
Sportinio automobilio paruošimas, saugos įranga



























 Serijinės skysčių magistralės

 Lanksčios slėginės magistralės turi būti išoriškai apsaugotos 
(armuotos) 

 Automobilio salone geriausia naudoti vamzdelius (estetiška, 
patikima ir pakankamai pigu)

 Kuro ir hidraulinių skysčių magistralės eidamos per saloną negali 
turėti jokių jungčių, išskyrus perėjimus per ugniasienes. Šis 
reikalavimas netaikomas stabdžių ir sankabos magistralėms

 Aušinimo bei tepimo sistemų magistralės negali būti pravedamos 
automobilio salonu

 Magistralės, laidai, gaisro gesinimo sistemos valdymo lynai bei 
vamzdeliai negali būti pravedami tarpuose tarp kėbulo ir saugos 
lankų

 Kuro siurbliai gali veikti tik dirbant varikliui ir jo paleidimo metu

 Stabdžių ir sankabos pildymo talpas rekomenduojama įrengti 
variklio skyriuje







 Stabdžių sistema privalo būti dviejų kontūrų

 Vairo užraktas privalo būti atjungtas

 Vairo padėties reguliavimas galimas tik įrankių pagalba









 Kiekvienam (variklio, bagažinės) gaubtui privalo būti įrengti 
mažiausiai du fiksavimo kaiščiai

 Originalios dangčių fiksavimo spynos turi būti neveiksnios

 Visi daiktai esantys automobilyje privalo būti patikimai 
pritvirtinti















 Kokie minimalūs diržų tvirtinimo plokštelės 

matmenys (plotas) bei storis?



 Minimalus plokštelės plotas 40 cm²

 Minimalus plokštelės storis 3 mm



































































 Kokie yra minimalūs saugos lankų 

vamzdžių matmenų reikalavimai?  



 Pagrindiniai lankai: 45x2,5 – 50x2,0

 Kiti lankai: 38x2,5 – 40x2,0









 Ant stiklinių šoninių langų privaloma užklijuoti 

apsauginę plėvelę

 Polikarbonatiniai vairuotojų durų langai tvirtinami 
taip, kad juos būtų galima išimti nenaudojant 

įrankių. COUPE kėbuluose draudžiama langus 
tvirtinti ant strypelių

 Langų tamsinimas draudžiamas, išskyrus atvejus, kai 
tai leidžia papildomi nuostatai















































 kokius reikalus reikia atlikti automobiliui, 

kad šis taptų sportiniu teisiškai ir 

techniškai ? Turėtų valstybinį numerį ir 

techninę apžiūrą.



 Noretusi suzinoti daugiau nuo ko 

pradeti (ZALIEMS) visa pasiruosima ir 

darbus norint gauti sportini pasa 

automobiliui? Kur ieskoti informacijos ir 

atsakymu i klausimus kurie liecia 

konkrecius dalykus?



 Automobilio atitiktis (paruošti automobilį 

pagal tam tikros sporto šakos techninius 

reikalavimus)

 Dokumentai (automobilio kilmės 

dokumentas, saugos lankų sertifikatas, 

paraiška)

 Pasų kategorijos (A, B, C, D, H, K, T)


