
 

 
BELCAR ENDURANCE CHAMPIONSHIP 2017 

 
SPORTIEF REGLEMENT 

 
TOEVOEGING 3 

 

 
ART. 5 – KLASSEN 

 

5.1  Indeling :  

 

BELCAR 1 

Porsche Cup 

Ferrari Challenge 

GT Open +3000cc op aanvraag (behalve FIA GT1, FIA GT2, FIA GT3 voertuigen of aangepaste 

versies daarvan) (Marcos Mantis Cup, Radical RXC,…) 

 

BELCAR 2 

Sportscars 

 

BELCAR 3 

GT Open <3000cc op aanvraag (Saker RAPX, BMW Z3,…) 

BMW M235i  

GT4 

Toerisme >4000cc 

 

BELCAR 4 

Toerisme >2500cc <4000cc (BMW M3, Mini Cooper S, BMW 120D, Clio Cup IV, Seat Cupra,…) 

Ford Mustang  

 

BELCAR 5 

Toerisme <2500cc (Clio, BMW 325, Abarth,…) 

GT Open <2000cc (Mazda MX5, Lotus Elise, Honda S2000…) 

BMW Clubsport  

 

BELCAR 6 

Youngtimers Toerisme ouder dan 1998 (BMW E36, E30,…) 

Youngtimers GT ouder dan 1990 (Porsche 964,…) 

 

BELCAR 7 – GASTWAGENS 

Hiermee wordt bedoeld wagens die niet op jaarbasis zijn ingeschreven in het Belcar 
Endurance Championship 2017. Iedere wagen ingeschreven in deze klasse moet conform zijn 
aan de Technische en Sportieve reglementen van de Belcar-klasse waartoe ze zouden 
behoren als ze op jaarbasis ingeschreven zouden zijn. 



 

De Belcar 7-klasse wordt opgesplitst in 3 sub-klassen: 
 
Belcar 7A : wagens die, wanneer ze op jaarbasis ingeschreven zouden zijn voor het Belcar 
Endurance Championship 2017, zouden behoren tot de klassen Belcar 1 of Belcar 2. 
 
Belcar 7B : wagens die, wanneer ze op jaarbasis ingeschreven zouden zijn voor het Belcar 
Endurance Championship 2017, zouden behoren tot de klasse Belcar 3. 
 
Belcar 7C : wagens die, wanneer ze op jaarbasis ingeschreven zouden zijn voor het Belcar 
Endurance Championship 2017, zouden behoren tot de klassen Belcar 4, Belcar 5 of Belcar 6. 
 
Indien er kwalificaties nodig zijn om het maximum toegelaten aantal wagens tot de start te 
bepalen (zie Art. 2.1.1), dan worden de Gastwagens ingedeeld in de Belcar klasse tot dewelke 
ze als een op jaarbasis ingeschreven team zouden behoren. 
 

ART.22: TANKEN 24 HOURS OF ZOLDER 

 

22.3   Het tanken tijdens de wedstrijd mag enkel gebeuren in de tankzone (dit is de plaats in de 

pitlane waar de benzinepompen staan opgesteld) en dit door de aangestelde van de 

organisator, via de voorziene benzinepompen (deze worden pas in bedrijf genomen vanaf 

zaterdag 19 augustus 2017 om 16.00 uur). Aan de benzinepompen wordt enkel loodvrije 

(98 octaan) benzine geleverd. Additieven mogen worden toegevoegd, met een maximum 

recipiënt van 1 liter. 

 

   Door middel van een groen licht zal aangegeven worden wanneer de mogelijkheid tot 

tanken in de tankzone bestaat. Het rode licht gaat aan wanneer alle pompen bezet zijn.  

 

   Dit roodgroene licht is geplaatst bij het binnenkomen van de deceleratiepiste.  

 

   Het tanken gebeurt met één pistool rechtstreeks in de wagen, eventueel met gebruik van 

een ledig hulpstuk. Maximum tankvolume aan de benzinepompen: 100 liter. Voor de 

Sportscars (klasse BELCAR 2) bedraagt het maximum tankvolume aan de benzinepompen 

65 liter.   

 

   De maximum capaciteit van de brandstoftank van alle Belcar-auto’s, met uitzondering van 

de klasse BELCAR 2, is 100 liter. Voor de wagens behorende tot de BELCAR 2-klasse, is de 

maximum capaciteit van de brandstoftank 65 liter. 

 

   Een controle kan worden gedaan door differentiële weging tussen de lege wagen en de 

volgetankte wagen. Voor elke technische controle, zal 100 liter brandstof beschouwd 

worden als 78kg wegend (65 liter brandstof zal beschouwd worden als 50,7kg wegend), op 

elk moment en in alle omstandigheden. 

 

   Bij stilstand van de wagen in de tankzone dient de piloot de motor af te zetten.  

 



 

   De tankzone zal enkel toegankelijk zijn voor twee (2) leden van een team, voorzien van de 

nodige brandwerende kledij (overall, handschoenen, balaclava en veiligheidsbril of helm en 

gesloten schoenen) en van een speciaal doorgangsbewijs.  

 

   Elke reservering en dus blokkering van een benzinepomp of een plaats in de tankzone is 

verboden (d.w.z. dat de teamleden van een wagen de wachtzone, voor de tankzone, pas 

mogen verlaten indien hun wagen stilstaat aan een benzinepomp).  

 

   Bij stilstand van de wagen in de tankzone dienen deze personen de vulopening(en) te 

openen. Zij dienen de eventuele hulpstukken (voor het vullen en/of ontluchten) te plaatsen 

en eventuele additieven toe te voegen. 

 

   Verder dienen zij de wagen te aarden.  

 

   Eén teamlid dient stand-by te staan met een gebruiksklare brandblusser, geleverd door de 

organisator (op een afstand van ongeveer twee meter van de vulstop).  

 

   Enkel en alleen als aan alle bovenstaande punten voldaan is, zullen leden van de organisatie 

de wagen tanken. Het bedienen van het brandstofpistool gebeurt dus uitsluitend door 

personen aangesteld door de organisator.  

 

   De verantwoordelijke van elk team neemt na elke tankbeurt eveneens de controlestrook in 

ontvangst (de controlestrook zal bindend zijn voor de eindafrekening en de controle van 

het volume van de geleverde brandstof).  

 

   Onmiddellijk na het vertrek van zijn/haar wagen dienen alle teamleden van de 

desbetreffende wagen de tankzone te verlaten.  

 

   Het aanduiden aan welke benzinepomp een wagen dient te tanken, evenals het signaal 

wanneer een wagen de tankzone dient te verlaten, gebeurt door een aangestelde van de 

organisator. Deze bevelen dienen strikt nagevolgd te worden. 
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