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Reglement
Het onderstaand technisch reglement van het 2022 X Cross Car Kampioenschap
wordt uitgevaardigd door RACB Sport, in samenspraak met de promotor.
Elk voertuig dat deelneemt aan een wedstrijd van het X Cross Car Kampioenschap
(Senior of Junior) in België moet voldoen aan dit technisch reglement alsook aan
Artiekel 279B van Appendix J van de FIA van het lopende jaar.
In geval van betwisting of tegenstrijdigheid heeft de Franse versie van dit reglement
altijd voorang op de andere technische documenten waarnaar wordt verwezen.

ART. 1. Definitie
1.1 Cross Car (XC) en Cross Car Junior (XC Jr.):
Single-seat landvoertuigen met 4 wielen en motor achterin, uitgerust met een
buizenframe dat een veiligheidskooi moet bezitten als integrerend deel van het
chassis, zoals gedefinieerd in artikel 12.Deze voertuigen zijn enkel toegelaten voor het
gebruik op een Off road circuit. De aandrijving en de besturing worden gedaan door
een bestuurder aan boord van het voertuig.
De voertuigen moeten achterwielaandrijving bezitten.
1.1.1 Gevaarlijke constructie
Een wagen waarvan de constructie als gevaarlijk wordt geacht, kan door de stewards
van de wedstrijd gediskalificeerd worden.

ART. 2. Toegestane
aanpassingen

of

verplichte

wijzigingen

en

2.1 Alle aanpassingen die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn
toegestaan, zijn verboden.
Een toegestane wijziging mag niet leiden tot een niet-toegestane wijziging.
2.1.1 Optionele apparaten
Indien een apparaat optioneel is moet het conform zijn met het reglement

2.2 Materiaal
Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door dit reglement, is het gebruik van het volgende
materiaal verboden, tenzij het exact overeenkomt met het materiaal van het originele
onderdeel of van een gehomologeerd onderdeel van de aandrijflijn:
- Titaniumlegering
- Magnesiumlegering (< 3 mm dik)
- Keramiek
- Composiet of vezelversterkt materiaal
Titaniumlegering is toegestaan voor snelkoppelingen van het remsysteem
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Het gebruik van composiet (cf. Artikelen 251-2.1.11.c en 251- 2.1.11.ci) is toegestaan
voor de volgende onderdelen:
- Gehomologeerde onderdelen van de aandrijflijn
- Uitwendige onderdelen van de luchtfilter (Art. 4.12)
- Luchtkanalen voor koeling (cockpit en kofferruimte / radiatoren /
intercooler / motoronderdelen / remmen)
- Zetel
- Steunen en bevestigingen gemonteerd in de cockpit (uitgezonderd de steunen
voor de zitplaatsen)
- Voetensteun piloot
- Console / ondersteuning voor de schakelaars
- Carrosserie bescherming (zijkant, vloer, wielkasten)
- Carrosserie
- Bescherming van de onderkant
- Steunen en bevestigingen in de motorruimte gemonteerd (behalve motor-/
transmissiesteunen)
- Interne onderdelen van de brandstoftank
- Elektrische aansluit box

2.3 Schroeven, moeren en bouten
Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de huidige regelgeving of tenzij het materiaal exact
overeenstemt met dat van het oorspronkelijke onderdeel, moeten alle
bevestigingsmiddelen met schroefdraad vervaardigd zijn van een legering op
ijzerbasis.
Gehomologeerde aandrijflijn onderdelen zijn vrijgesteld van deze eis.
2.3.1 Beschadigde schroefdraad
Beschadigde schroefdraad kan worden gerepareerd door er een nieuwe schroefdraad
met dezelfde binnendiameter in te schroeven. (type "helicoil").

2.4 Brandstof – lucht / brandstof mengsel
De wagens moeten brandstoffen gebruiken die voldoen aan het Artiekel 252- 9.1.
Appendix J.
2.4.1 Lucht / brandstof mengsel
Enkel lucht gemengd met brandstof mag als oxidant gebruikt worden.

2.5 Rijhulp systemen
Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door het reglement zijn alle rijhulpsystemen verboden
(ABS / ASR / Tractie controle / ESP …). Dergelijke systemen moeten buiten werking
worden gesteld.

2.6 Energierecuperatie
Elk systeem voor energierecuperatie niet afkomstig van de motor is veboden.
Elk systeem voor energierecuperatie via de uitlaatgassen is verboden.
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2.7 Telemetrie / Spraakcommunicatie
Elke vorm van draadloze datatransmissie tussen de wagen en een persoon en/ of de
uitrusting is verboden zolang de wagen zich op het circuit bevindt.
Deze definitie omvat niet :
- Transponder van de officiële tijdwaarneming, en
- De automatische tijdsopname.
In geen geval mogen de bovengenoemde transmissiegegevens worden aangesloten
op enig ander systeem in de auto (met uitzondering van een aparte kabel die
uitsluitend met de accu is verbonden).
- Radiocomminicatie tussen piloot en zijn team
De “spotter” en of teamleden die in communicatie staan met de piloot moeten
op de vooraf in bijzonder wedstrijdreglement aangeduide plaats staan of
toegewezen door de officiële zolang de piloot zich op het circuit bevindt.
On-board data recorders zijn toegestaan.
Deze systemen, met of zonder geheugen, kunnen alleen het lezen toestaan van :
- Motortoerental
- Twee temperatuurindicaties
- De snelheid van een wiel
- Een
X/Y/Z-versnellingsmeter
volgens
de
volgende
coördinaten:
- GPS data
- Rondetijden
- CAN-data die door de FIA ECU en software worden
verzonden.
Gegevensoverdracht via radio en/of telemetrie is verboden.
On-board TV-camera’s vallen niet onder bovenstaande definities. Echter moeten de
apparatuur en de bevestigingen eerst goedgekeurd worden bij de technische keuring.

2.8 GPS
GPS is toegestaan mits :
- Er geen draad of draadloze connectie is met een van de elektronische systemen
in de wagen;
Deze definitie omvat met name het dashboard, de meters, het
motormanagementsysteem, enz. De snelheidsmeters van de auto moeten volledig
onafhankelijk zijn en mogen op geen enkele wijze verbonden zijn met het
motormanagement.

2.9 On-board deelnemers camera
Een naar voren gerichte camera in de wagen is verplicht. Het moet worden
ingeschakeld en de beelden van elke rijsessie registreren, vanaf het moment dat de
auto de baan oprijdt tot het moment dat hij de baan verlaat. Het is de
verantwoordelijkheid van het team om ervoor te zorgen dat aan deze eisen wordt
voldaan.
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De beelden moeten op verzoek beschikbaar zijn voor de Sport commissarisen en
Wedstrijd leiding.
De bevestiging moet bestand zijn tegen een vertraging van 25g zonder los te komen,
moet zich in de cockpit bevinden en moet door de controleurs worden goedgekeurd.
De camera mag het zicht van de bestuurder, het uitstappen of uitrukken in
noodgevallen niet verhinderen.

ART. 3. Voorschriften voor Cross Cars
3.1 Deze voertuigen moeten voldoen aan de eisen van het artikel
Appendix J :
ARTIEKEL 251 (Classificaties en definities)
2.1.9
2.2
2.3.1
2.3.8
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.5
2.7

Mechanische onderdelen
Afmetingen
Cilinderinhoud
Motorruimte
Chassis
Carrosserie
Zitplaatsen
Cockpit
Brandstoftank

ARTIEKEL 253 (Veiligheidsuitrusting)
3.
14.

Leidingen en pompen
FIA gekeurde veiligheidsbrandstoftanks

3.2 Afmetingen
3.2.1
Totale lengte =
Totale breedte =
Hoogte =
motorkoeling)

Maximale afmetingen van de wagen
2600 mm (voor de volledige lengte van de CrossCar)
1600 mm (exclusief spatborden)
1400 mm (exclusief van de luchtinlaat van de radiator van de

3.2.2 Luchtinlaat
Voor vloeistof-gekoelde wagens is een luchtinlaat van maximaal 150mm boven het
dak over de gehele breedte toegestaan, en aan weerszijde van de hoofdbeugel in de
vorm van een schep. De breedte mag niet meer dan 150mm buiten de hoofdbeugel
bedragen.
3.2.3 Wielbasis
De wielbasis en spoor breedte zijn vrij binnen het limiet van art 3.2.1 hierboven.
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3.2.4 Bodemspeling
Geen enkel onderdeel mag de grond raken wanneer de banden langs één kant van de
wagen leeggelopen zijn. Deze test moet uitgevoerd zijn op een vlak oppervlak onder
raceomstandigheden (piloot aan boord).

