przekraczać 2 x 160 cm2.  

 

6.2 Zawieszenie i hamulce 

Części zawieszenia muszą być oryginalne lub zgodne z homologacją dla danego typu 

samochodu. Gumy zawieszenia mogą zostać zastąpione przez elementy utwardzane lub 

uniballe. W samochodach Škoda 105 i  120 można używać półosi typu „M“.  

Amortyzatory, sprężyny i stabilizatory mogą być dowolne. 

Hamulce muszą być oryginalne według homologacji, bębnowe lub tarczowe. Materiał, z 

którego są wykonane może być dowolny.  

Rodzaj układu kierowniczego musi być zgodny z oryginalnym, jeśli konstrukcja auta nie 

pozwala na zastąpienia układu ślimakowego przez maglownicę. 

Nie można stosować elektrycznego wspomagania układu kierowniczego, jeśli nie było takiego 

układu w oryginalnej konstrukcji samochodu lub w homologacji dla danego modelu.  

Dopuszczalne jest użycie dowolnych felg przewidzianych przez producenta do danego typu 

samochodu lub sportowych felg, które mogą być większe maksymalnie o 1cal średnicy i  2 

cale szerokości. (na przykład koła 6J x 14 mogą być zastąpione przez 8J x 15") 

 

6.3 Skrzynia biegów 

Oryginalna liczba biegów może zostać zachowana. Skrzynie biegów bez synchronizacji mogą 

zostać użyte, o ile były homologowane do danego typu. Dyferencjał, wał napędowy, 

przewodowe czujniki do pomiaru prędkości mogą być dowolne. 

 

6.4 Silniki i dozwolone części  

(od tłumacza: akapit w całości dotyczy Skody – pomijam w tłumaczeniu) 

 

Musí být použit originální blok motoru pro daný typ vozidla (kód dle TP).  

Pro vozy Škoda 1000 MB, 1100 MBX, MBG lze použít nejvýše blok motoru Škoda 120 L. 

Objem do 1200 ccm3. V případě použití původních úzkých náprav a předních kotoučových 

brzd. (v případě bubnových brzd blok motoru Š 105 S, L)  

Pro vozy Škoda 1000 MB, 1100 MBX, MBG lze použít nejvýše blok motoru Škoda 130 L 

pro pětikanálovou litinovou hlavu. Objem do 1300 ccm3. Předpokladem je použití úpravy 
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rozchodu kol rozšířením úzkých náprav max. o 60 mm (podložka 30 mm pod jedno kolo) 

nebo použití náprav typu „M“ (zadní kyvadlová).  

Pro Škoda 100, 110, 120 S Rallye (skelet Š 100), Škoda 110 R (skelet 110R kupé) a Š 

105, 120 L (skelet Š105/120) lze použít nejvýše blok Š 120 L pro pětikanálovou litinovou 

hlavu. Objem do 1200 ccm3. V případě použití úzkých náprav.  

Pro Škoda 100, 110, 120 S Rallye (skelet Š 100), Škoda 110 R (skelet 110R kupé) a Š 

105 Š120 L (skelet Š105/120) lze použít nejvýše blok Š 130 L pro pětikanálovou litinovou 

hlavu. Objem 1300-1400 ccm3. Předpokladem je použití úpravy rozchodu kol rozšířením 

úzkých náprav max. o 60 mm (podložka 30 mm pod jedno kolo) nebo použití náprav typu „M“ 

(zadní kyvadlová nebo úhlová náprava s vlečenými rameny). Pro Škoda 120 S Rallye 

(skelet Š 100), Škoda 110 R, Š 130 RS (skelet Š 110 R kupé) a Š130L (skelet Š105/120) 

lze použít motor Š 135, 136 FAV (tím i změna použití litinové hlavy za hlavu z hliníkové 

slitiny). Předpokladem je nutnost použití náprav typu „M“ (možnost montáže zadní úhlové 

nápravy s vlečenými rameny) a v případě montáže dvou dvojitých karburátorů nutnost užití 

čtyřpístkových brzd na přední nápravě a kotoučových brzd na zadní nápravě, dále nutnost 

montáže zadní úhlové nápravy=vlečená ramena s šikmou osou kývání mezi 11°až 35°.  

Pro vozy Škoda 130 LR lze použít blok motoru a hlavu motoru typ Š 136 FAV.  

Původní koncepce motoru musí zůstat zachována (atmosférický nebo s přeplňováním). 

