Reeksen
reglement
VZW Ac De Crossvrienden

Voorzitter
Willy De Bie
0479636645

Ondervoorzitter
Herman Sommen
0474311412

decrossvrienden@gmail.com
https://www.acdecrossvrienden.com

Algemeen technisch:
1.

2.

3.
4.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

Het is verplicht om tijdens het rijden een helm, bril, nekband en een overal te dragen.
 Tijdens het afrijden van het parcours dient u helm, bril en nekband aan te houden.
 Wij adviseren een katoenen overal (geen syntetische i.v.m. brandveiligheid).
 Brandwerende overal is niet verplicht.
De stoel van de bestuurder moet voldoende sterk en degelijk verankert zijn en voorzien zijn van een
hoofdsteun.
 Een kuipstoel is verplicht.
 Bij de balken klasse en junioren mag een gewone autostoel deze is verplicht achter de stoel
verstevigd is en niet kan omklappen.
Indien de kuipstoel van kunststof is het verplicht deze op een metalen frame te plaatsen.
Het is verplicht om minimaal een 4 puntsgordel aan te hebben tijdens het rijden.
 Een 5 of 6 puntsgordel is aangeraden.
 De gordel moet stevig bevestigd worden.
5. Alle wagens moeten voorzien zijn van een rolkooi of balk. De buizen van de rolkooi MOET een
minimale diameter van 38mm zijn. De rolkooi dient goed en helemaal afgelast zijn.
Het is verplicht een buis van minimaal 38mm doorsnee op heup hoogte aan te brengen.
Pantserplaat aan de buitenkant van de wagen is niet toegestaan.
De deur mag vervangen worden door een staalplaat van 1mm dikte, de binnenkant dient afgewerkt te
worden.
Lichten:
 Elke wagen is verplicht 2 stoplichten van het type mistachterlicht te bevestigen.
 De kleur van de remlichten moeten rood van kleur zijn.
 De lampjes moeten 21W zijn.
 Led licht is toegestaan.
 Elke wagen is verplicht een stoflicht van het type mistachterlicht te bevestigen.
 De kleur van het stoflicht moet rood van kleur zijn.
 De lamp moet ten alle tijden branden.
 De lampen moeten 21W zijn.
 Led licht is toegestaan.
Remmen:
 Aangepaste, en junioren auto’s moeten minstens 2 wielen blokkeren en 2 vertragen.
 Sprinters en toerwagens moeten 4 wielen blokkeren.
Elke wagen is verplicht 2 stoplichten van het type misachterlicht te monteren.
 De kleur van de remlichten moeten rood van kleur zijn.
 De lampen moeten 21W zijn.
 Led licht is toegestaan.
Het is verplicht de auto tijdens het rijden aan de bestuurders gedeelte dicht te maken. Een raamnet in
het raam is alsook verplicht.
 Minimale gaasdikte 1.5mm en met mazen van max. 5x5cm.
Het is verplicht om 2 sleepogen of kettingen te bevestigen om snel afgesleept te kunnen worden.
Het startnummer moet zwart zijn op een witte achtergrond.
 Het is verplicht de nummers op een nummerbord op het dak te plaatsen.
 Het is aangewezen de nummers duidelijk zichtbaar op de zonneband of motorkap.
Banden en zijn vrij, met uitzondering van spikes en dubbellucht.
De uitlaat is vrij, een uitlaatdemper is verplicht.
Een overdreven rokende uitlaat (door bijv. overmatig olieverbruik) is niet toegestaan.
 Dit kan een schorsing opleveren
Pur schuim achter de bumpers is verboden.
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