3.3 Gewicht
Minimum gewicht van de wagen, met de piloot en zijn volledige raceuitrusting aan
boord en met de overgebleven vloeistof aan boord op het moment van de meting:
XC – Cross Car : 425 kg minimum
XC Jr. – Cross Car Junior : 410 kg minimum
Minimum gewicht van de wagen, zonder de piloot en zijn volledige raceuitrusting aan
boord en met de overgebleven vloeistof aan boord op het moment van de meting:
Minimum gewicht : 345 kg
Op geen enkel moment van de competitie mag het voertuig minder wegen dan dit
minimum gewicht.
3.3.1 Ballast
Het is toegestaan het gewicht van de wagen aan te vullen met één of meer gewichten,
op voorwaarde dat het gaat om sterke en eenvormige blokken, aan het chassis
bevestigd met behulp van gereedschap met de mogelijkheid om verzegeld aan te
brengen, in de cockpit op vloerniveau geplaatst, en zichtbaar voor de scrutineers.
Het bevestigingssysteem moet bestand zijn tegen een vertraging van 25 g.
Vanaf 01/01/2023: Ballast moet buiten de cockpit op vloerniverau geplaatst worden.
3.3.2 Metingen
Alle metingen moeten uitgevoerd worden wanneer de wagen stilstaat op een vlak
horizontaal oppervlak.

ART. 4. Motor
4.1 Algemeen
De motor mag geen wijzigingen ondergaan ten opzichte van de gehomologeerde
motor, tenzij dergelijke wijzingen zijn toegestaan door het huidige reglement.
XC Jr. – Cross Car Junior : de motor moet van het merk en type KAWASAKI ER.6N/F
zijn.
XC – Cross Car Senior : de motor moet gehomologeerd zijn en mag en maximale
cilinderinhoud van 650cc hebben, of van het merk Yamaha en type CP3 847cc (MT09). De MT09 varaint met 889cc is verboden.
De RACB behoudt zich het recht voor alle noodzakelijk geachte prestatietests uit te
voeren, inclusief het opleggen van onder meer motormapping.
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Vanaf 01.01.2023
XC – Cross Car Senior :
De motor en al zijn sensoren en accesoires (kabelboom en ECU inbegrepen) moeten
van het gehomologeerde FIA type zijn.
De motor mag geen enkele modificatie t.o.v. de homologatie ondergaan uitgezonderd
veranderingen toegestaan in dit reglement.

4.2 Positie en helling van de motor
Vrij.

4.3 Motorsteunen
Vrij.

4.4 Pakkingen
Vrij, met uitzondering van de cilinderkoppakking.

4.5 Injectie
Gehomologeerd.
Slechts één ECU is toegestaan in het voertuig; de locatie ervan is vrij.
Het is verboden van electronische units in het voertuig bij te plaatsen met uitzondering
van dashbord en/of data logger.
Alle andere componenten moeten passieve sensoren zijn.
Vanaf 01.01.2023
Het draadboomschema moet strikt behouden blijven zoals aangeleverd door de ECU
leverancier.
De ECU interface connector, standard 9-PIN D-SUB vrouwelijk, moet vrij toegenkeleijk
zijn voor de technische commissaris ten alle tijden zonder demontage van
componenten of onderdelen.
D-SUB pin beschrijving see tekening 279B-15. 279B-15

279B-15

4.6 Ontsteking
Gehomologeerd.
Het merk en type van de bougies en bougiekabels zijn vrij.
Het gebruik van keramiek voor de bougies is toegestaan.
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4.7 Dynamo’s, alternators, batterijen
Dynamo’s en alternators mogen verwijderd worden maar de wagen moet een batterij
aan boord bezitten. Het gebruik van een externe energiebron om de motor van de auto
op de startgrid of tijdens een race te starten is verboden.

4.8 Starten aan boord van het voertuig
Een startmotor met een al dan niet elektrische stroombron aan boord die door de piloot
aan het stuur kan worden bediend, is verplicht.
Elke externe energietoevoer om de motor te starten op de startgrid of tijdens een race
is verboden.

4.9 Uitlaatsysteem
De uitlaat moet voldoen aan de gehomologeerde afmetingen.
Het moet een gehomologeerde demper en katalysator bevatten.
De uitlaat moet eindigen aan de achterzijde van de wagen, minimum 200 mm van de
grond.
De uitgang van de uitlaatpijp moet zich binnen de omtrek van de auto bevinden, en op
minder dan 10 cm van deze omtrek.
Uitgangen van uitlaten die naar beneden wijzen zijn verboden.
Van 01-01-2023 :
Het uitlaatsysteem moet voldoen aan de goedgekeurde afmetingen.
De afmeting van de gemiddelde lengte van de uitlaatpijpen moet binnen de toleranties
liggen die in de homologatieformulieren voor Cross Car motoren zijn aangegeven.
Hij moet de goedgekeurde geluiddemper en een van de katalysatoren van technische
lijst nr. 8 van de FIA omvatten.
Het eindgedeelte van de uitlaat moet zich aan de achterzijde van de auto bevinden,
op ten minste 200 mm van de grond, binnen de omtrek van de auto en op minder dan
10 cm van die omtrek.
wijzende uitlaatpijpen naar beneden zijn verboden.

4.10 Thermische bescherming van het uitlaatgassysteem :
Toegestaan :
o Direct op het uitlaatgassysteem
o Op onderdelen in nabijheid van het uitlaatgassysteem, moet
demonteerbaar zijn moet alleen met behulp van gereedschap worden
verwijderd.
Er moet voldoende bescherming worden geboden om te voorkomen dat verhitte
leidingen brandwonden zouden veroorzaken.

4.11 Geluidsniveau
Een limiet van 100 dB/A wordt opgelegd voor alle wagens tenzij anders vermeld in het
bijzonderwedstrijd reglement of in het specifieke baanreglement. Het geluid moet
worden gemeten volgens de FIA-geluidsmeetprocedure met een sonometer afgesteld
op "A" en "SLOW", geplaatst onder een hoek van 45°, op een afstand van 500mm en
op dezelfde hoogte als de uitlaat , met de motor van de auto draaiend bij 4500 toeren
per minuut.
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4.12 Luchtfilterhuis
De luchtfilterhuis is vrij.
Vanaf 01.01.2023:
Volgens homologatie fiche.
Wijzigingen aan het luchtfilterhuis zijn niet toegestaan.
Stroomopwaarts van de luchtfilterhuis (air box) is het toegestaan een of meer pijpen
aan te brengen met als enig doel om externe luchtfilters aan te sluiten zonder het
inlaatgedeelte van het luchtfilterhuis (air box) te wijzigen.
De originele luchtfilter mag worden verwijderd.

4.13 Inlaatspruitstuk
Gehomologeerd evenals de aanzuigbuizen die de verbinding maken met de luchtfilter.

4.14 Gasklephuis
Gehomologeerd.
Indien een tweede rij gaskleppen niet door de gehomologeerde elektronische
regeleenheid wordt geregeld, mag deze op zijn plaats worden geblokkeerd.

4.15 Gasklep
Het is verplicht een veer te monteren die de gaskleppen sluiten bij een storing van
het gas-kabel of klepsysyeem
Deze externe veer dient te werken op elke gasklepbeweging.

4.16 Luchtfilter
Vrij, evenals de positie en het aantal.
Aangezogen lucht mag niet vanuit de cockpit worden gehaald.

4.17 Waterkoeler
Vrij, evenals zijn capaciteit.
Positie van de koelvloeistofradiator : vrij maar verboden en niet zichtbaar in de cockpit.
Het moet zich binnen de carrosserie bevinden. De luchtgeleiding van en naar de
waterradiator, alsook de waterleidingen zijn vrij.

4.18 Koelsysteem
Waterpomp is gehomologeerd.
De thermostaat is vrij, evenals het regelsysteem en de temperatuur waarbij de
ventilator inschakelt. De radiatorstop en het vergrendelingssysteem zijn vrij. De
expansievat is vrij, op voorwaarde dat de inhoud van het nieuwe vat niet groter is dan
2,5 liter. De koelvloeistofleidingen buiten het motorblok en hun toebehoren zijn vrij.
Leidingen van een ander materiaal en/of met een andere diameter mogen worden
gebruikt.
Geen enkel onderdeel van het koelsysteem mag zich in de cockpit bevinden.
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De ventilatoren en hun positie zijn vrij, net als hun elektrische bekabeling. De afstand
tussen de achterkant van de radiatorkern en het achterste gedeelte van de
koelventilatorbladen mag op geen enkel moment meer dan 150 mm bedragen. Tussen
de radiator en de koelventilator kan een kanaal worden gemonteerd.
Elk systeem om water op de motorradiator te spuiten is verboden.

4.19 Koeling van de motorolie
Gehomologeerde oliepomp.
De olieradiatoren en hun aansluitingen zijn vrij, op voorwaarde dat zij zich binnen de
omtrek van de carrosserie bevinden.
Geen enkel deel van het koelsysteem mag zich in de cockpit bevinden.

4.20 Oliereservoir, expansievat voor motorkoelvloeistof, olie- en
waterkoeling
Ze moeten van de cockpit zijn geïsoleerd door middel van schotten, zodat in geval van
lekkage of defect van een tank/radiator geen vloeistof in de cockpit kan komen.
Oliehoudende tanks moeten zich in de hoofdconstructie van het voertuig bevinden.
Indien het smeersysteem een open type carterontluchter omvat, moet deze zodanig
zijn uitgerust dat de olie in een opvangreservoir vloeit (minimuminhoud : 1 liter).

