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1. Algemene informatie 
 

1.1. Promotor 
 
De SRX Cup wordt gepromoot door “ZELOS Home of Sports”(verder omschreven als 
ZELOS) en is een initiatief van ZELOS in samenwerking met Ssangyong Motors Middle 
Europe, de officiële Ssangyong invoerder voor Midden Europa. 
 
Contactgegevens: 
Zelos 
T.a.v. Jerome Fontaine  
Rue Emile Francqui 9 
1435 Mont-Saint-Guibert (België) 
 
Telefoon: +32 (0)10 23 78 80 
E-mail: info@srxcup.com 
Website: www.srxcup.com 
 

1.2. Organisatie van het kampioenschap 
 
De SRX Cup wordt een deel van het Belgisch Rallycross kampioenschap onder de 
auspiciën van de RACB-BORA. 
 
Contactgegevens: 
T.a.v.   RACB BORA 

Aarlenstraat 53 
1040 Brussel  
E-mail: info@racb-bora.com 
Website: www.racb-bora.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@srxcup.com
http://www.srxcup.com/
mailto:info@racb-bora.com
http://www.racb-bora.com/
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1.3. Kalender 2017 
 
De kalender voor 2017 bestaat uit de 6 wedstrijden die in het Belgisch Kampioenschap 
Rallycross worden georganiseerd en uit 2 special events. 
 

Ssangyong RX Cup 2017* 

Race 1: 5 Maart 2017 BK: Duivelsbergcircuit, Maasmechelen België 
Race 2: 19 Maart 2017 BK: Circuits Jules Tacheny, Mettet België 
Race 3: 12,13, 14 Mei 2017 Circuit Jules Tacheny, Mettet België 
Race 4: 18 Juni 2017 BK: Estering, Buxtehude Duitsland 
Race 5: 16 Juli 2017 BK: Duivelsbergcircuit, Maasmechelen België 
Race 6: 10 September 2017 BK: Duivelsbergcircuit, Maasmechelen België 
Race 7: 8 Oktober 2017 BK: Duivelsbergcircuit, Maasmechelen België 
Race 8: 5 November 2017 Circuit Jules Tacheny, Mettet België 
*onder voorbehoud van wijzigingen 

 

1.4. Inschrijvingen 
 
Voor elke wedstrijd is een inschrijving verplicht. Alle aanmeldingen dienen op voorhand 
te gebeuren via de promotor. Een aanmelding dient ook bevestigd te worden door de 
promotor en dient op voorhand betaald te zijn. 
  
In geval van niet starten, schorsing en/of uitsluiting van een auto, zal geen enkele 
terugbetaling worden uitgevoerd. 
  
Elke betaling dient 2 weken op voorhand betaald te worden op de rekening van ZELOS. 
Indien een betaling te laat is gebeurd, kan het recht tot starten ontzegd worden.  
 
De teamverantwoordelijke geeft 1 week voor de race alle aanwezigen door aan de 
promotor. Dit zijnde de piloten & co-piloten. Van elke piloot & co-piloot moet er een 
licentienummer doorgegeven worden.   
 
Elke storting gebeurt op de volgende rekening: BE10 0689 0011 8904  
 

1.5. Board camera’s 
 
Voor elke wagen zijn er 3 camera’s voorzien om de voorkant, de achterkant en de 
cockpit te filmen. Deze beelden blijven ten alle tijden eigendom van ZELOS. Het is 
uitgesloten om beelden te kopiëren zonder toestemming van ZELOS. Eveneens is het 
uitgesloten om de dashcam uit te schakelen bij een sessie.  
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Het is niet toegestaan om eigen camera’s te gebruiken tijdens een officieel 
wedstrijdonderdeel. Elke camera die op of in de wagen wordt bevestigd die geen 
eigendom is van ZELOS en geen goedkeuring heeft van ZELOS, kan bestraft worden. 
 

