
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
    

           

       Kraj in datum:_____________________ 
 

TEHNIČNO POROČILO O PREDELAVI AVTOMOBILA  ZA RALLY 

 
Podatki o lastniku: 

Ime in priimek 

Naslov: 

Enaslov 

Telefon 

Podatki o vozilu: 

Znamka in tip:   

Št. šasije:   

Št. motorja:   

Leto izdelave:   

 

Opis predelave: 

Serijsko vozilo je bilo predelano v dirkalno vozilo za Rally, skladno z mednarodno FIA 
homologacijo št. ____________________ 

Na serijskem vozilu je bila demontirana vsa notranjo opremo ( sedeže, talne, bočne in stropne 
obloge, ) Na karoseriji so privarjene ojačitvene ploščice, ter vgrajena varnostna kletka. Vgrajeni 
so dirkalni deli za varnost in ostali dirkalni deli po specifikaciji. 
 

1. Vsi vgrajeni deli in vse predelave so v skladu z navedeno FIA homologacijo in dodatkom J  
 
2. Vsi vgrajeni deli so proizvod homologiranih proizvajalcev opreme za dirkalne avtomobile 
 

 
3. Vgrajeni so dirkalni elementi za varnost: 

 

- varnostna kletka  (proizvajalec številka)  

- sedež voznik (proizvajalec številka) 

- sedež sovoznik (proizvajalec številka) 

- varnostni pas voznik (proizvajalec številka) 

- varnostni pas sovoznik (proizvajalec številka) 

- varnostno električno stikalo  

- ročni gasilni aparat (proizvajalec, številka, datum pregleda) 

- centralni gasilni sistem: (proizvajalec, številka, datum pregleda) 

 

4. Vgrajeni so naslednji dirkalni deli : 

                                      
 



 

- dirkalni volanski obroč  (proizvajalec premer)  

- športni filter zraka (proizvajalec) 

- športni katalizator (proizvajalec, tip) 

- športni amortizerji in vzmeti  (proizvajalec) 

- aluminijasta platišča (proizvajalec, širina,premer, ET) 

- dirkalne gume (dimenzija) 

- ostalo: 

 
 

5. Ostale tehnične karakteristike in oprema je skladna s serijskim vozilom in ni bila 
predelana. 
 

6. Vozilo je bilo pregledano s strani pooblaščene osebe Zveze za Avto šport Slovenije 
AŠ2005. Tehnični komisar je potrdil skladnost vozila z mednarodno FIA homologacijo in je 
tudi izdal tekmovalno knjižico vozila, ki potrjuje skladnost.  
 
Številka tekmovalne knjižice vozila je: TK___________ 

 
 
 
Poročilo izdelal       Pregledal in potrdil: 
Datum, Ime podpis      Zveza za Avto šoprt Slovenije AŠ 2005 
        Tehnični komisar 
        Datum ime podpis 
 
 
 
Priloge: 
 FIA homologacija (na vpogled) 
 Tekmovalna knjižica (na vpogled) 
 Fotografije avtomobila 
 
 
Priloga: Fotografije avtomobila in  motorja 
  
 

 