4.21 Herstellingen
Volgende onderdelen kunnen door middel van lassen worden gerepareerd :
- kleppendeksel
- Cilinderkop
- Motorblok
- Carterpan
- In- en uitlaatspruitstukken
- Versnellingsbak behuizing
De las moet strikt beperkt blijven tot het reparatiegebied, moet de vorm respecteren
en mag de functie of de prestaties van het onderdeel niet veranderen.
Een beschadigde penboring kan worden gerepareerd met een ring tot 4 mm dik en niet
meer dan 2 mm langer dan de oorspronkelijke boordiepte.
Beschadigde schroefdraden kunnen worden gerepareerd door er een nieuwe
schroefdraad met dezelfde binnendiameter in te schroeven (type "helicoil").

ART. 5. Brandstofcircuit
5.1 Brandstofpomp (behalve hogedrukpompen)
Brandstofpompen (inclusief hun aantal) zijn vrij op voorwaarde dat ze geïnstalleerd
zijn:
- ofwel in de brandstoftank,
- ofwel buiten de brandstoftank, beschermd door een lekvrij en
brandbestendige cover, en moet zich buiten de cockpit bevinden.
De brandstofdruk mag niet hoger zijn dan de voor de motor gehomologeerde
brandstofdruk.

RACB Sport T01-XC/B22

- 13 -

Technisch reglement XC Cross Car 2022

Benzinefilters met een maximale inhoud
brandstoftoevoersysteem worden toegevoegd.

van

0,5

l

mogen

aan

het

5.2 Brandstofleidingen
Flexibele leidingen moeten van aeroquipe zijn.
De installatie is vrij, op voorwaarde dat de voorschriften van artiekel 253-3 van
Appendix J worden nageleefd.
Het in artiekel 253-3.3 beschreven automatische brandstof afsluitsysteem is verplicht.

5.3 Brandstoftank
De brandstoftank moet gehomologeerd zijn volgens een van de volgende FIAnormen :
FT3-1999, FT3.5-1999, FT5-1999.
Het moet conform zijn aan de specificaties van het Artiekel 253-14.
De capaciteit van de brandstoftank is vrij, op voorwaarde dat aan de regelgeving
omtrent brandstofnormen wordt voldaan .
Het geldigheidscertificaat moet men kunnen voorleggen bij de technische contrôle.
Een andere brandstoftank, die voor dit doel is ontworpen, kan eveneens tot 31-122022 tot de wedstrijd worden toegelaten, op voorwaarde dat :
- Gemaakt van een onbrandbaar materiaal,
- Capaciteit van maximum 15 liter,
- Het reservoir moet permanent bevestigd zijn.
De plaats van de tank moet aan de volgende voorwaarde voldoen:
o Mag zich niet in de cockpit bevinden, moet zich achter de zitplaats in zijaanzicht
van de piloot bevinden en moet van de cockpit gescheiden zijn door een
brandwerend schot.
o Moet op een voldoende beschermde plaats binnen de basisconstructie worden
gemonteerd en stevig aan de wagen worden bevestigd.
o De brandstoftank moet van de motor en de uitlaat worden geïsoleerd door een
lekvrije, niet-ontvlambare metalen behuizing met een minimale materiaaldikte
van 1,5 mm
Het brandstofcircuit mag enkel de volgende onderdelen bevatten :
- Eén brandstoftoevoer naar de motor
- Een aansluiting voor brandstofbemonstering (optioneel)
- Eén brandstofretour naar de tank
- Eén ontluchting conform aan het Artiekel 253-3.4 van Appendix J
Het is verboden brandstof op te slaan in de wagen bij een temperatuur die meer dan
10° Celcius onder de omgevingstemperatuur ligt.
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5.3.1 Veroudering van tanks
De veroudering van de tanks brengt met zich mee dat de sterkte-eigenschappen na
ongeveer vijf jaar aanzienlijk afnemen.
Geen enkele tank mag langer dan 5 jaar na de fabricagedatum worden gebruikt, tenzij
hij door de fabrikant opnieuw gecertificeerd worden voor een periode van maximaal 2
jaar.
Om de geldigheidsduur te controleren moet een lekdicht afdekplaatje worden
aangebracht met een minimale dikte van 1,5 mm, vervaardigd uit onbrandbaar
materiaal, gemakkelijk toegankelijk en enkel met behulp van gereedschap
verwijderbaar, ter bescherming van FT3-1999, FT3.5-1999 of FT5-1999 tanks.

5.4 Vulling en ontluchting
De plaats van de vuldoppen of de twee snelkoppelingen voor het tanken zijn vrij, op
voorwaarde dat ze lekvrij zijn, niet buiten de omtrek van het chassis en carrosserie
bevinden

ART. 6. Elektrische apparatuur
6.1 Kabelboom en zekeringen
Vrij.

6.2 Schakelaars
Schakelaars kunnen vrij worden gewijzigd wat betreft hun gebruik, positie of aantal in
het geval van extra accessoires.

6.3 Launch control
Een launch control is verboden.

6.4 Batterij(en)
Elke auto moet een accu aan boord hebben.
Merk en type van de batterij(en) :
Het merk, capaciteit en bekabeling van de batterij(en) zijn vrij.
Locatie van de batterij(en) :
Zijn (hun) locatie is vrij te bepalen.
De batterij moet van het ‘droge’ type zijn als deze zich in de cockpit bevindt.
Bevestiging van de batterij :
Elke batterij moet stevig bevestigd zijn en de plus pool afgeschermd.
Het moet aan de carrosserie worden bevestigd met behulp van een metalen steun en
twee metalen klemmen met een isolerende bekleding, die met bouten en moeren aan
de vloer bevestigd zijn
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Voor de bevestiging van deze klemmen moeten metalen bouten met een diameter van
ten minste 6 mm worden gebruikt, en onder elke bout een tegenplaat van ten minste
3 mm dik en met een oppervlakte van ten minste 20 cm² onder de vloer.
Het bevestigingssyteem moet bestand zijn tegen een vertraging van 25g.
Natte batterij :
Een natte batterij moet worden afgedekt door een lekvrij deksel, dat onafhankelijk van
de batterij wordt bevestigd.

6.5 Alternator / Generator / Starter
Vrij.
Vanaf 01-01-2023 :
Volgens homologatie

6.6 Stroomonderbreking
De algemene stroomonderbreker moet alle elektrische circuits onderbreken (batterij,
alternator of dynamo, brandstofpomp, lichten, claxon, ontsteking, elektrische
bedieningen, etc.) en moet de motor laten stoppen.
Het moet een vonkvrije uitvoering zijn en moet men zowel van in als uit de wagen
kunnen bedienen. Wat de buitenkant betreft, moet het activeringssysteem van de
stroomonderbreker verplicht worden geplaatst op het onderste gedeelte van de
voorruit/metalen grille aan de linkerkant van de auto. Deze moet worden gemarkeerd
door een rode vonk in een wit omrande blauwe driehoek met een basis van ten minste
12 cm.

6.7 Lichten
Stoplicht :
Elke wagen moet uitgerust zijn met minstens twee rode LED-achterlichten van Ø 80
mm (minimum 36 LED's) of met twee door de FIA goedgekeurde regenlichten (FIA
Technical List n°19) die werken wanneer de remmen geactiveerd worden.Zij moeten
tussen 1400 mm en 800 mm boven de grond worden aangebracht en moeten van
achteren zichtbaar zijn.
Zij moeten symmetrisch geplaats worden ten opzichte van de lengteas van de auto en
in hetzelfde dwarsvlak.
Achterlichten :
Elke wagen moet uitgerust zijn met één rood LED-achterlicht van Ø 80 mm (minimaal
36 LED's), goedgekeurd door de FIA (FIA Technical List No. 19). Het moet duidelijk
zichtbaar zijn langs de achterkant, het moet permanent branden wanneer de wagen
rijdt en het moet tussen 1400 mm en 800 mm boven de grond geplaatst worden.
De piloot die achter zijn stuur zit moet deze kunnen bedienen.

ART. 7. Overbrenging
7.1 Type van versnellingsbak
De in de motor geïntegreerde versnellingsbak mag geen enkele wijziging ondergaan
ten opzichte van de gehomologeerde versnellingsbak, tenzij deze wijzigingen
uitdrukkelijk zijn toegestaan door het huidige reglement.
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Het principe van schakelen met behulp van hendels/flippers aan het stuurwiel of de
stuurkolom is verboden. Het overbrenings-systeem mag enkel door de piloot worden
geactiveerd en bediend.

7.2 Versnellingspook
Locatie/ type : vrij.
Het schakelmechanisme moet manueel zijn, rechtstreeks verbonden met de
versnellingspook, uitsluitend door middel van stangen of kabels.
De versnellingspook moet op het chassis worden bevestigd en mag verstelbaar zijn.
Geen enkel lucht-, elektrische of hydraulische hulpsystemen voor het schakelen is
toegestaan.

7.3 Cut-off sensor voor versnellingsbakbediening
Toegestaan

7.4 Overbrengingssysteem
Vrij, maar beide achterwielen moeten aan dezelfde as bevestigd zijn, die voorzien
kan zijn van cardankoppelingen.
Elk type differentieel is verboden.
Een secundaire kettingaandrijving is toegestaan.
Een werkende achteruitrijversnelling is aanbevolen voor alle categoriën.
De contrôle van de achteruitrijversnelling wordt als volgende uitgevoerd:
- Een krachtcel wordt bevestigd aan een stabiel vast punt in de keuringsruimte.
- Een touw/riem wordt aan de krachtcel bevestigd
- Het andere uiteinde van het touw/riem wordt aan de voorkant van het voertuig
bevestigd
De meetmethode moet als volgt zijn :
- De ondergrond moet asphalt zijn.
- Het voertuig moet in de achteruitrijversnelling, de krachtcel voor een bepaalde
waarden kunnen aanspannen.
Achteras aandrijfunit :
Indien de auto is uitgerust met een achteras aandrijving moet de deelnemer
beschikken over een technisch formulier waarin het werkingsprincipe en het aantal
tanden van de verschillende versnellingen zijn beschreven.
Traction control is verboden.