1.6. Prijzen 
 
De SRX Cup bestaat uit 8 wedstrijden, waarvan 7 wedstrijden meetellen voor het 
Belgisch Kampioenschap. Bij elke wedstrijd worden er bekers uitgereikt aan de 3 beste 
teams. Op het einde van het seizoen is er een beker voorzien voor de top 5 op de BORA 
Awards.  
 
De berekening van het Belgisch Kampioenschap vindt u terug in bijlage 4.5. van BORA. 
Op uitzondering dat de teamwagen punten verzameld en niet de piloot. Op het einde van 
het seizoen wordt de teamwagen en dus niet de piloot gevierd. 
 

1.7. Wijzigingen 
 
ZELOS behoudt zich het recht één of meerdere artikelen van het reglement van de SRX 
Cup 2017 ten allen tijde te wijzigen, dit na goedkeuring van de BORA. Deze wijzigingen 
zullen bekend gemaakt worden op de site www.srxcup.com & www.racb-bora.com via 
een addendum. 
 

1.8. Afstand van verhaal 
 
De promotor is niet verantwoordelijk voor eventuele gebeurtenissen die zich kunnen 
voordien tijdens de organisatie van een evenement. De deelname aan de SRX 2017 
impliceert de volledige erkenning en aanvaarding van dit reglement. Het tekenen van 
het afstand van verhaal impliceert de aanvaarding.  
 
Door het feit van zijn inschrijving stelt de deelnemer en de bestuurder de RACB-BORA, 
de inrichters en hun vertegenwoordigers of aangestelde en ieder onder hen in het 
bijzonder, vrij van elke verantwoordelijkheid in verband met de acties, kosten, uitgaven, 
terugvorderingen en klachten relatief aan dodelijke of andere kwetsuren, voorkomend 
of het resultaat zijnde van zijn inschrijving of deelname aan een wedstrijd, of ze al dan 
niet rechtstreeks of onrechtstreeks gevolgen zijn van een nalatigheid of een fout der 
inrichters, hun vertegenwoordigers of hun aangestelde, van de RACB-BORA. 
 
Als een wedstrijdonderdeel zou worden onderbroken als gevolg van een ongeval, 
overmacht of een andere reden buiten de wil van de organisator en promotor, kan de 
oorspronkelijke tijd in geen geval worden goedgemaakt en is er geen terugbetaling 
mogelijk. De rijder verbindt zich ertoe de instructies van de aangestelde 

http://www.srxcup.com/
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circuitcommissarissen, de vertegenwoordigers, de organisatoren of exploitanten van het 
circuit in alle omstandigheden te respecteren. 
 
Hij erkent dat hij als enige aansprakelijk is voor zijn voertuig en verbindt zich ertoe zijn 
voertuig niet uit te lenen aan derden tenzij overeengekomen met ZELOS. 
 

1.9. Verzekering/waarborg 
 
De SRX Cup werkt met een verzekering/waarborg die per race betaald dient te worden. 
Zonder verzekering/waarborg is het niet mogelijk om deel te nemen. Het te betalen 
bedrag per race ligt momenteel vast op € 2000 maar ZELOS behoudt zich het recht om 
dit te verhogen tot maximaal € 3000 tot 11 mei 2017. Daarna ligt het bedrag vast voor 
de rest van het seizoen.  
 
Storting 
Elk team stort ten laatste 2 weken voor de start van een evenement de waarborg op de 
rekening van de promotor.  
Indien er een betwisting is, dient het team een officieel betalingsbewijs op te vragen bij 
de bank en het bewijs inleveren bij de promotor. 
Zonder waarborg wordt er niet gestart op het evenement.  
 
Teruggave 
Zodra het evenement gedaan is, bezorgt de technisch verantwoordelijk een verslag van 
elk team aan de promotor. Hier staat de eventuele schade vermeld die door beide 
partijen is goedgekeurd.  De teruggave wordt vervolgens zo snel mogelijk terug gestort.  
 
Wanneer wordt de verzekering gebruikt?  
Elke wagen dient  in perfect staat aan de start van een evenement te verschijnen.  
Indien er tijdens een evenement schade komt aan de wagen, wordt de wagen hersteld 
conform het regelement. 
 
