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Annuleert en vervangt Addendum 01 
 

BELCAR 2 

 

o Sports cars < 3000 cm³ 
 

Alle Production Sports Cars (FIA Groep CN) of gelijkaardige lage auto’s (FIA categorie II-SC) 

moeten conform zijn aan onderstaande bijkomende vereisten : 

- Wagens van het type sports car gebouwd na 2004. 
- Wagens van het type sports car conform aan art. 259.16 (De veiligheidsstructuur van 

wagens gebouwd na 2004, getest en goedgekeurd door de FIA.) 
- Verplicht gebruik van een veiligheidsreservoir. (type FT3, FT3.5, …) 
- Maximum cilinderinhoud : 3000cc 
- De volledige veiligheidsuitrusting dient conform te zijn aan art. 259 van Appendix J aan de 

FIA Internationale Sportcode. 
- Verplicht gebruik van voorste koplampen in een gele kleur.  
- Alle bijkomende voorste lichten moeten in een gele kleur zijn. 
- Verplicht gebruik van 2 bijkomende lichten in gele kleur, gericht naar voor en geïnstalleerd 

op de rolkooi door middel van een steun bestaande uit 2 halve cirkels die met bouten aan 
elkaar bevestigd zijn, zonder enige wijziging aan de rolkooi te brengen. 

- Het is strikt verboden om een rolkooi te wijzigen. (strikt verboden om in een rolkooi te boren, 
te snijden of te lassen) 

- Deze 2 lichten worden vastgemaakt op de bovenste dwarsligger van de rolkooi aan de twee 
uiteinden van deze dwarsligger. 

- Het is toegelaten een reeks van éénkleurige leds (behalve rode kleur) op de rolkooi te 
installeren (naar voor gericht). 
 

- CN of Sportscar uitgerust met een turbo motor mogen alleen een motor gebruiken: 
o die afkomstig is van een wagenmodel dat gehomologeerd is, of geweest is, door 

de FIA in Groep N 
o die gehomologeerd is door de FIA in Groep N of in Groep CN 
o in ieder geval dient de motor conform te zijn aan alle in voege zijnde regels van 

artikel 5 van artikel 259 van appendix J van de Internationale Sport Code. 
(Technical regulation for production sports cars Group CN) met de volgende 
uitzonderingen voor het jaar 2018: 

▪ restrictor conform aan tekening 254-4 met uitzondering van de 
binnendiameter van de restrictor die maximum 33 mm mag zijn 

 



 

▪ verplaatsing toegelaten van de inlaatklep met andere verbindingsbuizen (van 
dezelfe binnendiameter als de gehomologeerde stukken ) tussen de 
restrictor en de inlaatklep 

▪ Alle stukken van de motor die niet meer conform zijn aan Group N of CN              
homologatie van de motor, moeten eerst goedgekeurd worden door de  
RACB 

 

Elke wagen die conform is aan de verschillende veiligheidspunten hierboven vermeld, maar die niet 

conform is aan andere punten van de FIA Technische Reglementen voor Sport-Productie wagens 

(groep CN – Art. 259) zal deel uitmaken van een voorafgaande aanvraag ter goedkeuring aan RACB 

Sport via de promotor door middel van het sturen van een ingevuld technisch dossier in hetgeen 

onder andere de verschillende niet-conforme punten 

 

Goedgekeurd door RACB Sport op 2 Augustus 2018 met Visa n°:  AD02-Belcar-B18 
 