7.5 Koppeling
Vrij.
De koppeling mag enkel met de voet van de piloot bediend worden.
Een centrifugaalkoppeling mag worden gebruikt als het model is gehomologeerd is
met de motor.
De koppelings lager is vrij.
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7.6 Hoofd-cilinder
Vrij.
7.6.1 Koppelingsvloeistof reservoir
Indien het zich in de cockpit bevindt, moet het goed zijn vastgemaakt en worden
beschermd door een lek- en vuurbestendig deksel of moet het van metaal zijn
gemaakt.

7.7 Aandrijfassen
De aandrijfassen zijn vrij maar moeten uit staal vervaardigd zijn.
Bovendien moeten de gewrichten afkomstig zijn van een productievoertuig.
Bovendien moeten de gewrichten afkomstig zijn van een wagenmodel van een
autofabrikant met meer dan 2.500 geproduceerde eenheden (mogen worden
gewijzigd).

7.8 Sensoren
Elke sensor, contactschakelaar of elektrische draad op de vier wielen en de
versnellingsbak is verboden..
Een powershift om volges te schakenen is toegestaan.
Uitzonderingen :
Slechts één sensor voor de weergave van de ingeschakelde versnelling is toegestaan
op de versnellingsbak, op voorwaarde dat de sensor, de voedingskabel en het display
geheel onafhankelijk zijn van het motorbesturingssysteem.
Bovendien mag deze kabel niet worden opgenomen in de hoofdkabelboom van de
auto en moet deze onafhankelijk en apart zijn. Met voorkeur ook een andere kleur
zodat deze makkelijk kan geidentificeerd worden.
Indien de wagen is uitgerust met FIA gehomologeerde stuurdoos en kabelboom mag
deze zonder enige aanpassing of verandering worden gebruikt en aangesloten.
Van 01-01-2023 :
Uitzondering:
Alleen een sensor voor de weergave van de snelheid van een voorwiel is toegestaan.

ART. 8. Ophanging
8.1 Algemeen
Het is verboden actieve ophanging te gebruiken (elk systeem waarmee de flexibiliteit,
demping, hoogte en/of stand van de ophanging kan worden geregeld wanneer de
auto in beweging is).

8.2 Verbindingen(draagarmen/-stangen en ophangingsonderdelen)
Rubber, kogelgewricht, glijlagers, lagers (kogel, rol, naald) : vrij.

8.3 Ophangingssysteem
De wagens moeten voorzien zijn van een geveerde ophanging.
De wijze van bediening en het ontwerp van het veersysteem zijn vrij.
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Het gebruik van actieve ophanging is verboden.
Spiraalveren zijn verplicht, het aantal is vrij en ze moeten gemaakt zijn van een
staallegering. Ophangings onderdelen die geheel of gedeeltelijk uit composiet
materialen vervaardigd zijn, zijn verboden.

8.4 Schokdempers
Slechts één schokdemper per wiel is toegestaan.
Enkel maximaal 3-voudige verstelsystemen zijn toegestaan.
Alle schokdempers moeten onafhankelijk zijn van elkaar.
Inertieschokdempers zijn verboden.
Roll control systemen zijn verboden
In geval van hydraulische bumpstop mag deze niet regelbaar zijn.
De controle van het werkingsprincipe van de schokdempers moet als volgt worden
uitgevoerd:
Zodra de veren zijn verwijderd, moet de auto in minder dan 5 minuten tot aan de
bumpstops zakken.
Wat hun werkingsprincipe betreft, worden gasgevulde schokdempers beschouwd als
hydraulische schokdempers.
Indien de schokdempers afzonderlijke vloeistofreserves hebben die zich in de cockpit
bevinden, moeten deze (met bijbehorende slangen en koppelingen) stevig worden
bevestigd en worden beschermd door een vloeistof- en vuurbestendig omhulsel.
Een veerwegbegrenzer kan worden toegevoegd. Slechts één kabel per wiel is
toegestaan, en de enige functie ervan is de verplaatsing van het wiel te beperken
wanneer de schokdemper niet is samengedrukt.
Waterkoelings- of -verwarmingssystemen zijn verboden.
Ongeacht het type schokdempers is het gebruik van kogel- of rollagers met lineaire
geleiding verboden.
Het afstellen van de veren en/of schokdempers vanuit de cockpit is verboden.
Dit mag enkel mogelijk zijn wanneer de auto niet in beweging is en alleen met behulp
van gereedschap.
De afstelinrichting moet zich op de schokdemper of de gasreserve bevinden. Alle
verbindingen tussen de dempers onderling zijn verboden; de enige toegestane
verbindingen zijn de bevestigingspunten aan het frame; deze mogen geen andere
functie hebben.

8.5 Stabilisatorstangen
Ze moeten de volgende regels respecteren :
- Hun werkingsprincipe mag uitsluitend mechanisch zijn.
- De stabilisatorstangen en hun verbindingen moeten gemaakt zijn van metaal
en mogen niet verstelbaar zijn vanuit de cockpit.
- In geen geval mogen de stabilisatorstangen met elkaar verbonden zijn.
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ART. 9. Wielen en banden
9.1 Wielen
De velgen moeten een maximale diameter van 10" hebben en een maximale breedte
van 6" aan de voorkant en 8" aan de achterkant.
De velgen moeten gemaakt zijn van een ijzer- of aluminiumlegering.

9.2 Wiel bevestiging
Centrale wielmoerbevestigingssystemen is verboden.

9.3 Banden
Het complete wiel (flens + velg + opgepompte band) moet altijd passen binnen een Uvormig profiel waarvan de uiteinden 260 mm uit elkaar liggen; de meting moet worden
verricht op een onbelast deel van de band.
Elke wijziging - loopvlakvernieuwing, mechanische of chemische behandeling - is
verboden.
Alle middelen om de banden op te warmen (bandendekens, ovens, rolsystemen, enz.)
is verboden.
Enkel Goldspeed/Maxxis banden voor Cross Car zijn toegelaten. Alle kleuren uit het
gamma Goldspeed/Maxxis Cross Car banden zijn toegelaten.
9.3.1 Ventielen
Drukregel ventielen op de wielen zijn verboden.

9.4 Wieldoppen
Wieldoppen zijn verboden.

9.5 Bandendruk systeem
Het monteren van regelbaar bandendruk systeem op de wielen is verboden.

ART. 10. Remsysteem
10.1 Remmen
Vrij maar moeten conform zijn aan het Artiekel 253-4 van Appendix J.
Remleidingen moeten conform zijn aan het Artiekel 253-3 van Appendix J.
Een hydraulisch handremsysteem is toegestaan; het moet efficiënt zijn en tegelijkertijd
de twee voorwielen of de twee achterwielen bedienen.
Een centraal remsysteem op de achteras is toegestaan. Remschijven moeten gemaakt
zijn van een legering op ijzerbasis. Carbon remschijven zijn verboden.

10.2 Het remsysteem is vrij op voorwaarde dat :
− Enkel de piloot kan ze activeren en bedienen
− Het omvat tenminste twee onafhankelijke circuits die door hetzelfde pedaal
bediend worden (tussen het rempedaal en de remklauwen moeten de twee
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circuits afzonderlijk identificeerbaar zijn, met geen andere onderlinge verbinding
dan de mechanische verdeelinrichting)
− De druk is identiek op de wielen van dezelfde as, met uitzondering van de druk
die wordt opgewekt door de handrem.
Onderdelen van het remsysteem:
− De remklauwen moeten afkomstig zijn van een productievoertuig of uit een
catalogus van wedstrijdonderdelen met een maximum van 4 zuigers.
− De remschijven moeten afkomstig zijn van een productievoertuig of uit een
catalogus van wedstrijdonderdelen.
− Hoofdcilinder : vrij
− Regelaar :vrij
− Pedaal : vrij

10.3 Remvloeistof reservoir
Indien het zich in de cockpit bevinden, moet het goed zijn vastgemaakt en
beschermd door een lek- en vuurbestendig omhulsel of van metaal zijn gemaakt.

ART. 11. Besturing
11.1 Wielbesturing
De verbinding tussen de bestuurder en de wielen moet strict mechanisch zijn en
ononderbroken. 4-wiel besturing is verboden.

11.2 Sturingsmechanisme
Het sturingsmechanisme en de positie ervan zijn vrij. Flexibele sturing door middel van
b.v. ketting, kabel, enz. zijn verboden.

11.3 Stuurstangen/ stuurgewrichten
Vrij.

11.4 Stuurkolom
Vrij, maar het moet voorzien zijn met een intrekbaar mechanisme in geval van botsing.
Het intrekbare deel moet afkomstig zijn van een serievoertuig en moet een beweging
hebben van ten minste 50mm.