De veiligheid mag nooit in het gedrang komen van de deelnemers.  
 
Alle schade wordt na elk evenement verplicht volledig hersteld.  
 

 Team Promotor 
Bij schade < 2000EUR  Volledige tussenkomt Geen tussenkomst 
Bij schade > 2000EUR Tussenkomst van 2000EUR Tussenkomst vanaf 2000EUR 
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1.10. Auteursrecht 
 
ZELOS zorgt voor een professionele omkadering van het SRX kampioenschap en de 
tijdige verspreiding van alle informatie. ZELOS, evenals de verschillende partners van de 
SRX Cup 2017 behouden zich het recht voor de namen en sportieve resultaten van de 
piloten en co-piloten zowel als alle foto’s, geluidsopnames en beelden m.b.t. het 
kampioenschap voor publicitaire, promotionele of andere doeleinden te gebruiken 
zonder toestemming te vragen of enig auteursrecht of honoraria te moeten betalen. Het 
gebruik van beelden dient enkel om het kampioenschap of om andere ZELOS 
evenementen te promoten. 
 

1.11. Conformiteit  wagens 
 
Elke Ssangyong Actyon Sports die gebruikt wordt in het kampioenschap wordt door 
ZELOS bij Ssangyong Motors Middle Europe aangekocht. Deze wagens worden allemaal 
identiek geleverd door Ssangyong en krijgen nadien allemaal dezelfde ombouwkit om 
vervolgens tot de Rallycross Ssangyong Actyon Sports te komen.  
 
Enkel wagens die door ZELOS gebouwd worden zijn toegelaten in de SRX Cup 2017. Na 
de installatie van de kit is enkel het Service Point geautoriseerd om aan de wagen te 
werken.   
 
Voor 2017 is er één Ssangyong Service Point, Pauwels Motorsport, aangewezen die op 
elk moment controles kan uitoefenen, herstellingen mag doen en de kit mag inbouwen. 
Manipulatie van conformiteit zal leiden tot een sanctie of zelfs uitsluiting.  
 

1.12. Bestickering auto 
 
Elke wagen wordt beletterd volgens een strikt reglement.  

 Elke partner die aangebracht wordt moet eerst goedgekeurd worden door de 
promotor. Zo mag er geen concurrentiële partner gekozen worden tov de 
partners van de Cup.  

 Elk design moet goedgekeurd worden door de promotor 
 Elke sticker wordt aangebracht door de promotor 
 Elk design moet minimum 2 weken voor deadline klaar zijn 
 Elke deelnemer krijgt één sticker voor het volledige seizoen. Wijzigingen zijn 

mogelijk mits bijbetaling 
 Extra ruimte is mogelijk mits bijbetaling in overleg met de promotor 
 Eigen stickers aanbrengen is ten strengste verboden 
 De bestickering kan gedownload worden van de website www.srxcup.com 
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Sticker voor de deelnemer 
Elke deelnemer krijgt de gele ruimte zoals op onderstaande foto ter beschikking voor 
zijn eigen reclame. Deze reclame komt op één wagen te staan. 
 

  

2. Sportief 

 
2.1.   Vergunningen en toegelaten piloten 

 
De SRX Cup 2017 staat open voor elke deelnemer met de correcte licentie: 

- Belgen: houder van een nationale of internationale vergunning, uitgevaardigd 
door de RACB. 

- Buitenlanders: houders van een nationale of internationale vergunning, 
uitgevaardigd door hun ASN en vergezeld van de toelating om in het buitenland 
te rijden. 
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Licentie 
Indien een piloot wenst deel te nemen aan een wedstrijd als piloot of co-piloot is het 
mogelijk om een “National Rallycross RX-Stage” vergunning aan te schaffen.  
 
Elke vergunning dient minstens 2 weken voor het evenement aangevraagd te worden bij 
de RACB. Na hun goedkeuring is het pas mogelijk om deel te nemen aan een SRX 
evenement. Elke vergunning kan online aangevraagd worden: www.racb.com. 
 
