
FIVA Tehniskā kodeksa pielikums A

Latvijas Antīko automobiļu klubs

                                                                                                                                 

FEDERATION INTERNATIONALE DES VEHICULES ANCIENS (FIVA) 
STARPTAUTISKĀ SENO SPĒKRATU FEDERĀCIJA (FIVA) 

PIETEIKUMS FIVA IDENTITĀTES KARTES SAŅEMŠANAI

ŠĪ ANKETA IR JĀAIZPILDA UN JĀPARAKSTA SPĒKRATA ĪPAŠNIEKAM

Spēkrata marka  Izgatavošanas gads

Tips/Modelis/Sērija

Šasijas/Sērijas/Rāmja Nr

Reģistrācijas Nr Reģistrācijas valsts

Virsbūves tips    Izgatavošanas gads    Vietu skaits

Virsbūves izgatavotājs (restaurators) Krāsa(-s)

Dzinēja izgatavotājs un Nr Cilindru skaits

Dzinēja tilpums cm3   Virzuļa diametrs/gājiens (mm) Jauda(ZS)

Riteņu bāze   Riteņu šķērsbāze (priekšā/aizmugurē)        /   Svars (kg)

Izmēri: garums/platums /augstums (mm) Riepu izmērs (priekšā/aizmugurē)

Ja restaurēts, kas un kad ir restaurējis vai pārbūvējis

Īsa spēkrata vēsture (ja zināma)

1. ŠASIJA/RĀMIS

(a) Kā un kur šasija/rāmis ir identificējams

(b) Vai šasija/rāmis ir oriģināls šim spēkratam?                                                             jā            nē

(c) Ja nē, vai šasija/rāmis atbilst oriģinālajai specifikācijai? jā  nē

(d) Ja nē, norādiet kādas izmaiņas ir veiktas

2. PRIEKŠĒJAIS TILTS/PIEKARE 

(a) Vai priekšējais tilts/balstiekārta ir šim spēkratam oriģināls?                   jā     nē

(b)

(c)

Ja nē, vai priekšējais tilts/balstiekārta atbilst oriģinālajai specifikācijai?                   jā     nē

Ja nē, norādiet kādas izmaiņas ir veiktas

3. AIZMUGURES TILTS/PIEKARE 

(a) Vai aizmugures tilts/balstiekārta ir šim spēkratam oriģināls?

(b)

(c)

Ja nē, vai aizmugures tilts/balstiekārta atbilst oriģinālajai specifikācijai?

Ja nē, norādiet kādas izmaiņas ir veiktas

                  jā     nē

                  jā     nē

4. MOTORS

(a) Vai motors ir šim spēkratam oriģināls?

(b)

(c)

Ja nē, vai motors atbilst oriģinālajai specifikācijai?

Ja nē, norādiet kādas izmaiņas ir veiktas, ieskaitot dzesēšanas sistēmu

                  jā     nē

                  jā     nē
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Saskaņā ar FIVA tehnisko kodeksu, pirms FIVA identitātes karte var tikt izdota, šī anketa jāiesniedz ANF (Nacionālajai FIVA autoritātei) 
valstī, kur konkrētais vēsturiskais spēkrats pašreiz reģistrēts (ja spēkrats nav reģistrēts kādā citā ANF valstī, kur tā īpašnieks ir rezidents). 
Ja tas tiek akceptēts, ANF izdod FIVA identitātes karti, kas ir derīga 10 gadus vai līdz īpašnieka maiņai. Identitātes karte ir FIVA īpašums 
un tā jāatdod izdevējam vai FIVA pēc pieprasījuma. 



5. AIZDEDZES SISTĒMA

Tips (magneto, indukcijas spole, utt.) (a)

(a)

 nē   jā   

6. KARBURATORS/IESMIDZINĀŠANAS SISTĒMA

Sistēma (karburators(-i), iesmidzinātājs, u.c.)

Ja karburators(-i): Ražotājs   Tips:     Karburatoru skaits:

7. DEGVIELAS SISTĒMA

(a) Tips (pašteces, meh. sūknis, elektr. sūknis, utt.)

(b) Vai degvielas sistēma atbilst oriģinālajai specifikācijai?

8. ĀTRUMKĀRBA

Vai ir uzstādīta ātrumkārba?                                                                                                        

Vai ātrumkārba ir atsevišķi no dzinēja?

Vai ātrumkārba  ir oriģināla šim spēkratam?

Ja nē, vai tā atbilst oriģinālajai specifikācijai?

Ja nē, norādiet kādas izmaiņas ir veiktas:

(f) Vai ir uzstādīts paātrinošais pārnesums (overdrive)?                                                                                                     

 9. RITEŅU PIEDZIŅA (priekšējā vai aizmugurējā) 

Tips (siksnas, ķēdes, kardāna u.c.)

Vai riteņu piedziņa ir oriģināla šim spēkratam?

Ja nē, vai tā atbilst oriģinālajai specifikācijai? 

Ja nē, norādiet kādas izmaiņas ir veiktas

10. BREMŽU SISTĒMA

Uzbūves princips priekšējiem/aizmugures riteņiem (mehāniskā ar trosēm/stiepņiem, hidrauliskā u.c.)

Vai bremžu sistēma atbilst oriģinālajai specifikācijai?