11.5 Ondersteuning/ stuurkolom
Vrij.

11.6 Stuur
Het stuur moet voorzien zijn van een mechanisme voor snelle ontgrendeling.. Dit
mechanisme moet bestaan uit een flens die concentrisch is ten opzichte van de
stuurnaaf, geel gekleurd is en gemonteerd is op de stuurkolom achter het stuur.
De ontgrendeling gebeurt via de flens langs de stuurnaaf te trekken.
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Bedieningsorganen en knoppen op het stuurwiel zijn niet toegestaan.

11.7 Stuurbekrachtiging
XC – Cross Car Senior : elk systeem van stuurbekrachtiging is verboden.
XC Jr. – Cross Car Junior : enkel een elektrische stuurbekrachtiging is toegestaan, op
voorwaarde dat deze op de stuurkolom is geplaatst.

ART. 12. Chassis
De uit meerdere buizen bestaande frame-structuur die wordt gevormd door de
verplichte basisconstructie van de veiligheidskooi, de verplichte verstevigingsbuizen
en alle ander buisvormige structuren of elementen die voor de werking van de wagen
aan elkaar gelast worden, moet als ‘het chassis’ beschouwd worden.

12.1 Algemeen
De montage van een veiligheidskooi is verplicht.
a) In alle gevallen moet het vervaardigd worden, rekeninghoudend met de
voorschriften van het volgende artikel ;
b) Het moet gecertificeerd zijn door een ASN in overeenstemming met de
bepalingen van de volgende artikelen.
Elke kooi die door een ASN is gehomologeerd of gecertificeerd, moet worden
geïdentificeerd door middel van een identificatieplaatje dat door de fabrikant op de kooi
is aangebracht ; dit identificatieplaatje mag niet worden gekopieerd of verplaatst (bv.
Ingebouwd, gegraveerd, metalen plaatje)
Op het identificatieplaatje moeten de naam van de fabrikant, het homologatie- of
certificatienummer van het ASN-homologatieformulier of -certificaat en het individuele
serienummer van de fabrikant zijn vermeld.
Een authentieke kopie van het homologatiedocument of certificaat met dezelfde
nummers, goedgekeurd door de ASN en ondertekend door gekwalificeerde technici
die de fabrikant vertegenwoordigen, moet worden voorgelegd aan de controleurs van
de wedstrijd.
Elke wijziging aan een gehomologeerde of gecertificeerde veiligheidskooi is verboden.
Uitzonderingen:
1. Specifieke steunen kunnen worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd, b.v.
carrosseriesteunen, handremsteunen, versnellingspooksteunen, kabelboomsteunen,
brandstofleidingsteunen, pedaalsteunen, ballaststeunen.
Al deze wijzigingen moeten worden uitgevoerd door of met toestemming van de
fabrikant van het veiligheidsframe.
2. Alle andere wijzigingen die door de fabrikant van het veiligheidsframe zijn
aangebracht, moeten worden gedocumenteerd in een Variante Option (VO) van het
certificaat van het veiligheidsframe.
Wijzigingen aan het goedgekeurde frame mogen niet leiden tot variaties in de lengte,
geometrie of afmetingen van de buizen die zijn aangegeven op de frametekening in
het certificaat van het veiligheidsframe.
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Te beschouwen alse en wijziging : elke bewerking die aan die kooi wordt uitgevoerd
door machinale bewerking of lassen en die een blijvende wijziging van het materiaal
of van de veiligheidskooi inhoudt.
Alle reparaties aan een gehomologeerde of gecertificeerde veiligheidskooi, die na een
ongeval beschadigd is, moeten door de fabrikant van de kooi of met zijn goedkeuring
worden uitgevoerd.

12.2 Definities
12.2.1 Veiligheidskooi
De op het chassis geïnstalleerde en gelaste structuur met meerdere buizen maakt er
integraal deel van uit en heeft als functie de vervorming van de cockpit bij een botsing
te beperken
12.2.2 Rolbeugel
Buisvormig frame in de vorm van een ring met twee bevestigingsvoeten.
12.2.3 Hoofd rolbeugel (Tekening 279B-3)
Eendelige, dwarsgeplaatste en nagenoeg verticale rolbeugel van buismateriaal
(maximale helling +/-10° ten opzichte van de verticaal), dwars op de auto en
onmiddellijk achter de bestuurdersstoel. De as van de buis moet in één enkel vlak
liggen.

12.2.4 Rolbeugel vooraan (Tekening 279B-4)
Vergelijkbaar met de hoofdrolbeugel, maar geplaatst voor de bestuurdersstoel ter
hoogte van de voorruit.
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12.2.5 Zijdelingse halve rolbeugel (tekening 279B-5)
Zijdelingse rolbeugel zonder de achterstijl. Eendelige, overwegend verticale rolbeugel
uit één stuk, die zich aan de rechter- en linkerzijde van het voertuig bevindt.

12.2.6 Langsligger (tekening 279B-6)
a) Buis uit één stuk in de lengterichting die de bovenste delen van de voor- en
hoofdrolbeugels verbindt.
b) In de lengterichting lopende buis uit één stuk die de bevestigingsvoeten van de
achterbruggen, de hoofdrolbeugel, de laterale halve rolbeugel of de voorste
rolbeugel verbindt en eindigt voor de pedalenkast. De maximaal toegestane
hoek van het langsliggend deel ten opzichte van de X-as in het X/Y-vlak
bedraagt ±45°.

12.2.7 Dwarsligger (tekening 279B-7)
a) Dwarsgeplaatste buis uit één stuk die de bovenste delen van de zijdelingse
halve rolstangen verbindt.
b) Dwarsgeplaatste buis uit één stuk die de 2 bevestigingsvoeten van de voorste
rolbeugel, van de hoofdrolbeugel, van de achterstangen,of de 2 voorste en
achterste uiteinden van de onderste langsliggers verbindt
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12.2.8 Diagonaal ligger (tekening 279B-8)
Diagonaalbuis tussen :
Een van de bovenhoeken van de hoofdrolbeugel, en het onderste bevestigingspunt
aan de andere kant van de rolbeugel.

12.2.9 Verwijderbare buizen
Buizen van een veiligheidskooi die moeten kunnen verwijderd worden.
12.2.10
Versterking van de kooi
Buizen toegevoegd aan de veiligheidskooi om deze sterker te maken.
12.2.11
Bevestigingsvoet
Uiteinde aan een buis om deze aan het chassis te kunnen lassen.
12.2.12
Hoekverbinding (Gusset) (tekening 253-34)
Versteviging voor een bocht of verbinding gemaakt van gebogen plaatstaal met een
U-vorm waarvan de dikte niet minder mag zijn dan 1,0 mm.
De uiteinde van de hoekplaat (punt E) moeten zich op een afstand van de top van de
hoek (punt S) bevinden van 2 tot 4 maal de buitendiameter van de grootste buis van
de samengevoegde buizen.
Bovenaan de hoek is een uitsparing toegestaan, maar de straal (R) mag niet groter
zijn dan 1,5 maal de buitendiameter van de grootste van de samengevoegde buizen.
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De vlakke zijden van het hoekstuk mogen voorzien zijn van een gat waarvan de
diameter niet groter mag zijn dan de buitendiameter van de grootste van de
samengevoegde buizen.

12.3 Montage van de veiligheidskooi
De veiligheidskooi moet zijn vastgelast aan de constructie waarop de veerbelastingen
worden overgebracht (zo nodig met extra versteviging aan de verbinding tussen het
chassis en de voet van de rolbeugel).
De bevestigingspunten van de voorste, de zijdelingse en de hoofdrolbeugels moeten
zich ten minste op het niveau van de cockpit vloer bevinden. Het verchromen van de
kooi of een deel ervan is verboden.
De buizen mogen geen vloeistoffen of andere voorwerpen bevatten.
De veiligheidskooi mag het in- en uitstappen van de bestuurder niet onnodig
belemmeren.

