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TEHNIČNI PRAVILNIK ZA VOZILA LEMA GP CUP 2013 
Fiat Grande Punto 1,4 - PRK 

 
 1.  člen – Splošno 

  Tip vozila: Fiat Grande Punto 
  Oznaka proizvajalca: ZFA 199 
  Vsako vozilo mora posedovati Tekmovalno knjižico AŠ 2005. 
  Vozila so serijska, vse predelave so opredeljene s tem pravilnikom. 
  Vse kar ni izredno dovoljeno v tem pravilniku, je v pokalnem tekmovanju 
  Lema GP CUP 2013 prepovedano. 
 

 2.  člen – Popravila in vzdrževanje 

  Vsa popravila in servisiranje na tekmovalnih vozilih Fiat Grande Punto Cup izvaja 
  organizator tekmovanja: Vožnja d.o.o., Radomlje. Vsi zamenjani deli morajo biti originalni 
  nadomestni deli. Vgradnja in popravila se morajo izvršiti v skladu z delavniško knjigo. 
  Za urejenost vozila na prireditvi je odgovoren voznik. 

 

 3. člen –  Obvezna varnostna oprema 

  Vozila so pripravljena v skladu z dodatkom J-253 (varnostna oprema vozila). 
 

 4.  člen –  Notranja oprema vozila 

  Notranjost vozila je pripravljena v skladu z dodatkom J-254.6.7.2 in 254.6.7.3. 
 

 5.  člen – Varnostna kletka 

  Tip in proizvajalec: GIROLA. Vozilo mora ustrezne dokumente o ustreznosti kot to zahteva 
  dodatek J-253.8 Varnostna kletka. 

 

 6. člen – Motor in menjalnik 

  Tip motorja: 1,4 8v  A1000 
  Tip menjalnika: 5-stopenjski, ročni, sinhroniziran 

 

 7.  člen – Teža 

  Minimalna teža vozila je 960 kg in mora biti dosežena  v vsakem trenutku  uradnega treninga in dirke. 
Pri kontroli minimalne teže vozila se vozilo tehta z obstoječo količino goriva - dolivanje goriva je 
prepovedano. Dovoljeno je dodati potrošene količine tekočin do maksimalnega nivoja (hladilna tekočina 
in vsa olja). Če v času treninga ali tekmovanja odpade določen del vozila, se teža odpadlega dela prišteje 
  izmerjeni teži vozila. 
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8.  člen – Platišča in pnevmatike 

  Platišča so dimenzije: 7×15 
 

  Predpisane pnevmatike za LEMA GP CUP 2013 : 
  Proizvajalec in tip: MARANGONI - semislick (za suho in mokro podlago) 
  Dimenzija: 195/50 R15 
 

9.  člen – Podvozje, zavore in višina vozila 

  Vzmeti: Eichbach 
  Amortizerji: Amortizer d.o.o., Dol pri Ljubljani 
  Nagib koles: 3 stopinje (+/- 10 minut) 
  Ostala geometrija podvozja: serijska 
  Zavore: vsi deli so serijski 
  Minimalna višina vozila spredaj: 305 mm 
  Minimalna višina vozila zadaj:    315 mm 
  (merjeno na osi med sredino kolesa in spodnjim delom blatnika) 
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 10.  člen – Tolmačenje pravilnika 

  Pravico tolmačenja tega pravilnika ima Upravni odbor AŠ 2005 , pravilnik je bil sprejet na 6. seji 
  Upravnega odbora AŠ 2005 v Ljubljani 27.11.2012 in velja za sezono 2013. 
 
 
 

Zveza za avto šport Slovenije, AŠ 2005 
Predsednik  

Tone ANDERLIČ 


