
INSTRUCCIÓNS PARA USUARIOS E COMISARIOS TÉCNICOS SOBRE VESTIMENTA RESISTEN-
TE Ó LUME E Ó CALOR PARA PILOTOS
XENERALIDADES: Os pilotos levarán un traxe homologado conforme á Norma F.I.A. 1986, ou poste-
rior, calzado e guantes, si corresponde, respetando os parámetros de concepción e fabricación expos-
tos na Norma. Os tobillos, o cuello e as muñecas deben estar sempre cubertas por, alomenos, dúas
prendas de protección. A lista completa dos traxes homologados publicase no Boletín Oficial da F.I.A.
e na aplicación informática F.I.A. Sport Link. Nota: Cando se monten escudos nunha prenda de protec-
ción, non se debe usa-lo termopegado e a prenda non se debe cortar. Recomendase que os escudos
e signos teñan un soporte de materiais resistentes á calor.
TRAXES E CONXUNTOS: Unha etiqueta de homologación F.I.A. conforme co deseño e dimensións
ilustradas, debese bordar directamente na tela da traxe, na parte exterior traseira do pescozo, para que
sexa fácilmente visible. O nome do fabricante debe figurar nesta etiqueta. Se a traxe é de cor claro usa-
rase fio azul oscuro: se o traxe é de cor oscuro, o fio debe ser amarelo. A(s) traxe(s) deben cubrir todo
o corpo, incluindo o pescozo, muñecas e tobillos.
ROUPA INTERIOR: Tódala roupa interior debe estar feita de materiais que foran probados segundo a
Norma ISO 6940. As prendas, que deben cubrilo pescozo, deben levar unha indicación desto sobre a
parte frontal superior. A prenda superior debe ser, preferiblemente, de cuello volto.
SOTOCASCO (VERDUGO): Tódolos materiais deben ser probados baixo a Norma ISO 6940: tódala
parte vista desde unha proxección frontal, cando a prenda está posta, debe consistir en, alomenos,
dúas capas (dun peso mínimo de 180 gr/m2 cada unha). A parte inferior do sotocasco debe poder
entrar no interior do traxe ou roupa interior ó redor de todo o pescozo, e non saírse independentemen-
te da forma en que se mova a cabeza.
CALCETÍNS: Tódolos materiaís deben ser probados baixo a Norma ISO 6940. Os calcetíns deben
chegar ata a metade da pantorrilla e estar compostos de, alomenos, unha capa (dun peso mínimo de
180 gr/m2).
CALZADO: Cando esté posto, debe cubrir todo o pe e tobillo. Tódolos materiais do interior deben ser
probados baixo a Norma ISO 6940 e tódalas fixacións ou cordóns deben ser de material non fusible.
O fabricante debe certificar que as solas son resistentes ós hidracarburos e ás chamas. O fio utilizado
debe ser resistente ó lume.
GUANTES: Tódolos texidos deben ser probados baixo a Norma ISO 6940 e o guante debe levar unha
etiqueta na que esto conste. O dorso do guante debe estar composto de, alomenos, dúas capas (dun
peso mínimo de 180 gr/m2 cada unha). Calquera outro material (por exemplo, coiro) poderá aplicarse
sobre o exterior (só na palma) e non deberá penetrar nas costuras do guante. O fio deberá ser resis-
tente ó lume e non  se fundir. O guante debe cerra-la muñeca e recubrir o puño do traxe.
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