Ja nē, norādiet kādas izmaiņas ir veiktas 

11. STŪRES IEKĀRTA 

Vai stūres iekārta atbilst oriģinālajai specifikācijai?

Ja nē, norādiet kādas izmaiņas ir veiktas

12. DISKI

Izmērs un tips (klinčera, ar demontējamu sānu, u.c.)  Izmērs priekšā   Izmērs aizmugurē  

Vai riteņi atbilst oriģinālajai specifikācijai?

Ja nē, norādiet kādas izmaiņas ir veiktas

 nē   jā   

 nē   jā   

 nē   jā   

 nē   jā   

 nē   jā   

 nē   jā   

 nē   jā   

 nē   jā   

 nē   jā   

 nē   jā   

 nē   jā   

 nē   jā   

(b)

(b)

Vai aizdedzes sistēma ir oriģināla šim spēkratam?

Vai izgatavotājs, tips un skaits atbilst oriģinālajai specifikācijai?

(c)

(c)

Ja nē, norādiet kādas izmaiņas ir veiktas:

(d) Ja nē, norādiet kādas izmaiņas ir veiktas:

(c)

(a)

(b)

(c)

(d)

(a)

(a)

(a)

(a)

(b)

(b)

(b)

(b)

(c)

(c)

(c)

(d)

(e)

Ja nē, norādiet kādas izmaiņas ir veiktas:
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14. VIRSBŪVE (BLAKUSVĀĢIS motocikliem)

Izmērs un tips              Izmērs priekšā           Izmērs aizmugurē  

13. RIEPAS

Vai riteņi atbilst oriģinālajai specifikācijai?

Ja nē, norādiet kādas izmaiņas ir veiktas

 nē   jā   

(a)

(b)

(c)

(a) Tips (2-vietīgs sporta, sedans, autobuss u.c. Lietojiet izgatavotāja apzīmējumu.)

(b) Esošā virsbūve/blakusvāģis izgatavota (rūpnīcā, virsbūvju darbnīcā, pie restauratora u.c.) 

(c) Izgatavošanas gads:     Virsbūves/blakusvāģa sērijas Nr.: 

(d) Vai virsbūve/blakusvāģis ir oriģināla šim spēkratam?

15. TAPSĒJUMS/APDARE

Vai tapsējums, sēdekļi, interjers un apdare atbilst oriģinālajai specifikācijai?

Vai instrumentu paneļa indikatori un aksesuāri atbilst oriģinālam vai tā laika perioda specifikai?

Ja nē, norādiet kādas izmaiņas ir veiktas

16. INSTRUMENTU PANEĻA INDIKATORI / AKSESUĀRI

Ja nē, norādiet kādas izmaiņas ir veiktas

17. APGAISMOJUMA SISTĒMA

(a)

(c)

(b)

Apgaismojuma sistēma (elektriskā, acetilēna, u.c.) 

Vai apgaismojuma sistēma atbilst oriģinālam vai tā laika perioda specifikai?

Ja nē, norādiet kādas izmaiņas vai papildinājumi ir veikti

ĪPAŠNIEKA DEKLARĀCIJA 
Ar šo es apliecinu, ka sniegtās atbildes saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju, ir pareizas un apņemos informēt ID kartes izdevēju
klubu vai federāciju, ja spēkratam tiks veiktas nozīmīgas izmaiņas.

Īpašnieka vārds:

Adrese

Tālrunis E-pasts

Kluba biedrs:

Vieta:      Datums  / /

Paraksts

SVARĪGI! Lai pieteikums tiktu izskatīts, ir jāiesniedz atbildes uz visiem jautājumiem pat, ja atbilde ir
“nezināms”, “nav uzstādīts”, “neattiecas”.
Pieteikumam jāpievieno 3 identiskas 10 x 15 cm krāsainas fotogrāfijas ar automašīnu pašreizējā izskatā.
Ja tas ir automobilis, fotogrāfijām jābūt 3/4 priekšskatā, ja tas ir motocikls, tad sānu skatā no jebkura sāna.
Šis dokuments var tikt nosūtīts jebkurai kompetentai iestādei vai personai, lai pārbaudītu uzrādīto informāciju.

 nē   jā   

 nē   jā   

 nē   jā   

 nē   jā   

 nē   jā   

Vai virsbūve/blakusvāģis atbilst oriģinālajai specifikācijai?

(a)

(a)

(b)

(b)

(f)

(e)

Ja nē, norādiet kādas izmaiņas ir veiktas

Fakss:
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NEAIZPILDĪT: TIKAI ANF DIENESTA LIETOŠANAI

Mēs, apakšā parakstījušies, esam iepazinušies ar sniegto informāciju un mūsu kompetences ietvaros uzskatām, ka šis spēkrats

ir pareizi aprakstīts. Mēs konkrētajam spēkratam (saskaņā ar FIVA Tehnisko kodeksu,) piešķiram kategoriju:

Komentāri

Spēkrata vizuālā apskate tika veikta (atrašanās vieta)

Datums    Vizuālās apskates veicējs (UZVĀRDS)

Paraksts

un (UZVĀRDS): Paraksts

Nolēma     FIVA identitātes karti    

ID kartes numurs

Paraksts:    Datums: 

Kartes parakstītāja uzvārds, amats un zīmogs

/ /

/ /