Počet karburátorů je omezen vzhledem k použití podvozku a brzd, je možné použít 

mechanické vstřikování, elektronické vstřikování lze použít, pokud bylo používáno pro daný 

typ motoru do 31. 12. 1991. Všechny karburátory s pákovým převodem ovládání musí mít 

přídavnou pružinu pro bezpečné uzavření škrticí klapky.  

Důrazně se doporučuje pečlivé provedení spojů vedení paliva a dodatečná ochrana proti 

poškození. (zakázáno použití pryžových hadic bez vnitřního pletení, z PVC apod.). Chladící 

soustava je libovolná, je povoleno použití jiného typu chladiče, jeho umístění na původním 

místě nebo dle homol. listu. Ventilátor chladiče je libovolný (i co do počtu). Olejový chladič je 

libovolný. Vedení provozních kapalin – přesněji potrubí a hadice musí být v místech 

možného mechanického poškození (prodření, skřípnutí při deformaci) dodatečně chráněno 

opletením nebo zakrytím a v místech vystaveným teplotám přesahujícím odolnost materiálů 

nebo kapalin izolovat vhodným žáru odolným materiálem tak, aby se riziko úniku snížilo na 

minimum.  

 

7. KLATKA BEZPIECZEŃSTWA. 

 

Auto sportowe musi być wyposażone w klatkę bezpieczeństwa, która musi spełniać wszystkie 

wymogi dotyczące montażu klatki. Klatka bezpieczeństwa musi być tak skonstruowana, aby 

chronić załogę podczas wypadku, musi być wykonana i montowana zgodnie ze specyfikacją 

zał. J FIA dla współczesnych aut i zał K FIA dla aut historycznych. Ponadto auto musi spełniać 

wymogi ruchu drogowego. 

 

Klatka bezpieczeństwa jest to konstrukcja ochronna, montowana wewnątrz auta jak najbliżej 

karoserii. Główną funkcja klatki jest ochrona przed deformacją karoserii podczas wypadku oraz 

ochrona lub minimalizacja zranienia załogi. Rury klatki nie mogą przewodzić jakichkolwiek 

płynów lub czegoś innego. Konstrukcja klatki nie może uniemożliwiać wejścia i wyjści a 

kierowcy i pilota z auta. Podpórki mogą wchodzić do części wygrodzonej dla załogi, 

przechodzić przez deskę rozdzielczą, tapicerkę i tylne siedzenia. 

  



13 

 

 

Po poważnym wypadku komisarz techniczny powinien sprawdzić klatkę 

bezpieczeństwa. Zaleca się również wymianę foteli, pasów bezpieczeństwa oraz 

kasków. 

 

 

Rys. – Minimalna konstrukcja klatki – grupa „A“ 

 

 

Rys. - Minimalna konstrukcja klatki – grupa „H“ 

 

7.1 Definicje związane z budową klatki bezp. 

 

7.1.1 Klatka bezpieczeństwa:   

Konstrukcja  wielorurowa  umieszczona  jak najbliżej  nadwozia, której funkcją jest 

ograniczenie odkształceń nadwozia (podwozia) w razie wypadku.  

 

7.1.2 Pałąk:  

Konstrukcja rurowa tworząca parę z dwiema stopami mocowania. 

 

7.1.3 Pałąk główny:  

Konstrukcja  rurowa  jednoczęściowa poprzeczna, zbliżona do pionu, umieszczona w poprzek  

samochodu  (maksymalne  odchylenie  +/-10º  w stosunku do pionu), bezpośrednio za 

przednimi fotelami.  

  



14 

 

 

7.1.4 Pałąk przedni:  

Konstrukcja  identyczna  z pałąkiem  głównym,  ale  kształtem  dopasowana  do słupków i 

górnej krawędzi przedniej szyby.  

  

7.1.5 Pałąk boczny:  

Konstrukcja  rurowa  jednoczęściowa,  prawie  podłużna  zbliżona  do  pionu, umieszczona  po  

prawej  lub  lewej  stronie  pojazdu,  której  słupek    przedni biegnie wzdłuż słupka przedniej 

szyby, a słupek tylny jest zbliżony do pionu i znajduje się bezpośrednio za przednimi fotelami.   

 

7.1.6 Półpałąk poprzeczny:  

Identyczny z pałąkiem bocznym, ale bez tylnego słupka. 

