
Liite 5 

FIA:n turvaseurantalaitteisto ja käyttöpaneeli

Löydät FIA:n turvaseurantalaitteiston asennus ja käyttöohjeet täältä:
https://rallyfinland.fi/viralliset-dokumentit/

Huom: Nämä ohjeet tulkitaan osaksi näitä Kilpailun Sääntöjä.

Liite 6 

Kuljettajien turvallisuusvarusteet - FIA ISC, Appendix L
Kaikkia kilpailijoita muistutetaan FIA Sporting Coden Liite L:n kappaleesta III, koskien kul-
jettajien varusteita. Nämä säännöt ovat voimassa myös testierikoiskokeella.

Kypärät (Liite L, kappale III, Art. 1) 
Prioriteetti 1 -ohjaajien tulee käyttää kypäriä, jotka ovat FIA:n standardin 8860-2018 tai 
8860-2018-ABP mukaisia. Kaikkien muiden kuljettajien tulee käyttää kypärää, joka on luo-
kiteltu jonkin seuraavan standardin mukaisesti:
 - 8858-2002 tai 8858-2010  (Technical List N°41), 
 - 8859-2015   (Technical List N°49),
 - 8860-2004 tai 8860-2010  (Technical List N°33) tai
 - 8860-2018 tai 8860-2018-ABP  (Technical List N°69) 

Umpikypärää käyttävien kuljettajien on otettava yhteys FIA:n lääkintädelegaattiin tai kil-
pailun lääkäriin, jotta heille voidaan suorittaa testit ennen kilpailun lähtöä. Tämä testi on 
kuvattu Coden Liite L, kappale III, art. 1.3.

Pääntuki (Liite L, kappale III, Art. 3) 
Kaikkien kuljettajien on käytettävä FIA:n standardin 8858 mukaisesti luokiteltua, hyväk-
syttyä pääntukea. Hyväksytyt pääntuet, ankkuroinnit ja hihnat on lueteltu FIA:n tekniik-
kalistalla 29. Katso myös taulukko, jossa kuvattu yhteensopivuus eri kypärien kanssa, 
Coden Liite L, kappale III, art. 3.3.

Tulelta suojaavat asut (Liite L, kappale III, Art. 2) 
Kaikkien kuljettajien tulee käyttää FIA:n stardardin 8856-2000 (tekniikkalista 27) tai 
8856-2018 (tekniikkalista 74) mukaisesti luokiteltuja ajoasuja ja hanskoja (karttureille 
vapaaehtoiset), pitkiä alusasuja, kypärähuppua, sukkia ja kenkiä. P1-kuljettajille karttu-
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reineen on standardin 8856-2018 mukaisten varusteiden käyttäminen pakollista.

Kiinnittäkää erityisesti huomiota artiklan 2 määräyksiin koskien brodeerauksia ja paina-
tuksia tulelta suojaaviin asuihin (valmistajan sertifikaatit jne.), sekä ohjeita asujen oikeas-
ta käytöstä! Katsokaa myös FIA WRC, Art. 53.1.

Biometriset laitteet (Liite L, kappale III, Art. 2.1) 
Kuljettajien on sallittua käyttää biometristä dataa kerääviä laitteita kilpailun aikana.

- mikäli laite on kiinteä osa FIA:n standardin 8856 mukaisesti luokiteltua suojaavaa 
ajoasua, tulee asun olla luokiteltu FIA:n standardien 8856 ja 8868-2018 mukaisesti.

- mikäli laite on muista varusteista erillinen, tulee yksin laitteen olla luokiteltu FIA:n 
standardin 8868-2018 mukaisesti. Tällaista laitetta saa käyttää 8856 luokitellun asun 
lisäksi.

Korujen käyttö (Liite L, kappale III, Art. 5) 
Metallisten kaulakorujen ja erilaisten lävistysten käyttö on kilpailun aikana kielletty. Nämä 
voidaan tarkastaa ennen lähtöä.

Linkit:

FIA International Sporting Code ja liitteet: 
https://www.fia.com/regulation/category/123

FIA:n tekniikkalistat:
https://www.fia.com/regulation/category/761
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