Reglement Duo-klasse
De duo-klasse is GEEN contactklasse!
De toegelaten leeftijd is minimaal 18 jaar.

Algemeen
Definitie van Duo:
o Sturing aan de rechtse kant, pedalen aan de linkse kant of Engelse auto met sturing aan
de linkse kant.
o

Behouden van het stuur aan de kant van de pedalen is toegelaten.

o

Enkel auto’s op benzine . Dus geen auto’s op diesel of gas (van deze wagens mag wel de
carrosserie gebruikt worden)

o

3-deurs, 4-deurs, 5-deurs en stationwagen toegelaten.

Carrosserie
o

De versteviging van chassisbalk en de bumperbalk zijn toegestaan.

o

Ook een schelp om de motor en de radiator te beschermen tegen het zand zijn
toegestaan

Lassen van deuren en naden:
o Omdat de Sierra’s vrij uitgedund zijn, mogen de naden van de carrosserie en deuren
gelast worden met plaatjes

Lassen van de motorkap:
o Er mogen hoeken gelast worden aan de A-stijl van de motorkap.
o

Maximale afmetingen van deze hoeken:
o

dikte: 2mm

o

rechte kanten: max. 40cm

Bevestiging van de motorkap:
o Met 2 clavetten
o

Met maximum 3 bouten van m12

Bevestiging van het kofferdeksel:
o Met maximum 4 plaatjes

o

Met maximum 4 bouten van m10

Deuren vooraan:
o Deurplaten links en rechts zijn verplicht minimum 1 bout m10 door de a en de b stijl + 1
bout doormidden van de deur
o

De deurplaat moet minstens 20 cm hoog zijn en 6 millimeter dik

o

De voorste deuren mogen volledig doorgelast worden ter bescherming van de eigen
veiligheid.

Vloerplaten zijn toegestaan

Motor
Carburatie
o Enkel originele carburateurs die op Sierra zijn gemaakt zijn toegestaan.
o

Carburateur op 4-cilinder, blijft op 4-cilinder, carburateur op V6 blijft op V6,…

o

Chokekleppen mogen verwijderd worden.

o

Luchtfilter mag verwijderd worden.

o

Gebruik van originele luchtfilter of sportluchtfilter (bv. K&N) is toegestaan ter
bescherming van uw motor.

Multipoint-injectie
o Luchtfilter en maf-sensor mogen eventueel verwijderd worden.
Monopoint-injectie
o Luchtfilter mag verwijderd worden.
Motorgedeelte
o Alle onderdelen van de motor moeten 100% standaard zijn.
o

Er mag geen race-materiaal in verwerkt worden.

o

Motorsteunen mogen doorboord worden of vervangen worden door ijzeren steunen of
polytheen-rubbers.

o

De alternator mag verwijderd worden.

o

Radiateur is toegestaan met elektrische of mechanische ventilatoren.

Koeling

o

Waterbak is toegestaan.

Brandstoftank
o

De originele brandstoftank moet volledig verwijderd zijn.

o

De externe tank bevindt zich in de wagen bij voorkeur op de stempel(kot).

o

Moet minimaal 30cm verwijderd zijn van de stoelen.

o

Mag niet verder naar achter gezet worden dan op de achteras van de wagen.

o

Moet afgedekt worden met een plastic kap.

o

Koperen leiding of ijzer-gewapende naftleiding is verplicht, met een afsluitkraan binnen
handbereik.

Batterij
o

Mag op de originele plaats bevestigd zijn

o

Mag ook in de wagen gemonteerd worden:

o

Er moet een ijzeren batterij-bak voorzien zijn.

o

Moet afgedekt worden met een plastiek kap.

o

Mag 12V of 24V geschakeld zijn.

Ophanging
Schokbrekers
o

Enkel standaard schokbrekers voor zijn toegelaten.

o

Geen regelbare schokbrekers, zoals Koni of Billstein.

o

Dikkere olie in de schokbrekers is niet toegelaten.

o

Alles origineel!!!

Spiraalveren
o

Enkel originele spiraalveren zijn toegelaten.

o

Hulpveren zijn ook niet toegestaan.

Stabilisatie

o

Enkel origineel is toegestaan.

o

Er mogen dikkere rondellen achter de draagarm van de stabilisatie geschoven worden
voor versteviging

Overbrenging
Versnellingsbak
o 4-bak en 5-bak zijn toegestaan.
Achteras
o
o

Alle originele overbrengingen zijn toegestaan.
Elke vorm van sper is niet toegestaan.

Banden
o

Alle straatbanden zijn toegestaan, geen slicks.

o

Toegelaten Bandenmaten:
o

Maximum breedte van de band: 185

o

Minimum hoogte van de band: 60

o

Maximum 14 inch velgen

o

Stalen en aluminium velgen worden beiden toegelaten.

o

Alle lood moet verwijderd worden.

o

Geen noppen of toppen banden.

Veiligheid
o

Stoelen dienen degelijk vastgezet te worden.

o

Minimum een 4-puntsgordel is verplicht.

o

Alle glas en scherpe delen dienen verwijderd te worden.

o

Een rolkooi of bangerkooi is toegestaan. Anders moet er achter elke zetel een
bouwschoor voorzien worden (geen houten balken).

o

De hoofdsteunen dienen vastgemaakt te worden aan de kooi of schoren d.m.v. een gordel
of touw.

o

Bij het weghalen van het stuur aan de kant van de pedalen, dient de volledige stuurkolom

verwijderd te worden. Er mag dus geen stuurstang blijven zitten.
o

Wie een rolkooi met dubbele buis aan de deuren heeft, is niet verplicht van deurplaten te
voorzien.

o

Alle scherpe uitstekende loshangende delen moeten bij voorkeur verwijderd of
afgeschermd worden

o

Bij betwisting hebben de keurders het laatste woord

o

Bij eventuele problemen vragen of andere info kan je steeds terecht bij onze organisatie