12.4 Specificaties
12.4.1 Basis constructie
De basisconstructie moet worden gemaakt volgens een van de twee (2) volgende
ontwerpen :
12.4.1.1 Basisconstructie 1 (tekening 279B-1)
− 1 hoofd rolbeugel
− 1 rolbeugel vooraan
− 2 langsliggers die het bovenste deel van de hoofd- en voorste rolbeugels
verbinden
− 2 achterstangen met 2 bijna verticale verlengingen (maximale hoek ± 10° ten
opzichte van de verticaal) met dezelfde dwarsdoorsnede en van dezelfde
kwaliteit, reikend tot op het niveau van de vloer en de achterzijde van het
voertuig
− 2 langsliggers die de verticale verlengstukken verbinden met de achterstangen,
de hoofdrolstang en de voorste rolstang, en die eindigen voor het frame van de
pedaal box
− 4 dwarsbalken die de verticale stangen verbinden met de achterstangen, de
hoofdrolbeugel, de voorste rolbeugel en de voorste uiteinden van de twee
onderste langsbalken
− 2 dwarsbalken die elke zijde van de hoofdrolbeugel verbinden, 1 ter hoogte van
de deurbalken (zie Artiekel 12.4.2.1.2) en een tweede voor het
veiligheidsharnas (zie Artiekel 14.3.2)
− pedaal box frame x deur buizen
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− diagonaal ligger (zie Artiekel 12.4.2.1.1)
− voorruitstijl versteviging
− dwarsbalk op de voorste rolbeugel (tekening 279B-12)

279B-1

12.4.1.2 Basisconstructie 2 (tekening 279B-2)
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

1 hoofd rolbeugel
2 zijdelingse rolbeugels
1 dwarsligger die het bovenste deel van de zijdelingse rolbeugel verbindt
2 achterstangen met 2 bijna verticale verlengingen (maximale hoek ± 10° ten
opzichte van de verticaal) met dezelfde dwarsdoorsnede en van dezelfde
kwaliteit, reikend tot op het niveau van de vloer en de achterzijde van het
voertuig
2 langsliggers die de verticale verlengstukken verbinden met de achterstangen,
de hoofdrolstang en de voorste rolstang, en die eindigen voor het frame van de
pedaal box
4 dwarsbalken die de verticale stangen verbinden met de achterstangen, de
hoofdrolbeugel, de voorste rolbeugel en de voorste uiteinden van de twee
onderste langsbalken
2 dwarsbalken die elke zijde van de hoofdrolbeugel verbinden, 1 ter hoogte van
de deurbalken (zie Artiekel 12.4.2.1.2) en een tweede voor het
veiligheidsharnas (zie Artiekel 14.3.2)
pedaal box frame
Deur buizen
diagonaal ligger (zie Artiekel 12.4.2.1.1) x voorruitstijl versteviging
dwarsbalk op de voorste rolbeugel (Dessin 279B-12)
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12.4.1.3 Verticaal deel van de hoofd rolbeugel
Het verticale deel van de hoofdrolbeugel, mag slechts één buiging hebben, tussen het
onderste deel en het bovenste deel. De staander van een rolbeugel vooraan (of de
staander vooraan van een rolbeugel met halve zijkant) mag slechts één buiging
hebben tussen de onder- en de bovenkant.
De hoek tussen het onderste deel van de voorste rolbeugel en het langsliggend
zijelement moet 90° ±1° bedragen.
De volgende aansluitingen moeten zich op het dak bevinden :
− Langsliggers naar voor en de hoofd rolbeugel ?
− Zijdelingse rolbeugel aan de hoofdrolbeugel
− De achterpoten moeten worden bevestigd ter hoogte van het dak en in de buurt
van de bovenste buitenste hoeken van de hoofdrolbeugel aan beide zijden van
de auto.
12.4.1.4 Verwijderbare buizen
Alle tussenstukken van de basisconstructie,van het achter de hoofd rolbeugel
gemonteerde veiligheidsframe,kunnen worden uitgevoerd met verwijderbare
tussenstukken.
De bevestigingspunten aan de hoofd rolbeugel moeten minimaal 4 (vier) punten en
maximaal 6 (zes) punten zijn.
De gebruikte demonteerbare tussenstukken moeten overeenstemmen met een door
de FIA goedgekeurd type (tekening 253-38 of 253-39).
Ze mogen na montage niet worden gelast.
De schroeven en bouten moeten een minimale kwaliteit van 10.9 (ISO-norm) en een
minimale grootte van M10 bezitten.
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12.4.2 Ontwerp
Het ontwerp is vrij, zolang het alle verplichte buizen omvat die gedefinieerd zijn in de
artikelen 12.4.1.1 en 12.4.1.2.
Zodra de basisconstructie gedefinieerd is, moet deze worden aangevuld met de
verplichte buizen en versterkingen (zie Artiekel 12.4.2.1), waaraan facultatieve staven
en versterkingen kunnen worden toegevoegd.
Tenzij uitdrukkelijk toegestaan, moeten alle buizen en versterkingen uit één stuk
bestaan.
12.4.2.1 Andere verplichte buizen
12.4.2.1.1 Diagonale buizen (tekening 279B-9)
De kooi moet twee diagonale buizen hebben op de hoofdrolbeugel volgens tekening
279B-9. De buizen moeten recht uitgevoerd zijn.

12.4.2.1.2 Deur frame (tekening 279B10)
De langsliggende buizen moeten zich aan beide zijkanten van de kooi zijn aangebracht
volgens tekening 279B-10.
Het ontwerp moet aan beide kanten identiek zijn. De zijdelingse bescherming moet zo
hoog mogelijk zijn, maar het bovenste bevestiginspunt mag niet hoger zijn dan de helft
van de hoogte van de zijdelingse cockpitopening, gemeten vanaf de basis.
De onderste bevestigingspunten van de buizen moeten rechtstreeks op de
langsliggers gemonteerd zijn, op minder dan 100mm van het verbindingspunt tussen
de voorste rolbeugel, zijdelingse rolbeugels, hoofdrolbeugel en de langsliggers.
De verbinding van de deurbuizen met de versteviging van de voorruitstijl (tekening
279B-11) is verplicht.
Indien de deurbuizen en de versterking van de voorruitstijl niet in hetzelfde vlak vinden,
mag de versteking bestaan uit vervaardigd plaatstaal, mits deze voldoet aan de
afmetingen in artikel 12.2.12.
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12.4.2.1.3 Versterking van de voorruitstijl (tekening
279B-11)
Het moet aan weerszijden van de voorste rolbeugel worden gemonteerd (tekening
279B-11).
Hij mag worden gebogen op voorwaarde dat hij in zijaanzicht recht is (maximale hoek
30° ten opzichte van de verticaal) en dat de hoek van de bocht niet meer dan 20°
bedraagt.
Het bovenste uiteinde moet zich op minder dan 100 mm bevinden van de overgang
tussen de (zijdelingse) voorste rolbeugel en het (dwarse) langsligger.
Het onderste uiteinde moet zich bevinden ter hoogte van de (voorste) bevestigingsvoet
van de voorste (laterale) rolbeugel.
Indien deze versterking de deurbalken doorsnijdt, moet zij in verschillende delen
worden verdeeld.

12.4.2.1.4 Dwarsbalk op voorste rolbeugel (tekening
279B-12)
De dwarsbalk die aan de voorste rolbeugel is bevestigd, mag niet in de voor de
bestuurder bestemde ruimte komen.
Hij mag zo hoog mogelijk worden geplaatst, maar de onderrand moet zich onder de
stuurkolom bevinden.
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12.4.2.1.5 Pedaal box frame (tekening 279B-13)
Buisvormig frame dat een bescherming vormt rond de pedaal box.

12.4.3 Buis specificaties
Enkel buizen met een cirkelvormige doorsnede zijn toegestaan.
Specificaties van de gebruikte buizen :
Spec. Min.
materiaal

van

Ongelegeerd
koolstofstaal (of
ander-zie
hieronder)
koudgetrokken
naadloos staal
bevattende niet
meer dan 0,3%
koolstof

min. treksterkte

min.afmetingen
(mm)

40 x 2 mm

350 N/mm2

40 x 1.5 mm

gebruikg
hoofdrolbeugel
voorste rolbeugel of
zijdelingse
rolbeugel
2 dwarsbuizen aan
de hoofdrolbeugel
bevestigd
(materiaal, zie
artiekel 14.3.2)
andere onderdelen
van de
veiligheidskooi
(tenzij anders
aangegeven in de
bovenstaande
artikelen)

OPMERKING :
Voor ongelegeerd staal bedraagt het maximumgehalte aan additieven 1,7% voor
mangaan (mn) en 0,6% voor andere elementen
Voor gelegeerd staal bedraagt het maximumgehalte aan additieven :
C = 0.29 % ; Si = 0.4 % ; Mn = 0.9 % ; Cr = 1.2 % ; Mo = 0.3 % ; andere elementen =
(Pb)
Bij de keuze van het staal moet erop worden gelet dat er een goede rekbaarheid en
een goede lasbaarheid mogelijk is.
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De buis moet koud gebogen zijn en de middellijn van de buigstraal moet ten minste
driemaal de buisdiameter bedragen. Indien de buis tijdens het buigen ovaal wordt,
moet de verhouding tussen de kleine en de grote diameter 0,9 of meer bedragen.
Het oppervlak ten hoogte van de bochten moet glad en effen zijn, zonder rimpels of
scheuren.
12.4.4 Richtlijnen voor het lassen
Lassen moet langs de gehele omtrek van de buis worden uitgevoerd.
Alle lassen moeten volledig worden doorgevoerd (bij voorkeur met een
gasbeschermende boog).
Bij gebruik van wartmebehandeld staal moeten de instructies van de fabrikant worden
opgevolgd (speciale elektroden, gasbeschermd lassen).
12.4.5 Beschermende bekleding
Op plaatsen waar het lichaam van de bestuurder in aanraking kan komen met de
veiligheidskooi, moet ter bescherming een brandvertragende bekleding worden
aangebracht.
Alle buizen van de kooi zoals aangeduid op tekening 253-68 en alle dakverstevigingen
moeten voorzien zijn van bekledingen volgens de FIA norm 8857-2001 type A (zie
technische lijst n°23).
Elk bekledingsstuk moet zodanig bevestigd zijn dat het niet over de buis kan bewegen.