 

7.1.7 Element podłużny:  

Rura  prawie  podłużna  łącząca  górne  części  pałąka  przedniego  i  pałąka głównego.  

 

7.1.8 Element poprzeczny:    

Rura  prawie  poprzeczna  łącząca  górne  części  półpałąków  bocznych  lub  pałąków 

bocznych. 

 

7.1.9 Element przekątny:  

Rura  przekątna  łącząca  jeden  z  górnych  narożników  pałąka  głównego,  lub jedną  z  

górnych  krawędzi  elementu  poprzecznego  w  przypadku  pałąka bocznego, z dolną stopą 

mocowania pałąka lub górną krawędź podpory tylnej ze stopą dolną drugiej podpory tylnej. 

 

7.1.10 Elementy rozłączalne:  

Elementy klatki bezpieczeństwa rozłączane od konstrukcji.  

 

7.1.11 Wzmocnienie klatki:  

Element  wzmacniający  dodany  do  klatki  w  celu  zwiększenia  jej wytrzymałości.  

 

7.1.12 Stopa mocowania:  

Płytka  przyspawana  do  krawędzi  rury  pałąka  umożliwiająca  przykręcenie  lub przyspawanie  

jej  do  konstrukcji  nadwozia/podwozia,  zwykle  przez  płytkę wzmacniającą.  

 

7.1.13 Płytka wzmacniająca:  

Płytka  metalowa  przymocowana  do  nadwozia/podwozia  pod  stopą mocowania  pałąka  w  

celu  lepszego  rozłożenia  obciążeń  na nadwozie/podwozie.  

 

7.1.14 Węzłówka:  

Wzmocnienie kolana lub łączenia, z blach zgiętych w kształt litery U , których grubość nie może 

być mniejsza niż 1.0 mm. Krawędzie tych wzmocnień muszą znajdować się w odległości 

równej od 2 do 4 krotności średnicy najgrubszej z łączonych rur w stosunku do wierzchołka 

kąta.  
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7.2 Podstawowa konstrukcja klatki bezp. 

7.2.1 - 1 główny pałąk + 1 przedni pałąk + 2 elementy podłużne + 2 tylne podpórki + 1-2 

elementy przekątne + 2 drzwiowe elementy + 6 stóp mocujących (rys 253-1) 

Rys. 253-1 

Rysunek klatki tylko głównej konstrukcji bez poprzecznych i drzwiowych podpórek oraz bez 

płytek mocujących 

 

7.2.2 – 2 boczne pałąki  + 2 elementy poprzeczne + 2 tylne podpórki + 1-2 przekątne elementy 

+ 2 drzwiowe elementy + 6 stóp mocujących (rys. 253-2) 

 

Rys. 253-2 

 

Rysunek klatki tylko głównej konstrukcji bez poprzecznych i drzwiowych podpórek oraz bez 

płytek mocujących 

 

 

7.2.3 – 1 główny pałąk + 2 boczne półpałąki + 1 element poprzeczny + 2 tylne podpórki + 1-2 

poprzeczne podpórki + 2 drzwiowe elementy + 6 stóp mocujących (rys. 253-3) 

 

Rys. 253-3  
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Rysunek klatki tylko głównej konstrukcji bez poprzecznych i drzwiowych podpórek oraz bez 

płytek mocujących 

 

7.3 Połączenia rozłączalne. 

 

Jeżeli w konstrukcji klatki zastosowano  elementy  rozłączalne,  połączenia muszą odpowiadać 

rozwiązaniom zaaprobowanym przez FIA.  Nie mogą one być spawane, gdy zostały już raz 

złożone.  Należy stosować śruby  o  standardzie  ISO  8.8 .   

Połączenia rozłączalne są zastrzeżone do połączeń nieobowiązkowych elementów i  

wzmocnień (patrz załącznik J, art. 253-3.2.2) i są zabronione do łączenia górnych części 

pałąków głównego, przedniego, półpałąków bocznych i pałąków bocznych. 

 

4.4 Nieobowiązkowe elementy i wzmocnienia:  

 

Elementy  nieobowiązkowe i mogą być instalowane według woli producenta. Muszą być 

spawane lub instalowane przy pomocy połączeń rozłączalnych.  Wszystkie  wyżej  wymienione  

elementy  i  wzmocnienia  mogą  być zastosowane osobno lub w kombinacji z innymi.  

 

7.5 Specyfikacja materiałowa 

Dopuszczone są tylko rury o okrągłym przekroju poprzecznym. 

