
 

Komunikat OPONY dla SPORT, SPRINT i 330i na 2020 r. 
Informujemy, że oficjalnym i jedynym dostawcą opon Federal do klas Sport, Sprint i 330i 
cyklu Rallysprint Challenge w sezonie 2020 pozostaje firma Racing Tires 
(www.racingtires.pl, tel. 664 319 444). Zawodnicy startujący w wymienionych klasach 
zobowiązani są do zaopatrywania się w opony wyłącznie u firmy Racing Tires. Opony będą 
znakowane oraz weryfikowane na zawodach przez osoby wyznaczone przez Organizatora 
zawodów. Korzystanie z opon Federal zakupionych u innego dostawcy spowoduje 
nieklasyfikowanie zawodnika w wymienionych klasach. Przy zamawianiu opon prosimy o 
wyraźne zaznaczenie że opony zamawiane są dla zawodnika cyklu Rallysprint Challenge! 

 Obowiązkowe opony w poszczególnych klasach w sezonie 2020: 

 
 

SPORT 
Federal 595 RSR 195/50 R15 (cena 285 zł brutto/1szt – cena może ulec aktualizacji) 

Federal 595 RSR 205/50 R15 (cena 309 zł brutto/1 szt - cena może ulec aktualizacji) 

Federal 595 RSR 205/50 R16 (cena 335 zł brutto/1 szt - cena może ulec aktualizacji) 

Aktualizacja z dnia 3 czerwca 2020 roku 

W związku z brakiem dostępności opon Federal 595 RSR 205/50 R16 spowodowanej przerwą 
w produkcji i nie realizowaniem dostaw (COVID-19) wprowadza się jako dozwoloną oponę 

Federal 595 RSR 205/45 R16. 

Każdy zawodnik zgłoszony do klasy SPORT, bez względu na model BMW jakim startuje, ma 
prawo wyboru rozmiaru opony z podanej powyżej listy wg własnych preferencji. 
 
 

SPRINT i 330i 

Obowiązującą oponą w klasach SPRINT i 330i w sezonie 2019 jest opona Federal 595 
RS-RR.  

Federal 595 RS-RR 225/45 R17 w cenie 404zł brutto/1szt (cena może ulec 
aktualizacji) 

W celu uzyskania szczegółowych cen opon Federal RS-RR prosimy o kontakt z 
organizatorem cyklu. 

 



 warunkowo na mokrej nawierzchni dopuszcza się opony zakupione z dowolnego 
źródła marki Markgum (Colway) bieżnik Sport oraz Profil bieżnik Tornado Sport w 
dowolnym rozmiarze, mieszance i rodzaju gumy (dot. TYLKO KLASY SPRINT) 

 
W pozostałych klasach można startować na oponach dowolnych producentów zakupionych z 
wybranych przez Siebie źródeł. 


