Ljubljana, 30.1.2013

Homologacija dirkalnih avtomobilov za rally
Postopek ugotavljanje skladnosti in homologacije dirkalnih avtomobilov za reli poteka v dveh fazah:
Faza 1 Pregled in potrditev tehnične predelave na vozilu skladno homologacijami FIA
Predelave skladne s FIA homologacijo pregleda in potrdi AŠ 2005 – Tehnična komisija
Faza 2 – Pregled in potrditev skladnosti postopka in predelav skladno z veljavno zakonodajo
To fazo izvede LPP d.o.o., Celovška 160, 1000 Ljubljana,
1. Potek postopka
Vloga prosilca na predpisanem obrazcu in z dogovorjenimi prilogami na AŠ 2005 in LPP
Pregled in potrditev faze 1 na AŠ 2005
Izdaja potrdila o pregledu na AŠ 2005 _ Tekmovalna knjižica in Tehnično poročilo
Pregled in potrditev faze 2 na LPP
Izdaja potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo , izda LPP
Redni tehnični pregled
Registracija avtomobila za uporabo v javnem cestnem prometu

2. Vloga za izvedbo posamične odobritve – tipski obrazec LPP (priloga 1)
Podatki o lastniku
Podatki o avtomobilu
Znamka in tip
Št VIN
Leto proizvodnje
Ostali podatki zahtevani na obrazcu

1

3. Priloge vlogi

Kopija prometnega dovoljenja ali računa
Tehnično poročilo o predelavi (priloga 2) z naslednjimi podatki
Osnovni podatki o lastniku in avtomobilu
Št Homologacije FIA
Podatki o vgrajeni opremi
o

Varnostna kletka

o

Sedeži

o

Varnostni pasovi

o

Gasilni aparat in sistem

o

Volanski obroč

o

Izpušni sistem

o

Ostalo

4. Podatki, ki morajo biti vidni na avtomobilu

Na avtomobilih morajo biti jasno vidni naslednji podatki:
št šasije *
identifikacijska nalepka ali tablica
št varnostne kletke - vtisnjena na kletko**
št oziroma tipske oznake na vgrajenih dirkalnih delih

*Če številke niso vidne se izvede vtisk po uradnem postopku. V primeru uničene šasije –
zamenjava, je potrebno pri pregledu-vseku predložiti izrezano staro VIN številko.
**Evidence za kletke izdelane po Pravilniku FIA - AŠ 2005 vodi AŠ 2005, vtisne pa LPP.
5. Priloge
FIA homologacija (na vpogled)
Tekmovalna knjižica (na vpogled)

Rihard Grudnik
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