Data:

22.03.2022

Hora: 08:00 hrs

Assunto:

COMUNICAÇÃO DO DP Nº 3

Documento nº: 3.3

De:

O Diretor de Prova

To:

Todos os concorrenes/ Membros da Assistência
Número de páginas 1 Anexos 0

Sistema de Extinção de Incêndios
O Diretor de Prova recorda aos concorrentes os regulamentos em vigor em matéria do Sistema de
extinção de incêndios. O sistema de extinção de incêndio é um importante item de segurança para
proteger a equipa em caso de incêndio na viatura de competição. É essencial para a segurança do
condutor e a segurança é uma das principais preocupações da FIA. A segurança continua a ser um desafio
fundamental e a FIA está empenhada em fazer todo o possível para proteger, entre outros, os
condutores.
O sistema deve ser utilizado de acordo com as instruções do fabricante e com a Lista Técnica n°52. Artigo
253-7 do Apêndice J do Código Desportivo Internacional da FIA de 2022 não especifica quando o sistema
pode ser ligado ou desligado. Por esta razão, e de acordo com o Art. 32.2.1 do Regulamento Ralis Regionais
FIA deve estar sempre ativo (sistema armado) durante a prova. Durante a prova significa
que os sistemas devem ser ativados ao sair do Parque de Assistência, em troços de estrada, em etapas
especiais e no Parque Fechado. O Delegado Técnico da FIA instruirá os Comissários Técnicos para
verificarem o estado dos sistemas de extinção durante o concurso e comunicar quaisquer infrações ao
Colégio de Comissários Desportivos. O Colégio de Comissários Desportivos em geral, penalizará o
concorrente com uma multa de 1.000 euros.

ZONA DE ABASTECIMENTO (RZ) RRSR Art.16.2
Para aceder à ZA, todo o pessoal envolvido nas operações de reabastecimento deve usar vestuário que
forneça protecção adequada contra o fogo e inclui pelo menos: calças compridas, camisola de manga
comprida, sapatos fechados, luvas e uma balaclava.
Os motores devem ser desligados durante toda a operação de reabastecimento. É necessário que a equipa
permaneça no exterior da viatura de competição durante o reabastecimento.
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