REGLAMENT TÈCNIC GRUP X
ARTICLE 1 – DEFINICIÓ GRUP X
Vehicles amb homologació FIA caducada desprès de la pròrroga d’homologació FCA de 10 anys i que no estan
inclosos dins el Grup H o C, de 2 ó 4 rodes motrius, amb o sense turbocompressor.
ARTICLE 2 – VIGÈNCIA GRUP X
Un període de fins a 24-25 anys després de la data de l'homologació FIA, amb posterioritat a aquesta data passen
a ser Grup H o C, segons reglamentació d’aquests Grups.
ARTICLE 3 - CRITERIS D' ACCEPTACIÓ
Els vehicles de grup XN i XA admesos son els reflectits en la llista de vehicles homologats de la FCA.
ARTICLE 4 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES GRUP X
4.1 Grup XN : Han de complir amb l’Art. 254 de l'Annex "J" de l'any en curs (Grup N).
4.2 Grup XA : Han de complir amb l’Art. 255 de l'Annex "J" de l'any en curs (Grup A).
ARTICLE 5 - NORMES DE SEGURETAT GRUP X
5.1 Pel Grup X serà d’aplicació el que s’indica en l'art. 253 de l'Annex "J" segons el grup al que pertanyi.
5.2 És obligatori la presentació del passaport tècnic per a totes les proves en què es participi. L'esmentat
passaport tindrà que sol·licitar-se a la FCA o en qualsevol de les Delegacions com a mínim una setmana abans
de la prova.
5.3 El concursant haurà de presentar obligatòriament la FIXA D'HOMOLOGACIÓ del vehicle expedida per la FCA
(veure art. 11.4.d de les Prescripcions Comunes)
5.4 Extintors.
Tots els vehicles del Grup X a més de l'extintor manual (Art. 253.7.3 de l’Annex J), serà obligatori el muntatge
d'un sistema d'extinció automàtic tal com està indicat en l'Art.253.7.2 de l'Annex "J".
VEHICLES ADMESOS EN XN I XA
- Aquesta llista està classificada per països.
- La lletra o lletres situades just darrera del número D'HOMOLOGACIÓ representa el grup en el qual el vehicle
està admès.
N Grup XN
A Grup XA
- La data mencionada en la segona columna (Data Final FIA) indica l’any que va perdre l’homologació FIA.
- La data mencionada en la tercera columna (Ext.+10 anys) indica el darrer any d’acceptació en grup A/N del
vehicle.
- La data mencionada en la quarta columna (Data Inici X) indica l’any a partir del que està admès en Grup X.
- La data mencionada en la cinquena columna (Data Final X) indica l'últim any d'admissió del vehicle en aquest
Grup X.
Ex. : (2001) homologació vàlida fins el 31/12/2001
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