12.5 Cockpit
12.5.1 Afmetingen
De breedte van de cockpit, die meer dan 500 mm bedraagt vanaf het achterste punt
van de zitplaats in een horizontaal vlak naar voren, mag niet minder zijn dan 600 mm,
gemeten in het midden van de verticale hoogte van de cockpit.
De voor de zitplaats voorziene locatie moet over de gehele diepte van de zitplaats een
minimumbreedte van 450 mm behouden.
De verticale minimumhoogte van de veiligheidskooi bedraagt 1050 mm tussen de vloer
van de cockpit (ter hoogte van de zitplaats), gemeten op een punt 300 mm vóór het
laagste punt van de hoofdrolbeugel (zijkant cockpit) en een lijn die (aan de buitenkant
van de cockpit) de twee hoofdrolbeugels en de voorste rolbeugel of de hoofdrolbeugel
en het dwarsstuk tussen de zijdelingse halve rolbeugels verbindt.
De twee veiligheidsrolbeugels moeten hoog genoeg zijn om een lijn die van de
bovenkant van de hoofdrolbeugel naar de bovenkant van de voorste rolbeugel (of
dwarsbalk tussen zijdelingse halve rolbeugels) loopt, ten minste 50 mm over de
bovenkant van de helm van de bestuurder te laten gaan, wanneer deze normaal in de
auto zit met zijn helm op en zijn veiligheidsharnas vastgemaakt.
12.5.2 Pedaal box
De as van de pedaal box moet zich achter of recht boven de as van de voorwielen
bevinden.
Bovendien moeten de voeten van de bestuurder zich ten alle tijde achter het verticale
vlak door de hartlijn van de vooras bevinden.
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De minimumbreedte van de voetruimte moet 250 mm bedragen en op een hoogte van
250 mm worden gehouden, horizontaal gemeten en loodrecht op de lengteas van het
chassis, direct boven de pedalen.
12.5.3 Vloer
De vloer van de cockpit, doorgetrokken tot de voorzijde van de pedalenkast, moet
worden afgesloten met een metalen plaat met een minimumdikte van 1,5 mm.
De metalen plaat moet stevig aan het chassis worden bevestigd.
12.5.4 Dak
Een stijf dakpaneel van plaatstaal, met een minimumdikte van 1,5 mm, boven de piloot
is verplicht. Het paneel kan worden bevestigd door het aan de buizen van het
veiligheidsframe te lassen of met ten minste 6 metalen bouten M6. De
bevestigingsbeugels van het paneel moeten aan de buizen van de veiligheidskooi
worden gelast. Indien het gelaste paneel of de bevestigingsbeugels moeten worden
gerepareerd, kunnen de werkzaamheden alleen worden uitgevoerd door de fabrikant
van het veiligheidsframe.
12.5.5 Interne onderdelen
Geen enkel mechanisch onderdeel buiten de bedieningsorganen die noodzakelijk zijn
voor het besturen van het voertuig mogen zich in de cockpit bevinden.
Geen enkel deel van de cockpit, of zich in de cockpit bevindende delen, mogen
scherpe of puntige delen hebben.
Er moet in het bijzonder op worden gelet dat er geen uitsteeksels zijn die de bestuurder
zouden kunnen verwonden.
12.5.6 Cockpit - zijopeningen
De auto moet aan beide zijden van de cockpit openingen hebben waardoor de
bestuurder kan uitstappen.
De cockpit moet zo zijn ontworpen dat de bestuurder deze binnen de 7 seconden
vanuit zijn normale positie de wagen kan verlaten. Voor de bovengenoemde tests moet
de piloot alle normale uitrusting dragen overeenkomstig aan hoofstuk 3 van Appendix
L, de veiligheidsgordels moeten vast zijn, het stuur moet op zijn plaats zitten in de
meest ongemakkelijke stand en de deuropening gesloten.
Deze openingen moeten volledig worden afgesloten om de doorgang van een hand of
arm te voorkomen.
De sluiting moet gemaakt zijn van een metalen draadrooster met een maaswijdte van
maximaal 25 mm x 25 mm, met een draaddiameter van minimaal 1 mm en maximaal
2 mm.
Deze metalen grill moet bovenaan met twee scharnieren aan het veiligheidsframe
worden bevestigd en aan de onderzijde zijn voorzien van een uitwendige snelsluiting,
die ook van binnenuit de auto bereikbaar is (hiertoe kan een opening worden
gemaakt), waardoor de metalen grille omhoog kan worden gezwenkt tot een verticale
stand.
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12.5.7 Zijdelingse bescherming van de cockpit
De cockpit moet een zijdelingse bescherming hebben, die de ruimte bedekt tussen het
bovenste deel vaan de zijdelingse deurbalken tot het vloerniveau, en van de
hoofdrolbeugel tot het meest vooste punt van de pedalbox
Deze bescherming moet bestaan uit een metalen plaat van ten minste 1,5 mm dik of
een Kevlar of koolstof- Kevlar paneel van ten minste 2,5 mm dik, dat stevig aan de
buitenzijde van de veiligheidskooi is bevestigd met behulp van gelaste stalen beugels.
De zijdelingse bescherming van de cockpit kan deel uitmaken van de carrosserie.
12.5.8 Zijdeling antiblokkeersysteem voor de wielen
Bovendien moet de buizenconstructie, die moet voldoen aan de materiaalspecificaties
van artiekel 253-8.3.3 van Appendix J, met uitzondering van de afmetingen van de
buizen, die ten minste 30 x 2 mm moeten bedragen, aan de basisconstructie van de
wagen worden bevestigd.
Deze structuur mag geen scherpe hoeken hebben. Het buitenste gedeelte van de
bescherming moet zich ter hoogte van het midden van de wielnaven bevinden, over
een lengte van ten minste 60% van de wielbasis.
Deze bescherming moet zich aan beide zijden ten minste uitstrekken tot de verticale
vlakken door het midden van het voorste gedeelte van de achterbanden en door het
midden van het achterste gedeelte van de voorbanden, maar niet verder dan de
verticale vlakken door de buitenkant van het voorste gedeelte van de achterbanden en
door de buitenkant van het achterste gedeelte van de voorbanden.
12.5.9 Brandwerend schot
Een brand- en vloeistofdicht metalen schot, met een minimumdikte van 0,8 mm, moet
de cockpit scheiden van de motorruimte. Het schot moet zich achter de
bestuurdersstoel bevinden, vanaf de vloer tot aan het dak.
Elk voorwerp van gevaarlijke aard (ontvlambare producten, enz.) moet buiten de
cockpit worden vervoerd.

ART. 13. Carrosserie
Alle onderdelen van de carrosserie moeten zorgvuldig en volledig zijn afgewerkt,
zonder tijdelijke of geïmproviseerde onderdelen en zonder scherpe hoeken..
Geen enkel deel van de carrosserie mag scherpe randen of punten vertonen.
Alle delen die aërodynamische invloed hebben en alle delen van de carrosserie
moeten stevig worden bevestigd aan het volledig afgeveerde deel van de auto
(chassis/carrosserie), mogen geen enkele speling hebben, moeten stevig bevestigd
zijn en moeten ten opzichte van dit deel onbeweeglijk blijven wanneer de wagen in
beweging is, met uitzondering van de ventilatieschoepen van de bestuurder.

13.1 Voor- en zijkant carrosserie
Bumpers zijn verboden.
De carrosserie moet het voorste gedeelte van het chassis volledig bedekken.
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Aan de voorkant en aan de zijkanten moet een harde, ondoorzichtige carrosserie zijn
aangebracht die bescherming biedt tegen stenen.
Aan de voorzijde moet deze carrosserie ten minste tot het midden van het stuur
oplopen en mag de hoogte niet minder dan 42 cm bedragen, gemeten vanaf de
bevestiging van de bestuurderszitplaats.
De hoogte van de zijcarrosserie mag niet minder zijn dan 42 cm, gemeten ten opzichte
van het vlak door de bevestiging van de bestuurderszitplaats.

13.2 Achterkant carrosserie
Alle mechanische elementen die noodzakelijk zijn voor de aandrijving (motor,
overbrenging, met uitzondering van de aandrijfassen) moeten door de carrosserie of
de spatborden worden afgedekt.
Van bovenaf gezien moeten alle delen van de motor bedekt zijn met een stevige,
harde en ondoorzichtige carrosserie; de zijkanten van de motor mogen onbedekt
blijven. De gebruikte panelen mogen niet dikker zijn dan 10 mm.

13.3 Achteruitkijkspiegels
Aan elke zijde van de auto moet een buitenspiegel aanwezig zijn. Het reflecterende
oppervlak van elk van deze achteruitkijkspiegels mag niet kleiner zijn dan 90 cm2 en
in dit oppervlak moet in een vierkant met zijden van 6 cm passen.