De leeftijd van de piloten is vastgesteld door de RACB op minimum 16 jaar (18 jaar 
indien een co-piloot of passagier wordt meegenomen). De piloot dient de leeftijd van 16 
jaar reeds bereikt te hebben vooraleer er een vergunning wordt aangevraagd.  
 

2.2. Tijdschema 
 
Daar het SRX Kampioenschap onder de auspiciën van de BORA rijdt, is het tijdschema 
onder organisatie van het BORA Kampioenschap en neemt het SRX Cup deze 
reglementen volledig over.  
 
Algemeen zal er een vrije training, verschillende heats, semi finales en een finale 
voorzien worden. 
 
 

http://www.racb.com/
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Een simulatie indien er 12 piloten starten: 
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2.3 Wedstrijdverloop 
 
Stap 1: Administratieve controle & waarborg 
Elk team is verplicht  zijn deelname te bevestigen 2 weken op voorhand.  
De SRX promotor is vervolgens verplicht om alle deelnemers 1 week voor de start van 
het evenement definitief door te geven aan de organisator van de race.  
 
Stap 2: Aanmelding wedstrijddag 
Elke deelnemer is verplicht zich voor de start van de vrije trainingen in de “SRX Village” 
aan te melden. Het correcte tijdstip van aanmelding staat steeds op de timing van de 
race die tijdig per mail wordt verzonden.  
Aan de ingang ligt voor elke deelnemer zijn informatie klaar per auto. De sleutels van de 
wagen worden overhandigd, de officiële documenten worden overhandigd en de 
toegang wordt verleend tot de box.  
 
Stap 3: Controle vergunning 
Na de aanmelding in de SRX Village, volgt er een licentie controle bij de Belgian Off Road 
Association, BORA. Het correcte tijdstip van aanmelding staat steeds op de timing van de 
race die tijdig per mail wordt verzonden en kan je terug vinden in het bijzonder 
wedstrijdreglement van de BORA.  
 
Stap 4: Technische controle – race uitrusting 
Voor de start van de SRX briefing is er een technische controle van de race uitrusting. 
Elke piloot dient met zijn volledige uitrusting naar de briefing te komen en zal door de 
technisch verantwoordelijke nagekeken worden.  
 
Stap 5: briefing van SRX: 9u tot 9u15 – Altijd voor de vrije training 
Naast de briefing(s) van de wedstrijdleider wordt er elke meeting een briefing 
georganiseerd door de promotor van de SRX Cup. Indien men niet aanwezig kan zijn bij 
deze briefing wordt het recht tot deelname ontzegd. Te laat komen bij de briefing wordt 
bestraft met een boete van 50€, te betalen aan de RACB Sport. Het bedrag wordt nadien 
integraal doorgestort aan het goede doel “Responsible Young Drivers”. Elke piloot & 
copiloot is verplicht om hier aanwezig te zijn. 
 
Stap 6:  Auto controle  
Na de briefing voorzien we met de technisch verantwoordelijke een inspectie moment. 
Hij gaat samen met de verantwoordelijke van elk team elke wagen inspecteren. Zij 
stellen samen een document op met de staat van de wagen. Beide partijen ondertekenen 
het document en na afloop van de race wordt dit document terug boven gehaald.  
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Stap 7: briefing van de organisator 
Elke race is er een briefing van de organisator van het circuit. Alle piloten zijn verplicht 
hier aan deel te nemen. Het startuur van de briefing staat steeds op het desbetreffende 
timing van de race.  
 
Stap 9: Vrije training 
Elke piloot die wenst deel te nemen aan de race is verplicht om deel te nemen aan de 
vrije training. Indien een piloot geen vrije training heeft gereden, kan hij geweigerd 
worden om te starten.  
 
Stap 10: Heats – Semi Finale & Finale 
Na de vrije trainingen volgen de heats, semi-finale en de finale.  
 