Materiał Minimalna 

wytrzymałość na 

rozciąganie 

Minimalne 

rozmiary (mm) 

Zastosowanie 

 

 

 

Stal węglowa 

ciągniona 

bez szwu  

na zimno, 

zawierająca  

maksimum 

0,3% węgla, 

 

350 N/mm2 45 x 2,5 mm  

(1,75“x0,095“)  

lub 

50 x 2,0 mm  

(2,0“x0,083“) 

Dla klasy „A“  

główny pałąk( rys. 253-1 a 253-

3) lub boczne pałąki i tylna 

klamra krzyżowa (rys. 253-2) 

350 N/mm2 38 x 2,5mm  

(1,5“x0,095“)  

lub 

40 x 2,0mm  

(1,6“x0,083“) 

Dla klasy „A“  

Boczne półpałąki i inne części 

klatki bezpieczeństwa (poza 

innymi przepisami powyżej); 

Dla klasy „H“ główny pałąk 

(rys. 253-1 a 253-3) lub boczne 

pałąki i tylna klamra krzyżowa 

(rys. 253-2) 

 

Otuliny klatki 

W miejscach w których ciało lub kaski załogi mogłoby mieć styk z klatką bezpieczeństwa 

należy stosować otuliny na klatkę 

  



17 

 

8. FOTELE SPORTOWE 

 

8.1 Współczesne samochody gr "A" muszą mieć co najmniej siedzenia homologowane przez 

FIA wg normy 8855-1992, w tym dotyczące mocowania foteli. Zaleca się, aby korzystać z foteli  

z homologacją FIA 8855-1999 (homologacja może być wygasła). 

 

(przypisek od tłumacza: mamy potwierdzenie od komisarza technicznego, ze zwykłe 

jednoczęściowe kubełki będą dopuszczone do startu) 

 

8.2 Historyczne auta grupy „H” muszą mieć co najmniej fotele ze zintegrowanymi zagłówkami , 

który może być zastąpiony fotelami sportowymi (kubełkami) z homologacją do użytku 

drogowego. Zaleca się wykorzystanie foteli zgodnych z normą FIA. 

 

8.3 Samochody Klasy A3 do A5 muszą mieć pięciootworowe fotele, tak, żeby można było 

zastosować 5,6-cio-punktowe pasy. 

 

8.4 Uchwyty montażowe siedzenie / nadwozie muszą mieć conajmniej 4 mocowania do fotela, 

przy użyciu śrub o średnicy minimum 8 mm. Minimalna powierzchnia kontaktu pomiędzy 

wspornikiem, nadwoziem / podwoziem i podkładką to 40 cm2 dla każdego punktu mocowania. 

 

8.5 Mocowanie między siedzeniami i wspornikami muszą być utworzone przez cztery 

uchwyty, dwa z przodu, dwa w tylnej części siedziska za pomocą śrub o średnicy minimum 

8 mm. Minimalna grubość materiału stelaża i stopki to 3 mm dla stali i 5 mm dla stopu. 

Minimalny wymiar podłużny każdego wspornika to 6 cm. 

 

8.6 Tylne siedzenia mogą zostać usunięte z pojazdu. 

 

9. PASY BEZPIECZEŃSTWA 

 

Dla klasy A1 oraz A2 muszą być użyte pasy minimum 4-punktowe z homologacją FIA 8853-

1985 lub 8854-1991 (homologacja może być wygaśnięta) dla każdego fotela.  

Dla klasy A3 do A5 pasy muszą 5-cio lub 6-cio punktowe z homologacją do foteli  

przystosowanych do montażu 5-cio punktowego. Montaż pasów do karoserii musi odpowiadać 

załącznikowi J 

 

Samochody zabytkowe we wszystkich klasach muszą posiadać pasy o szerokości co najmniej 

50 mm (2 cale), dopuszczone do używania z homologacją E. Stosowanie pasów 

bezpieczeństwa z homologacją FIA jest zdecydowanie zalecane. 

 

9.1 Mocowanie pasów. 

 

2 mocowania dla biodrowych pasów, 1 lub 2 symetryczne mocowania dla pasów ramiennych. 

Zabronione  jest  mocowanie  pasów  bezpieczeństwa  do  foteli  lub  ich wsporników.  Pas  

bezpieczeństwa  może  być  zamontowany  w  punktach  montażu seryjnych pasów.  

