
 

 

 

 
BELCAR ENDURANCE CHAMPIONSHIP 2017 

 
SPORTIEF REGLEMENT 

 
TOEVOEGING 1 

 
 

OUDE TEKST: 
 
22.4 Wagens die dieselbrandstof tanken, dienen met de hulp van eigen teamleden te tanken in de 

daartoe voorziene zone en dit met metalen jerrycans met een maximum inhoud van 20 liter, 
voorzien van een afsluitkraan type ¼ slag, waarvan de stortopening niet groter is dan 1 inch 
(25,4 mm). Er mag slechts met één jerrycan tegelijk getankt worden. 
 
Tijdens het tanken van de wagen in de voorziene zone dient één teamlid stand-by te staan 
met een brandblusser (op een afstand van ongeveer twee meter van de vulstop). Deze 
persoon dient onmiddellijk na het tanken van de wagen de tankzone te verlaten. Indien deze 
persoon niet aanwezig is, mag de wagen niet getankt worden.  

 
Op de jerrycans mag een verluchtingssysteem met afsluitklep gemonteerd worden. De 
trechterinlooptrog mag slechts 10 liter bevatten. 

 
Een bevoorradingssysteem dat bestaat uit een tank van 60 L met UN certificatie, een 
versterkte kar, een manuele draaiende pomp aan lage druk, een bevoorradingspijp van 
maximum 4 meter en een automatisch afslaand pistool, alles uitsluitend aangegekoppeld en 
toegelaten. Het systeem dient gecontroleerd en gemarkeerd te worden door de RACB voor 
gebruik. 
 

22.6 Tanken tijdens 125-minuten-wedstrijden, 180-minuten wedstrijden en de trainingen en warm 
up 24 Hours of Zolder 

 
Voor de eigen box met een autonome tanktoren of een standaard reservoir of met een 
drukvrije tank met een maximale inhoud van 35 liter of  een bevoorradingssysteem dat bestaat 
uit een tank van 60 L met UN-certificatie, een versterkte kar, een manuele draaiende pomp 
aan lage druk, een bevoorradingspijp van maximum 4 meter en een automatisch afslaand 
pistool, alles afsluitend aangekoppeld en toegelaten. Elk systeem dient gecontroleerd en 
gemarkeerd te worden door de RACB voor gebruik. 

  
 Tanken mag enkel aan het begin of aan het einde van een pitstop gebeuren. 
 

Tijdens het tanken moet de wagen op zijn wielen staan en mag hij niet van niveau 
verwisselen. 
 
De piloot mag achter het stuur blijven zitten, maar moet de motor stilleggen.  
 
De teamchef moet ervoor zorgen dat een teamlid met een eigen brandblusser met een 
inhoud van minstens 5 kg bij het tanken aanwezig is. Deze persoon moet kennis hebben van 
het blussen van een eventuele brand. Deze brandblusser moet bedrijfsklaar zijn en 
gedurende de ganse tankbeurt stand-by gehouden worden op minimum 2 meter afstand van 
de vulmond van de wagen. Het tanken gebeurt door maximum 2 personen, die hiervoor 
speciaal zijn aangeduid en die een brandwerende overall, handschoenen, stevige en gesloten 
schoenen, een balaclava en een veiligheidsbril of een helm dragen. 

   



 

 

Gedurende het tanken mag op de wagen geen enkele andere interventie uitgevoerd worden 
dan een pilotenwissel. 
 
Voor en tijdens het tanken moet de wagen elektrisch geaard zijn. 
 

 
 

NIEUWE TEKST: 
 

22.4 Wagens die dieselbrandstof tanken, dienen met de hulp van eigen teamleden te tanken in de 
daartoe voorziene zone en dit met een bevoorradingssysteem dat bestaat uit een tank van 60 
L met UN-certificatie, een versterkte kar, een manuele draaiende pomp aan lage druk, een 
bevoorradingspijp van maximum 4 meter en een automatisch afslaand pistool, alles afsluitend 
aangekoppeld en toegelaten. Het systeem dient gecontroleerd en gemarkeerd te worden door 
de RACB voor gebruik. 

   
Tijdens het tanken van de wagen in de voorziene zone dient één teamlid stand-by te staan 
met een brandblusser (op een afstand van ongeveer twee meter van de vulstop). Deze 
persoon dient onmiddellijk na het tanken van de wagen de tankzone te verlaten. Indien deze 
persoon niet aanwezig is, mag de wagen niet getankt worden. 

 
22.6 Tanken tijdens 125-minuten-wedstrijden, 180-minuten wedstrijden en de trainingen en warm 

up 24 Hours of Zolder. 
 

Voor de eigen box met een autonome tanktoren of met een drukvrije tank met een maximale 
inhoud van 35 liter of  een bevoorradingssysteem dat bestaat uit een tank van 60 L met UN-
certificatie, een versterkte kar, een manuele draaiende pomp aan lage druk, een 
bevoorradingspijp van maximum 4 meter en een automatisch afslaand pistool, alles afsluitend 
aangekoppeld en toegelaten. Elk systeem dient gecontroleerd en gemarkeerd te worden door 
de RACB voor gebruik. 

  
 Tanken mag enkel aan het begin of aan het einde van een pitstop gebeuren. 
 
 Tijdens het tanken moet de wagen op zijn wielen staan en mag hij niet van niveau 

verwisselen. 
 

De piloot mag achter het stuur blijven zitten, maar moet de motor stilleggen.  
· De teamchef moet ervoor zorgen dat een teamlid met een eigen brandblusser met een 
inhoud van minstens 5 kg bij het tanken aanwezig is. Deze persoon moet kennis hebben van 
het blussen van een eventuele brand. Deze brandblusser moet bedrijfsklaar zijn en 
gedurende de ganse tankbeurt stand-by gehouden worden op minimum 2 meter afstand van 
de vulmond van de wagen. Het tanken gebeurt door maximum 2 personen, die hiervoor 
speciaal zijn aangeduid en die een brandwerende overall, handschoenen, stevige en gesloten 
schoenen, een balaclava en een veiligheidsbril of een helm dragen. 

   
Gedurende het tanken mag op de wagen geen enkele andere interventie uitgevoerd worden 
dan een pilotenwissel. 
 
Voor en tijdens het tanken moet de wagen elektrisch geaard zijn. 
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