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Anexa IV Anvelope

ANEXA IV
OMOLOGAREA ANVELOPELOR
Lista anvelopelor de asfalt omologate FIA:
- Lista anvelopelor omologate este disponibilă pe site-ul FIA, secțiunea Regulamente.
A / REGULAMENT PENTRU ANVELOPELE DE ASFALT
Omologarea (banda de rulare și dimensiunea):
1 Pentru a putea fi utilizate în sporturile cu motor, toate anvelopele propuse trebuie să îndeplinească
toate cerințele legale aplicabile..
2 Banda de rulare trebuie să fie turnată.
3 Zona de Control:
Lungime X lățime
Suprafața
valoare 17%
9"
170 x 140
23800
4046
8.5"
161 x 140
22540
3832
8"
148 x 140
20720
3522
7.5"
142 x 140
19880
3380
7"
133 x 140
18620
3165
6.5"
124 x 140
17360
2951
4 În zona de control, suprafața ocupată de caneluri de cel puțin 5,5 mm adâncime, cu un unghi între
blocurile din secțiune de cel mult 60° (vezi diagrama) și 2 mm lățime, trebuie să ocupe cel puțin 17%
din suprafața totală.

5 În zona de control, suprafața ocupată de caneluri de cel puțin 1,8 mm adâncime, cu un unghi între
blocurile din secțiune de cel mult 60° (vezi diagrama) și 2 mm lățime, trebuie să ocupe cel puțin 21,5
% din suprafața totală.
6 Greutatea minimă a pneului (pentru jenți de 18 ) = 9.5 kg
7 În zona de control, suma lățimii canelurilor regăsite pe o linie radială trebuie să fie de cel puțin 16 mm.
8 Blocurile și striurile trebuie considerate ca făcând parte din banda de rulare dacă sunt mai mici de 2 mm.
9 Cel puțin 2 canale circumferențiale cu lățime minimă însumată de 12mm.
10 Pe întreaga desfășurare a raliului, adâncimea profilului anvelopelor montate pe automobile nu trebuie
să fie mai mică de 1.6 mm pe cel puțin trei sferturi din banda de rulare. Producătorul anvelopelor
trebuie să prevadă martori de uzură vizibili.
11 Fiecare anvelopă trebuie să aibă un cod de bare specific, permanent, turnat, furnizat de un furnizor
agreat de FIA.
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B / REGULAMENT PENTRU ANVELOPELE DE ASFALT
Anvelope de zăpadă
- Anvelopele de zăpadă nu necesită omologare; densitatea canelurilor trebuie să fie de peste 25% (vezi
paragraful A Art.3).
- Dacă sunt permise anvelopele cu cuie, regulamentul acestora va fi descris în regulamentul particular al
raliului.
C / REGULAMENT PENTRU ANVELOPELE DE MACADAM
- Anvelopele de macadam nu necesită omologare; densitatea canelurilor trebuie să fie de peste 25% (vezi
paragraful A Art.3).
ANVELOPE DE ASFALT ELIGIBILE PENTRU 2016 (NON ERC)
Echipajele sunt obligate să prezinte pentru marcare toate anvelopele pe care le dețin la prima etapă a
CNRD 2016.
Eligibile pentru utilizare sunt doar anvelopele de asfalt uscat - slick - (indiferent de duritate), nu se pot
folosi anvelopele cu profil intermediar sau de ploaie, conform imaginii de mai jos.
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