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SPORTIEF REGLEMENT 
 

AANPASSING 2 
 

 
Enkel van toepassing tijdens de Eleven Sports 24 Hours of Zolder 

 
ART. 13: PILOTEN, PILOTENWISSEL 
 
13.1  Tijdens de 125-minuten-wedstrijden en de 180-minuten-wedstrijden is elk team verplicht om 2 

pitstops met pilotenwissel door te voeren. Een piloot die alleen rijdt dient de wagen niet te 
verlaten tijdens de pitstop. 

 
13.2 Gedurende de hele duur van de meeting moet een wagen door minimum 1 (125-minuten-

wedstrijden en 180-minuten wedstrijden), minimum 2 (Eleven Sports 24 Hours of Zolder 
powered by Budé) en maximum 6 piloten bestuurd worden. 

   
13.3 Na het einde van de administratieve controle kan de samenstelling van het team dat deelneemt 

aan de meeting nog wijzigen tot maximum 2 uur voor de kwalificatie. Indien later, dient de wagen 
te starten als laatste wagen op de grid. Een pilotenwissel kan enkel gebeuren mits goedkeuring 
van het College van Sportcommissarissen. Zie ook Art. 7.2. 

 
13.4 Een piloot moet de wagen alleen en zonder hulp besturen. In geval van een mindervalide piloot 

moeten de hulpmiddelen goedgekeurd worden door RACB Sport. 
 
13.5  Een pilotenwissel mag slechts gebeuren in de pitlane voor de eigen box of toegewezen plaats 

van het team. De piloot moet op eigen kracht de wagen verlaten. De piloten of een derde 
persoon  (lid van het team) mogen elkaar helpen, om het in- en uitstappen te vergemakkelijken. 
 

13.6 De piloten die deelnemen aan de trainingen en aan de wedstrijd moeten altijd brandvrije kledij 
(overall, ondergoed, handschoenen, balaclava, schoenen) en een helm dragen en moeten hun 
veiligheidsgordels vastmaken. Het correct gebruik van een Front Head Restraint-systeem is 
verplicht. Elke inbreuk op deze regel zal bestraft worden. Deze kan gaan tot diskwalificatie van 
de piloot uit de meeting. 

 
13.7 Tijdens de Eleven Sports 24 Hours of Zolder powered by Budé mag elke piloot maximaal drie 

opeenvolgende uren achter het stuur zitten. Na elke pilotenwissel dient een piloot minimaal één 
uur te rusten alvorens het stuur weer over te nemen. 

 
13.8 Tijdens de Eleven Sports 24 Hours of Zolder powered by Budé kan een piloot zich inschrijven 

op 2 verschillende wagens. De rij- en rusttijden dienen gerespecteerd te worden. De piloot in 
kwestie dient op beide wagens op dezelfde plaats in het team ingeschreven te zijn (bv. Telkens 
als 1ste, 2de, ... piloot op beide wagens). 
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