SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA
TECHNICKÝ VÝBOR
Prilby homologované pre motocyklový šport
Prilba patrí medzi najdôležitejší ochranný prvok pretekára a preto sú na ňu kladené vysoké požiadavky a
parametre. Jazdec sa smie zúčastniť preteku iba vtedy, ak má prilbu s platnou homologizáciou, a to buď európskou,
americkou alebo japonskou. Počas preteku ju majte vždy správne nasadenú a upnutú. Pokiaľ počas preteku sa Vám
prihodí zranenie, absolvujete pád alebo sa vám v priebehu preteku poškodí, technický komisár má povinnosť ju
opätovne skontrolovať. V prípade jej poškodenia je oprávnený Vám ju zabaviť do konca pretekov a podľa FIM
predpisov odstrániť homologizačný štítok. Tým sa jednak pre zabráni zneužitiu a opätovnému použitiu poškodenej
prilby a zároveň je to pre Vašu bezpečnosť.
Jednotlivé typy homologizácií sú na prilbách vyobrazené vo forme plátennej alebo papierovej nášivky, alebo
farebnej deštrukčnej nálepky vo vnútri prilby.

Prilby homologované v Európe:

ECE 22-05 EUROPA je európska norma pre overovanie odolnosti ochraných prilieb.
Musí začínať vždy dvojčíslim 05 , za ním následuje číslo série a výrobné číslo prilby.
Písmeno E s číslicou v krúžku označuje národnú skúšobňu štátu, kde bola prilba
testovaná.

Evidenčné čísla štátov:
E1 – Nemecko, E2 – Francúzsko, E3 – Taliansko, E4 – Holandsko, E5 – Švédsko, E6 – Belgicko, E7 – Maďarsko, E8 – Česká
republiky, E9 – Španielsko, E10 – Juhoslávia, E11 – Anglicko, E12 – Rakúsko, E13 – Luxembursko, E14 – Švajčiarsko, E15 –
voľné, E16 – Nórsko, E17 – Fínsko, E18 – Dánsko, 19 – Rumunsko, E20 – Poľsko, E21 – Portugalsko, E22 – Rusko, E23 –
Grécko, E24 – Írsko, E25 – Chorvátsko, E26 – Slovinsko, E27 – Slovakia, E28 – Bielorusko, E29 – Estónsko, E30 – voľné,
E31 – Bosna a Hercegovina, E32 – Lotyšsko, E34 – Bulharsko, E37 – Turecko, E40 – Macedónsko, E43 – Japonsko, E45 –
Austrália, E46 – Ukrajina, E47 – Južná Afrika, E48 – Nový Zéland

Prilby homologované v Japonsku:
Modrá nálepka vo vnútri prilby s čiernym písmom
(JAPAN)
JIS T 8133:2007

Prilby homologované v USA:

Oranžová nálepka vo vnútri prilby s bielou vodotlačou
(USA)
SNELL M2010