 

Pasy ramieniowe powinny być skierowane do tyłu w dół i zamontowane w taki sposób, aby kąt 

utworzony z linią poziomą wyprowadzoną z górnej krawędzi oparcia wyniósł nie więcej niż 45o. 

Zaleca się nie przekraczanie 10o.  
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Maksymalny kąt odchylenia względem osi fotela wynosi +/- 20o.W  miarę  możliwości  powinny  

być  wykorzystane  oryginalne  punkty  do montażu  pasów,  wykonane  przez  producenta  w  

słupkach C.   

 

Punkty  montażu  tworzące  większy  kąt  odchylenia  w  stosunku  do  linii poziomej  nie  mogą  

być  wykorzystane. W  takim  przypadku  4-punktowe  pasy mogą  być  zamontowane w  

punktach, w których  oryginalnie  montowane  są  przez  producenta  samochodu  pasy 

biodrowe tylnego siedzenia.  

Dla  pasów  4-punktowych,  pasy  ramieniowe  muszą  być  zamontowane krzyżowo, 

symetrycznie względem osi centralnej przednich foteli.  

 

 
Rys.- Zamocowanie pasa ramiennego do karoserii 

 

Pasy biodrowe i krokowe nie mogą obejmować krawędzi fotela, muszą przechodzić przez  fotel 

tak (nie dotyczy to foteli, o których mowa w par. 8.2), aby obejmowały  i  trzymały  okolice 

miednicy na możliwie jak największej powierzchni. Pasy biodrowe muszą być ściśle  

dopasowane do zgięcia pomiędzy dolną częścią miednicy, a górną częścią uda. W żadnym 

wypadku pas biodrowy nie może być zamontowany tak, że przebiegałby przez okolice 

brzucha.  Należy zwrócić uwagę, aby pasy nie były uszkodzone na skutek tarcia o ostre 

krawędzie.   

 

Jeżeli  zamocowanie  pasów  ramieniowych  i/lub  krokowych  w  seryjnych punktach nie  jest 

możliwe, należy wykonać w nadwoziu  lub podwoziu nowe punkty  zamocowania. 

 

Pasy ramieniowe mogą być zamocowane przy pomocy klamry do  klatki bezpieczeństwa  lub  

do  poprzeczki wzmacniającej,  jak  również  do  górnych  punktów  mocowania  pasów  tylnych,  

lub mogą być zamocowane do poprzecznego  przyspawanego  wzmocnienia  znajdującego 

pomiędzy tylnymi rozporami klatki 

 

W  takim  przypadku  użycie  wzmocnienia  poprzecznego  poddane  jest następującym 

warunkom:  

-  wzmocnieniem poprzecznym  jest rura o min. wymiarach 38 mm x 2,5 mm lub 40 mm x 2 

mm ze stali ciągnionej na zimno,  bez spawów,  o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 

350 N/mm².  Wysokość  tego wzmocnienia musi  być  taka  jak  pasy  ramieniowe  tzn.  do tyłu, 

skierowane w dół pod kątem zawartym pomiędzy 10°  i 45° w stosunku do poziomu, od górnej 

krawędzi oparcia fotela. Zaleca się kąt 10°. 
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Zezwala  się  na  mocowanie  przy  pomocy  klamry  jak  również  przez przykręcanie, ale w  

tym ostatnim przypadku należy przyspawać wkładkę dla każdego punktu mocowania. Wkładki 

będą znajdować się we wzmocnieniach, a pasy będą przymocowane śrubami M12 8.8 lub 

7/16 UNF. 

 

 

 

 

Rys.- Montaż pasa na belce poprzecznej ramy 

 

Każdy  punkt  zamocowania  pasów  powinien  wytrzymać  obciążenie  1470 daN lub 720 daN 

dla pasa krokowego. W  przypadku  jednego  punktu  zamocowania  dla  dwóch  pasów 

(zabronione  dla  pasów  ramieniowych),  przyjmowane  do  obliczeń obciążenie będzie równe 

sumie wymaganych obciążeń.  

W każdym z nowo wykonanych punktów zamocowania dla pasów, należy zastosować  stalową   

płytę  wzmacniającą  o  powierzchni  minimum  40  cm² i grubości minimum 3 mm. 

 

 
 

Rys.- Montaż pasów w aucie 

 

9.2 Eksploatacja pasów 

 

Pasy  bezpieczeństwa  muszą  być  używane  w  konfiguracji  przewidzianej homologacją,  bez  

żadnych  modyfikacji  lub  usuwania  części  oraz  zgodnie z instrukcją producenta.  

