
Regelement de 6 sjtond  
1    Aandrijving (blok)  

1.2 Carters of delen van carters waarbij vario en torque-drive in 1 legering zitten zijn niet geoorloofd. (Korte riem 
aandrijvingen) 

1.3 Automaten uitgerust met een torque–drive dient de koppeling op de as / vario te zitten zoals origineel vanaf 
fabriek. 

1.4 Geen enkele inrichting om het blok te kantelen om meeer toeren te creëren is geoorloofd. 
1.5 Ontsteking mag niet na-programmeerbaar zijn. Ontstekingen met maximaal twee curves: instelbaar via een 

switch zijn geoorloofd. 
1.6 Geen enkel type met voet- of handschakeling zijn geoorloofd,(zie 1-1) ook niet als de versnellingen verwijderd 

zijn. ( geen RD50 blokjes enz.).Teams die sinds het begin rijden met een afwijkend vehikel hebben vrijstelling 
hiervan, maar worden wel geacht steeds hetzelfde blok te gebruiken. Deze vrijgestelde teams worden naar de 
hoogste klasse ingedeeld!! 

1.7 De koppeling mag in de 6 sjtond klasse niet gebruikt worden  
1.8 Maximaal 95 Decibel!! 
1.9 Vloeistoffen van zowel de overloop carburateur en de carterontluchting dienen zodanig opgevangen te worden, 

dat het verlies van vloeistoffen op het asfalt  voorkomen wordt (zie foto1-2). 
1.10 De aandrijfeenheid (blok) dient zowel voor kwalificatie (training), als wel de race, dezelfde te zijn. Bij het 

wisselen van carters (door bv motorpech op kwalificatie dag) dient vooraf (alleen op de kwalificatie dag) 
toestemming aan de technische Commissie (TC) gevraagd te worden. Hiervoor krijgt men echter een straftijd 
van 15 minuten welke direct bij de start wordt voldaan. Complete reserveblokken zijn niet geoorloofd! Hierop 
geldt de volgende uitzondering: heb je wel een tweede blok en je raceblok loopt stuk, kun je alsnog deelnemen 
onder de volgende voorwaarde: je blok is bekend bij de TC en goed gekeurd. Wisselen van het complete blok 
betekent 30 minuten straftijd. 

1.11 Varios dienen beveiligd te zijn, zodat deze bij afbreken niet op volle toeren weg kunnen! 
1.12 Elk vehikel dient te zijn uitgerust met een startonderbreker; te bevestigen aan pols zodat bij een valpartij de 

brommer gelijk uitgaat. (alleen dit systeem is toegelaten) zie foto 3. 

           

Foto 1     foto 2       foto3 

  

1.1a 50cc tweetakt /88cc viertakt LUCHTGEKOELD /AUTOMAAT (type mobylette)
     b Enkel atmosferische motoren zijn toegelaten.
     c Het gebruikte carter dient afkomstig te zijn van een gehomologeerde 
 (voor de openbare weg vrijgegeven) 50cc automaat, waarvan t bijbehorende frame vanaf verkoop 
 vanaf fabriek een minimale wieldiameter van 16 inch bezit.