Stap 11: Inlevering auto & inspectie 
Na een uitschakeling wordt de wagen terug onderworpen aan een inspectie door het 
team en de technisch verantwoordelijke. Bij schade wordt er een verslag gemaakt en 
volgt er een afrekening. Dit verslag wordt door beide partijen ondertekend en 
overhandigd aan de promotor. Nadien worden de sleutels overhandigd en zit de race 
erop.  
 
Stap 12: Prijsuitreiking 
Als laatste volgt er een prijsuitreiking voor de top 3 in de SRX Village. Elk team wordt op 
het podium verwacht in de officiële SRX Race Overall.  
 

2.4. Uitrusting 
Elke piloot & co-piloot dient:  
- Een door de FIA gehomologeerde helm met HANS-systeem te dragen;  
- Een door de FIA gehomologeerd brandwerende overall, handschoenen en schoenen, 
kousen, een balaclava en brandwerend ondergoed te dragen;  
- Een vizier of een bril te dragen ter bescherming bij beschadiging van de voorruit;  
- Stevig vast te zitten in zijn stoel door middel van door de FIA gehomologeerde 
veiligheidsgordels;  
- De zijruit aan de bestuurderskant gesloten te houden. 
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2.5. Klassement 
 
Belgisch Kampioenschap 
Voor de wedstrijden in het Belgisch Kampioenschap, volgt de SRX Cup de reglementen 
van de BORA/RACB voor het Rallycross Kampioenschap.  
Op uitzondering dat er een klassement per team wordt gemaakt.  
het einde van het seizoen, volgt er een uitreiking waar de auto/team geklasseerd zal zijn. 
Er is geen individuele uitreiking.  
 
Enkel teams, gekwalificeerd als de 16 besten zullen kampioenschapspunten toegekend 
krijgen op de volgende manier: 
20 - 17 - 15 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1. 
 
Special Events 
Voor de twee Special Events is er een bijzonder wedstrijdreglement dat voor de race 
meegedeeld wordt. De Special Event op 5 november telt niet mee voor het 
jaarklassement.  
 
Algemeen klassement 
Op het einde van het seizoen is er een algemeen klassement waar alle (7) resultaten 
minus één (het slechtste resultaat) worden verrekend.  
Met “het slechtste resultaat” wordt bedoeld het resultaat dat het minst aan punten 
opleverde.  
Een sportieve of technische diskwalificatie kan niet afgetrokken worden als het slechte 
resultaat. Een diskwalificatie is niet aftrekbaar.  
 
Indien er op het einde van het seizoen een ex aequo is, zal het grootste aantal 
eindoverwinningen doorslaggevend zijn. Als er dan nog een ex aequo is, zal het grootste 
aantal 2de, 3de, enz. plaatsen in aanmerkingen worden genomen tot er een verschil is.  
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3. Bestraffingen 
 

3.1. Algemeen 
 

- Afwezig op de SRX briefing = 50euro 
- Niet naleven van milieuvoorschriften = 250euro 
- Fysiek en/of verbaal geweld = Sportcommissie 
- Te laat op de start = verbod om te starten 
- Geen race kledij dragen op verplichten momenten = straf op kampioenschap 

 

3.2 Penalty van de sportcommissie 
 
De sportcommissie heeft het recht om elk team te bestraffen indien zij dit nodig achten. 
Zij kunnen beroep doen op de camerabeelden van elke SRX wagen om een incident te 
onderzoeken.  
Elke penalty die door de sportcommissie wordt gegeven, zal altijd volledig doorgevoerd 
worden in het klassement van de SRX.  
 