Skuteczność  i  żywotność  pasów  jest  ściśle  związana  ze  sposobem  ich zamontowania, 

używania i konserwacji.  Pasy muszą być wymienione na nowe po każdym poważniejszym 
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wypadku, a także w razie  jakiegokolwiek uszkodzenia, przetarcia  lub osłabienia  taśmy 

pasa, np. wskutek działania środków chemicznych lub światła słonecznego.  Muszą  być 

wymienione  także wtedy,  gdy metalowe  części  uległy wygięciu, deformacji lub korozji.  W 

każdym przypadku, gdy pasy nie funkcjonują w sposób idealny muszą być wymienione.  

 

W samochodzie muszą się znajdować 2 noże do awaryjnego przecinania pasów, w 

zasięgu każdego członka załogi zapiętego w pasy. 

 

10. KASKI OCHRONNE, UBIÓR 

10.1 Kaski Ochronne 

 

Na wszystkich imprezach ČMPR należy używać tylko kasków ochronnych odpowiadających 

standardom FIA lub przepisom homologacyjnym. Na każdym kasku musi być uwidoczniony 

znak homologacji E. 

 

W kaskach można stosować system łączności kierowcy i pilota. Nie może on stanowić 

zagrożenia dla zdrowia załogi. System należy montować zgodnie z zaleceniami producenta. 

  

10.2 System HANS 

 

Używanie systemu HANS podczas imprez Českomoravského poháru rallye nie jest 

obowiązkowe (ale jest zalecane). W przypadku jego użycia należy stosować przepisy FIA 

dotyczące używania tego systemu. 

 

10.3 Ubiór załogi  

 

Kierowca i pilot w trakcie całych zawodów ČMPR (na odcinkach specjalnych i podczas 

dojazdówek) muszą być ubrani w odzież zakrywającą całe ciało (zalecany kombinezon) oraz 

w odpowiednie obuwie. 

 

11. SYSTEMY GAŚNICZE I GAŚNICE 

 

Wszystkie samochody sportowe uczestniczące w imprezach Českomoravského poháru rallye 

muszą być wyposażone we wbudowany system gaśniczy o objętości min. 4 kg lub 

wyposażone w gaśnicę ręczną o zawartości środka gaśniczego co najmniej 2 kg, 

gaszącego instalacje elektryczne i substancje wybuchowe (A,B,C) i posiadające przegląd 

ważny w danym roku.  

 

Gaśnica musi być pewnie przymocowana w samochodzie dwiema szybkorozłączalnymi 

opaskami i umieszczona w zasięgu rąk siedzącej załogi samochodu. Gaśnica 

umieszczona za siedzeniami nie jest w zasięgu załogi!!! Umieszczenie gaśnicy musi być 

oznaczone na karoserii czerwonym znakiem E w białym kole o średnicy 10cm, w czerwonej 

obwódce 
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12. ZBIORNIKI PALIWA I INSTALACJA PALIWOWA 

 

Dla wszystkich samochodów obowiązkowe jest używanie oryginalnych zbiorników paliwa lub 

bezpiecznych zbiorników opisanych w zał. J lub zał. K MKS (miminalna homologacja to FT3 

1999, FT3.5, FT5) o dopuszczalnej pojemności maksymalnie 50 litrów. (oprócz aut TRABANT 

klasy H1). Zbiornik paliwa umieszczony w przedziale załogi musi być pewnie umocowany i 

zabezpieczony przed wylewaniem się paliwa przy przewróceniu samochodu, odporny 

na płomienie i wycieki. 

 

Wlew paliwa umieszczony w przedziale załogi musi być zakryty i zabezpieczony przed 

wylewaniem się paliwa przy przewróceniu samochodu. 

 

Instalacja paliwowa muszą być prowadzone w homologowanych wężach i przewodach 

przeznaczonych do substancji lotnych. Musi być tak umocowana, aby nie doszło do jej 

uszkodzenia. Ponadto przy przejściach przez karoserię należy te przejścia odpowiednio 

zabezpieczyć „przejściówkami”. Jeśli instalacja biegnie w przedziale załogi to węże 

muszą być zabezpieczone pancerzem i pewnie zamocowane. 