13.4 Aerodynamische apparaten
Voorste aerodynamische voorzieningen zijn verboden.
Een aerodynamische voorziening achteraan kan worden toegestaan onder volgende
voorwaarde :
− Het moet bestaan uit een enkele vleugel (vleugelprofiel), steunen en optionele
zijpanelen.
− Materiaal van de voorziening de vleugel, de zijpanelen en de steunen is vrij
binnen de beperkingen van artikel 279B-2.2. moet hetzelfde zijn als dat van de
carrosserie
− De voorziening vleugel moet uit één stuk bestaan zonder enige aanpassing en
mag geen extra of demonteerbare elementen bezitten
− De vorm van de steunen is vrij.
− De vleugel moet aan de beugels worden bevestigd.
− De beugels moeten hetzij aan de carrosserie, hetzij aan het chassis worden
bevestigd.
− De voorziening maga an de hoofdcarrosserie bevestigd worden
− De totale breedte van de voorziening mag in de Y-richting niet meer dan
1080mm bedragen

13.5 Voorruit
Moet gemaakt zijn van polycarbonaat of een metalen rooster.
Voorruit in polycarbonaat :
De dikte mag niet minder dan 4.75 mm bedragen.
Wagens met voorruiten die zodanig beschadigd zijn dat het zicht ernstig wordt
belemmerd of dat de kans bestaat dat het tijdens de wedstrijd nog verder kan breken,
worden afgewezen.
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Voorruiten mogen niet getint zijn.
Metalen rooster :
De voorruit mag worden vervangen of beschermd door een metalen draadrooster dat
het gehele oppervlak van de opening van de voorruit bedekt. De maaswijdte moet
tussen 10 mm x 10 mm en 25 mm x 25 mm liggen, en de diameter van de draad
waaruit de maas bestaat moet ten minste 1 mm en ten hoogste 2 mm bedragen.
Bij auto's met een voorruit of met de hierboven omschreven metalen rooster moet de
bestuurder een bril dragen (zelfde type als dat van motorrijders) of een op de helm
gemonteerd vizier.
Een ruitverduisterende voorziening kan worden aanvaard, mits deze op de juiste wijze
is bevestigd en zich bevindt op een horizontaal vlak bepaalt door het hoogste punt van
het vizier van de helm van de rijder, in de normale zitpositie en met de
veiligheidsgordels vastgemaakt.
In de voorruit mogen openingen met een totale oppervlakte van ten hoogste 64 cm²
worden aangebracht.
13.5.1 Ruitenwissers, motor en ruitenwissermechanisme (voorruit)
Vrij.
13.5.2 Reservoir ruitenwisser sproeivloeistof
De capaciteit en de positie van de ruitenwisser sproeivloeistof zijn vrij.
De pompen, leidingen en sproeiers zijn vrij.

13.6 Competitienummer
Deze moet aan beide zijkanten van de wagen zichtbaar zijn en door middel van
een paneel op het dak 24 cm hoog en 35 cm breed.
Er mag geen enkel ander nummer op de wagen aanwezig zijn waarmee het
competitienummer verward kan worden.
Het nummer moet 18 cm hoog, 4 cm dik zijn, en van het Lettertype Arial zijn.
XC Jr. – Cross Car Junior : Het nummer is zwart op een gele achtergrond.
XC – Cross Car Senior : Het nummer is zwart op een witte achtergrond.
De achtergrond moet 24 cm hoog en 35 cm breed zijn.
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ART. 14. Veiligheidsuitrusting
14.1 Veiligheid-algemeen
De veiligheidsuitrusting moet worden gebruikt volgens zijn homologatie, zonder enige
wijziging of verwijdering van onderdelen, en overeenkomstig aan de instructies van de
fabrikant.

14.2 Bestuurdersstoel
Een stoel die door de FIA gehomologeerd is (norm 8855-1999, 8855-2021, 88622009) is verplicht.
Er mag geen enkele aanpassing aan gebeurd zijn.
De rugleuning van de bestuurdersstoel mag maximaal 15° naar achteren worden
gekanteld ten opzichte van de verticale lijn.
14.2.1 Bevestigingspunten voor de stoelsteunen
De stoelsteunen moeten worden bevestigd op verankeringspunten voor de bevestiging
van stoelen overeenkomstig aan constructie "C" of "D", zoals hieronder afgebeeld,
maar in plaats van de dwarsbalken met bouten aan de basisconstructie te bevestigen,
moeten de dwarsbalken in de lengte- of dwarsrichting aan de basisconstructie van de
auto worden gelast.
Installatievoorstel
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14.2.2 Stoelsteunen
De stoelsteunen moeten aan de bevestigingspunten voor de stoelen worden bevestigd
via ten minste 4 bevestigingspunten per stoel, met bouten met een diameter van ten
minste 8 mm.
Artikelen 253-16.4 tot 253-16.5 van Appendix J zijn ook van toepassing.

14.3 Veiligheidsharnas
14.3.1 Type
Verplicht, met ten minste zes punten die voldoen aan de specificaties van artiekel 2536 van Appendix J.
De twee schouderriemen moeten afzonderlijke verankeringspunten hebben .
14.3.2 Installatie
Het is verboden de veiligheidsharnassen aan de zitplaatsen of de steunen daarvan te
verankeren.Een veiligheidsharnas mag op de verankeringspunten van de
basisconstructie worden aangebracht.
De aanbevolen geometrische plaatsen voor de verankeringspunten zijn aangegeven
in tekening 253-61 van Appendix J.

In neerwaartse richting moeten de schouderriemen naar achteren zijn gericht en
zodanig zijn gemonteerd dat zij vanaf de bovenrand van de rugleuning een hoek van
niet meer dan 45° maken ten opzichte van het horizontale vlak; aanbevolen wordt
echter deze hoek niet groter te laten zijn dan 10°.
De maximumhoeken ten opzichte van de middellijn van de zitplaats bedragen 20°
divergerend of convergerend (de schouderriemen kunnen zo worden gemonteerd dat
zij symmetrisch ten opzichte van de as van de voorstoel kruisen).
De schouderriemen moeten door middel van een lus aan een verstevigingsstang op
de veiligheidskooi worden bevestigd.
De dwarse versteviging moet een buis zijn van ten minste 40 mm x 2 mm, gemaakt
van koudgetrokken naadloos koolstofstaal, met een minimum treksterkte van 350
N/mm2 (Artiekel 12.4.3).
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De hoogte van deze versteviging moet zodanig zijn dat de schouderriemen, naar
achteren gericht, naar beneden gericht zijn met een hoek tussen 10° en 45° ten
opzichte van het horizontale vlak vanaf de rand van de rugleuning, waarbij een hoek
van 10° wordt aanbevolen.
De riemen kunnen met lussen of met schroeven worden bevestigd, maar in het laatste
geval moet voor elk bevestigingspunt een inzetstuk worden gelast (zie Tekening 25367 voor de afmetingen).

Deze inzetstukken moeten in de versterkingsbuis worden geplaatst en de riemen
moeten eraan worden bevestigd met bouten van M12 8.8 of 7/16 UNF specificatie.
Elk verankeringspunt moet bestand zijn tegen een belasting van 15 kN.

14.4 Spatborden
Elk wiel moet voorzien zijn van spatborden.
Deze moeten uit flexibele plastiek vervaardigd zijn met een minimum dikte van 4 mm.
Ze moeten stevig bevestigd zijn op minimaal 2 bevestigingsbeugels.
De spatborden moeten zodanig over de wielen uitsteken dat zij deze te alle tijde en
over ten minste de gehele breedte van de band een doeltreffende bedekking bieden,
en zij moeten zich achter de aangedreven wielen bevinden op ten hoogste 5 cm boven
het wegdek.
Voor de voorwielen moet het spatbord de wielen ten minste bedekken tot een verticaal
vlak (Z) door de as van de voorwielen.
Wat de aandrijfwielen betreft, mogen de wielen niet zichtbaar zijn vanaf bovenaf.
Spatborden mogen geen perforaties af scherpe randen hebben.
Indien het nodig is de spatborden te verstevigen, kan dit gebeuren met een buisje van
een aluminiumlegering met een maximale diameter van 15 mm.
In geen geval mag de spatbordversteviging worden gebruikt als excuus voor de
constructie van stootbalken of bumpers.
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14.5 Trek riem
Een trek riem aan zowel voor- als achterkant zijn verplicht.
Ze moeten :
− Goed zichtbaar zijn en gekleurd zijn in geel, rood of oranje ;
− Moet de passage van een cilinder met diameter van 60 mm kunnen toestaan ;
− Een riem type gemaakt van zacht materiaal ;
− De wagen kan op een droog oppervlak (beton of asfalt) worden getrokken door
trekkracht uit te oefenen in een vlak evenwijdig aan de grond, onder een hoek
van plus-minus 15 graden ten opzichte van de lengteas van de auto..
Deze controle moet worden uitgevoerd met de wielen geblokkeerd door middel van
het hoofdremsysteem.
De auto moet zijn uitgerust met banden van een type dat identiek is aan het tijdens de
wedstrijd gebruikte type.
Het kan plaatsvinden tijdens de voorafgaande keuring.

14.6 Uitrusting van de bestuurder
Conform aan hoofdstuk 3 van Appendix L aan de Code.

Toegepaste tekst
De Franse tekst van dit technisch voorschrift is de definitieve tekst waarop in geval van
een geschil over de uitlegging een beroep zal worden gedaan. De titels van dit
document zijn uitsluitend bedoeld om de leesbaarheid te vergroten en maken geen
deel uit van de geldende technische voorschriften.

Erkenning
Dit technisch reglement van 2022 is goedgekeurd door RACB Sport 23/02/2022
Visanummer : T01-XC/B22

Organisatie
De promotor organiseert in 2022 het X Cross Car Kampioenschap in samenwerking
met de BORA gesteund door de RACB.
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