01 Inschrijving van een wagen die volgens Art 4 niet 

toegelaten is 
Start geweigerd 

02 Geen geldige licentie Start geweigerd 
03 Niet betalen van inschrijvingsrecht Start geweigerd 

04 Voertuigen en/of piloten niet in overeenstemming met 
veiligheidsnormen 

Beslissing Sportcommissie 

05 Te laat op de startgrid komen Uitsluiting van deze Heat 

06 Niet of te laat afmelden voor het niet starten in de 
Heat/Finale 

Beslissing Sportcommissie 

07 Afwezigheid of wijziging van identificatie tekens 
aangebracht door de technische commissaris  

Uitsluiting van de 
wedstrijd 

08 Eerste valse start in een Heat:  
Tweede valse start in een Heat : 
Valse start in een Q-, Halve Finale/Finale 
2de Valse start in een Halve Finale/Finale 

2 x Jokerlap 
Uitsluiting van de Heat 
2 x Jokerlap 
Laatste geklasseerd in deze 
Finale (voor de niet 
starters) 

09 Niet respecteren van de vlaggen Beslissing Sportcommissie 
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10 Niet nemen van de Joker Lap 
- In een Heat 
- In een Finale 
 
Nemen van de Joker Lap meer dan één keer 
- In een Heat of in een Finale :  

 
30 seconden 
Laatste geklasseerd in deze 
Finale (voor de niet 
starters) 
 
Beslissing Sportcommissie 

11 Niet correcte temperatuur van de banden Beslissing Sportcommissie 
12 Elk vrijwillig contact tussen rijders/wagens tot zelfs na 

de finish 
Beslissing Sportcommissie 

13 Te snel rijden in de paddock Beslissing Sportcommissie 
14 Binnenkant markeerders of 4 wielen van de baan Gelijkgesteld met 

uitsluiting van Heat/Finale 
15 Onsportief (rij)gedrag van piloot, teamlid,… Beslissing Sportcommissie 
16 Niet respecteren milieuvoorschriften Min 250 € boete te bepalen 

door Sportcommissie 
 

3.3. Uitsluiting 
Uitsluiting = uitsluiting voor een heat of semi-finale of finale (= EX en niet aftrekbaar) 
Een uitsluiting kan volgen na: 

- Onsportief rijgedrag 
- Gevaarlijk rijgedrag 
- Opzettelijk botsen 
- Negeren van de vlaggen getoond door de wedstrijdleiding 
- Uitzetten van een dash cam 
- Geen correcte kledij dragen 
- … 
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4. Technisch 
 
Na elk wedstrijdonderdeel is elk team verplicht om feedback te geven over de wagen. 
Doorheen de wedstrijddag kunnen zij met hun feedback te raden gaan bij de monteur. In 
samenspraak met de technisch verantwoordelijke zal er dan, indien nodig, actie 
ondernomen worden.  
Op het einde van de dag is elk team verplicht om eventuele feedback neer te pennen op 
het controle blad dat de technisch verantwoordelijke invult samen met de 
teamverantwoordelijke.  
 

4.1. Banden 
Voor elke wagen is er één set banden voorzien voor het volledige jaar. Banden bijkopen 
is mogelijk mits ze op voorhand worden aangevraagd bij de promotor ZELOS.  
 

4.2. Brandstof 
Alle wagens krijgen allemaal identiek evenveel brandstof geleverd. De technisch 
verantwoordelijke zal alle wagens vullen voor de start van de race. Het is niet mogelijk 
om brandstof weg te laten vloeien. 
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Goedkeuring RACB-BORA 
 
De Cup en haar wedstrijden zullen verreden worden in overeenkomst met het sport 
reglement, opgemaakt door BORA.  
Alle betrokken partijen (RACB, BORA, SRX Cup, de promotor, de organisator, de 
circuituitbaters, officials, deelnemers en piloten) verbinden zich er toe deze regels 
steeds toe te passen en er over te waken. 
 
Alles wat niet expliciet in de reglementen, of in toekomstige aanvullingen (additieven) 
wordt omschreven, is verboden. 
 
Dit sportief reglement werd goedgekeurd door de RACB Sport met visa nummer 
S01-SRXC/B17 op 28/02/2017. 
 
De Nederlandse tekst van dit reglement vormt de definitieve tekst waarop men zich zal 
beroepen in geval van betwisting over de interpretatie. 
 
De titels van dit document worden alleen uit zorg voor de leesbaarheid vermeld en 
maken geen deel uit van het huidig reglement. 
 
 