 

13. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

 

13.1 Napięcie nominalne instalacji elektrycznej, w tym również układu zapłonowego, musi być 

zachowane zgodnie z oryginalnym.  

 

13.2  Dozwolone  jest  dodanie  do  obwodu elektrycznego przekaźników  i  bezpieczników,  

jak  również  przedłużenie  lub  dodanie  przewodów elektrycznych. Przewody elektryczne i 

ich izolacja są dowolne.  

 

13.3 Główny wyłącznik prądu  

 

 Główny  wyłącznik  prądu  musi  wyłączać  wszystkie  obwody  instalacji elektrycznej i 

wyłączać silnik.  Wyłącznik  ten musi  być  dostępny  ze  środka i z zewnątrz  samochodu.  

Jeśli  chodzi  o  stronę  zewnętrzną  samochodu, wyłącznik musi być usytuowany obowiązkowo 

u dołu słupka przedniej szyby  i musi  być  wyraźnie oznaczony  czerwoną  błyskawicą  na  

niebieskim  trójkącie  z  białą  obwódką, o podstawie co najmniej 12 cm.   

 

13.4 Akumulator  

Marka i pojemność akumulatora(ów) są dowolne. Każdy akumulator musi być solidnie 

zamocowany oraz osłonięty dla uniknięcia zwarcia lub wycieku płynu. Przewidziana przez 

producenta liczba akumulatorów musi być zachowana.  

 

Jeżeli  akumulator  został  przeniesiony  z  oryginalnego miejsca,  to musi  być przymocowany  

do  nadwozia,  przy  użyciu metalowej  podstawy  oraz  dwóch metalowych  klamer  z  

pokryciem  izolacyjnym,  przykręconych  do  podłogi śrubami i nakrętkami. Śruby klamer  

mocujących  akumulator  muszą  mieć  średnicę,  co  najmniej 10 mm, a pod każdą z nich 

musi znajdować się płytka oporowa o grubości co najmniej 3 mm i powierzchni co najmniej 20 

cm².  



22 

 

Akumulator  mokry  musi  być  przykryty  plastykową  szczelną  osłoną zamocowaną 

niezależnie. Jego usytuowanie  jest dowolne; może być umieszczony w kabinie, ale  tylko 

za przednimi fotelami.   

 

W  przypadku,  gdy  akumulator  znajdujący  się  w  kabinie  jest  akumulatorem suchym  musi  

być  elektrycznie  zabezpieczony  całkowicie  go zakrywającą osłoną.  

 

Rys.- zamocowanie akumulatora w kabinie auta 

  

13.5 Światła samochodu sportowego 

 

Dozwolonych  jest  maksymalnie  6  dodatkowych  reflektorów  (pod warunkiem, że ich 

całkowita liczba jest parzysta). Jeżeli  seryjne  światła  przeciwmgielne  są  zachowane,  są  

liczone  jako reflektory dodatkowe. W trakcie całych zawodów w samochodzie muszą być 

sprawne światła pozycyjne, światła mijania i światła drogowe. Wszystkie te lampy muszą mieć 

homologację EHK (E). 

 

Reflektory muszą być odpowiadać modelowi karoserii, muszą mieć zachowaną taką samą 

liczbę punktów mocowania, jasność i homologację producenta. Udziela się zgody na 

wyłączone lub usunięcie urządzenia do zmiany nachylenia reflektorów, które w takim 

przypadku muszą być solidnie zamocowane.  
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14. FELGI I OPONY 

 

14.1 Dopuszczalne jest użycie dowolnych felg przewidzianych przez producenta do danego 

typu samochodu lub sportowych felg, które mogą być większe maksymalnie o 1cal średnicy i  

2 cale szerokości. (na przykład koła 6J x 14 mogą być zastąpione przez 8J x 15") 

 

14.2 Opony muszą rozmiarem odpowiadać zastosowanym felgom i muszą mieć na ¾ obwodu 

bieżnik o głębokości minimum 1,6 mm przez cały czas trwania danej imprezy (włącznie z kołem 

zapasowym) 

 

Jeśli sędzia techniczny na PKC przed startem do odcinka stwierdzi, że opona zamontowana 

na kole samochodu nie odpowiada minimalnej głębokości bieżnika, załoga musi wymienić to 

koło na inne, które jest w samochodzie. Wymiana nastąpi przed wjazdem na start odcinka 

specjalnego. 

