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Reglement Driewieler klasse
•

De driewieler klasse is en non-contact klasse. Er mag geen contact gemaakt worden.



De minimale leeftijd voor deze klasse is 18 jaar en je moet in bezit zijn van een autorijbewijs.

•

Er mag gereden worden met max. 1300cc voorwiel aangedreven auto’s.

•

Er mag maar 1 persoon in de auto zitten.



Rijderswissel is niet toegestaan.

•

Het is de bedoeling dat men de wagen doormidden zaagt/slijpt en er dan een bangerkooi in
plaatst (een zogenoemde H-bok). Tevens moet er een deugdelijke rolkooi constructie naar
voren inzitten. Dan moet er 1 wiel gemonteerd worden aan de achterkant van de auto en
deze moet geveerd zijn.



Een maximale bandbreedte van 225mm achterop is toegestaan. Bredere banden worden niet
toegelaten.

•

Je mag met radiator rijden maar die moet in de motor ruimte bevestigd zijn. Ook is het
mogelijk een waterbak te plaatsen in een rechthoek of L-vorm. Een U-vorm is niet
toegestaan.

•

Er mag niet gereden worden met noppenbanden. (Opgesneden) sneeuwbanden of
rallybanden zijn wel toegestaan.

•

Een goed verankert en goed passende 4-puntsveiligheidsgordel. Een 5-punts of 6-punts
veiligheidsgordel met FIA keurmerk is wel geadviseerd, maar niet verplicht.



De stoel moet degelijk bevestigd zijn. Geadviseerd wordt om een kuipstoel te gebruiken in
plaats van een standaard autostoel.

•

Het is toegestaan een deurplaat te bevestigen maar niet verplicht.

•

De benzinetank moet op de bijrijdersplaats goed bevestigd worden op de bodem of aan de
bangerkooi (H-bok) aan de binnen zijde van de auto. De tank en leidingen dienen
afgeschermd te worden met staal.

•

Een goed werkend en zichtbaar stoflicht van min. 21 watt. Led verlichting is ook toegestaan,
minimaal 9 leds.

•

Twee goed werkende en zichtbare remlichten van min. 21 watt. Led verlichting is ook
toegestaan, minimaal 9 leds.
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