WNIOSEK O INDYWIDUALNE ODSTĘPSTWO TECHNICZNE
Numer wniosku

Data rozpatrzenia

Nr Decyzji

Delegat Techniczny (imię, nazwisko)

Wnioskujący

Samochód

Imie i nazwisko

Marka

e-mail

Typ / Model

Dotyczy

Nr Homologacji

Kategoria / klasa
Data wniosku
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1. W trybie art. 6 Regulaminu technicznego HRSMP wnioskuję o odstępstwo, którego uzasadnienie
jest zgodne z warunkami art. 6.1 Regulaminu technicznego:
Podstawa wniosku

tak

nie

zastosowane materiały są takie same jak w homologacji lub specyfikacji fabrycznej,
zasada działania jest taka sama jak podzespołów oryginalnych
technologia wykonania jest zgodna z technologią dostępną przed rokiem 1991,
oryginalne podzespoły są nie dostępne,
zastosowane rozwiązania nie podwyższają osiągów samochodu oraz jego wytrzymałości i niezawodności,

1.1. Wniosek podyktowany jest innymi szczególnymi względami :

tak

nie

1.2 Uzasadnienie
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zastosowane rozwiązania podyktowane są względami bezpieczeństwa

1.3 Wykaz załączników dokumentujących zasadność odstępstwa
lp
1
2
3
4
5

Opis załącznka

Źródło

Data sporządzenia

2. Ocena zasadności wniosku :
Wniosek spełnia poniższe warunki art. 6.1. Regulaminu Technicznego

tak

nie

zastosowane materiały są takie same jak w homologacji lub specyfikacji fabrycznej,
zasada działania jest taka sama jak podzespołów oryginalnych
technologia wykonania jest zgodna z technologią dostępną przed rokiem 1991,
oryginalne podzespoły są nie dostępne,
zastosowane rozwiązania nie podwyższają osiągów samochodu oraz jego wytrzymałości i niezawodności,
zastosowane rozwiązania podyktowane są względami bezpieczeństwa
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Uwagi :

2.1 Ocena zasadnosci szczegolnych uwagrunkowań

3. Sumaryczna ocena zasadność odstępstwa:

Czynniki techniczne

s

pośrednio

nie ma wpływu

nie

tak

Technologia zgodna z oryginalną
Wymiary zgodne z oryginałem
Materiały zgodne z oryginałem
niedostępne

Inne

niedostępne

Oryginalne części lub dopuszczalne zamienniki są
3.1 Ocena bezpieczeństwa: Odstępstwo jest podyktowane ważnymi względami bezpieczeństwa i powinno być
wymagana/zalecane dla wszystkich samochodów
tego samego modelu samochodów

Kategorii ………

Inne ……………………………………………………………

3.2 Wniosek przekazano GKSS z wnioskiem o pilne wydanie decyzji oraz jej ogłoszenie

4. Treść decyzji :
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startujących w HRSMP
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zwiększa łatwość/komfort prowadzenia / niezawodność
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Opis skutków zastosowania
zwiększa możliwość osiągania wyższych prędkości
zwiększa możliwość bezpiecznego pokonywania
zakrętów z wyższą prędkością
skraca drogę hamowania

Zatwierdzono

Delegat Techniczny PZM
Koordynator ds. rajdów historycznych PZM
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