 

14.3 Kolo zapasowe (koła) dopóki jest w samochodzie musi być pewnie zamocowane, nie 

może być umieszczone na przodzie przedziału załogi i nie może spowodować żadnej zmiany 

wcześniejszego wyglądu karoserii auta.  

 

14.4 Opony muszą mieć homologację „E” lub być typu sportowego. Opony typu „SLICK” 

(nawet docięte) nie są dozwolone  

 

14.5 Dozwolone są pierścienie dystanowe do kół, maksimum grubości 35 mm z 

odpowiedniego materiału takiego jak aluminium i jego stopy. 

 

14.6 Szpilki kół nie mogą wystawać poza zewnętrzny kontur środka felgi. 

 

15. WYPOSAŻENIE SPECJALNE 

 

15.1 Hak holowniczy 

 

Samochód musi być wyposażony w haki holownicze z przodu i z tyłu samochodu tak, aby 

umożliwiały ciągnięcie auta. Haki mogą być wykonane z dowolnego, mocnego materiału o 

kolorze żółtym, pomarańczowym lub czerwonym. Minimalna wytrzymałość haku to 3t. 

 

15.2 Osłony podwozia 

 

Silnik i skrzynia biegów muszą być chronione od spodu przed uszkodzeniami płytą ślizgową. 

Płyta ślizgowa musi być odpowiedniej wielkości i wykonana z odpowiedniego materiału tak, 

aby spełniała wymagania urządzenia zabezpieczającego przed przebiciem, a następnie 

wyciekiem płynów (z silnika, skrzyni biegów, wspomagania oraz płynu chłodzącego). Zaleca 

się zabezpieczenie zbiornika paliwa, jeśli jest umieszczony w dolnej części podwozia i nie jest 

chroniony. 
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16. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE 

 

Każdy samochód biorący udział w imprezachj cyklu ČMPR musi być wyposażony zgodnie z 

kodeksem drogowym (Czeski kodeks, par.56/2000 Sb).  

 

Wyposażenie to obejmuje:  

- 1 szt. Trójkąr ostrzegawczy  

- 1 szt. Apteczka  

- 1 szt. Kamizelka odblaskowa 

 

17. WYJĄTKI 

 

Jeżeli pojazd jest homologowany do rajdów zgodnie z zaleceniami producenta i 

Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA, a jednak różni się w niektórych punktach od 

opisanych tu zasad, jego budowa będzie dopuszczona. W takim przypadku należy 

Komisarzowi Technicznemu przedłożyć homologację danego typu pojazdu (dopuszczalna jest 

także kopia). 

  

18. ZAŁĄCZNIKI 

1. Trabant-Wartburg cup – nie zostało przetłumaczone ze względu na brak potrzeby 

2. Trabant - legendy  – nie zostało przetłumaczone ze względu na brak potrzeby 

3. „0” - zerówki 
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Załącznik nr 3  

Ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące pojazdów grupy "P" („0”) 

 

 Pojazdy są oparte wyłącznie na standardowym samochodzie, który został 

zatwierdzony przez producenta lub importera do normalnego ruchu drogowego . 

 

 nie jest konieczne posiadanie klatki bezpieczeństwa . 

 

 można stosować fotele kubełkowe 

 

 Zaleca się stosować cztero-(lub więcej) punktowe pasy bezpieczeństwa 

 

 pojazd musi być wyposażony w główny wyłącznik prądu, dostępny dla załogi, który 

odłącza  wszystkie  obwody  instalacji elektrycznej oraz wyłącza silnik. Zaleca się, żeby 

ten wyłącznik był dostępny ze środka i z zewnątrz samochodu. Na zewnątrz pojazdu 

wyłącznik musi być być  wyraźnie oznaczony  czerwoną  błyskawicą  na  niebieskim  

trójkącie  z  białą  obwódką, o podstawie co najmniej 12 cm.   

 

 Oba bieguny akumulatora muszą być zabezpieczone (przykryte) przed kontaktem z 

innych części samochodu przewodząmi prąd, aby w razie wypadku zapobiec zwarciom 

 

 pojazd musi być wyposażony w co najmniej jedną wystarczająco bezpiecznie 

zamontowaną gaśnicę ręczną o minimalnej masie 1,0 kg 

 

 Każdy dodatkowy element musi mieć oznaczenie certyfikacji, takie jak "E" " TÜV ", 

itp. 

 

 

 

Dodatkowe przepisy będą publikowane w Regulaminach Szczegółowych ČMPR 


