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Reglementspunkt  
der bør ændres 

Reglementnummer 
254.6.8 

Reglementpunkt i 

Supercup reglement: 
? 

Side 

Evt. nuværende tekst: 
 

 

Tekst bør ændres til: 
 

Batteri: 
 
Tilføjelse til 254.6.8: 
Batteriets placering er frit. Dog såfremt at det monteres i kabinen, skal det placeres bag den fiktive 

skillelinje der dannes bag førersædets ryg. 
Hvis dette monteres i kabinen, skal det være af typen tør. Den positive pol skal beskyttes for 

kortslutning, med et isolerende materiale. 
Flyttes batteriet fra oprindelige position, skal det fastgøres til chassiset ved hjælp af et metalsæde 

og minimum to metalbøjler med isolerende beklædning, der er fastgjort til gulvet med bolte og 

møtrikker. 
Til fastgørelse af metalbøjlerne, skal anvendes bolte med en diameter på minimum 10mm og 

kvalitet på mindst 8.8, og møtrikker af typen låse. 
Under hver bolt skal der være en forstærkningsplade på mindst 3mm i godstykkelse, og et areal på 

mindst 20cm2, på modsatte side af karosseriet. 
Metalbøjler skal have en minimums bredde på 20mm, og en godstykkelse på minimum 1mm for 

stål, og minimum 3mm for alu. 
 

Begrundelse: 
 
Ved bl.a. eftermontering af trykladning, kan det være svært at have ordentlig plads til batteriet på 

den originale placering.  
Og det sidder også bedre beskyttet, ved evt. kollision 
Teksten er taget fra Gr.A reglementet, med enkelte tilføjelser/ændringer. 

Dette forslag er indsendt af: 
Morten Lundgaard 

Dato: 

 



Reglementspunkt  
der bør ændres 

Reglementnummer 
254.6.9 

Reglementpunkt i 

Supercup reglement: 
? 

Side 

Evt. nuværende tekst: 
 

 

Tekst bør ændres til: 
 

Brændstoftilførsel: 
 
Den originale brændstoftank må fjernes.  
Fjernes den originale brændstoftank, skal der benyttes en FIA godkendt tank eller en 

motorsportstank i overensstemmelse med reglement 2, Tillæg 16 Motorsportstanke. 

Brændstoftanken må IKKE være anbragt i førerkabinen.  
Brændstoftanken må ikke være anbragt i motorrummet, med mindre den originale tank er 

placeret her. 
Det er tilladt at placere tanken i bagagerummet, selvom bagagerummet ikke er fuldstændigt 

adskilt fra førerkabinen, men kun hvis påfyldningen er placeret uden for bagagerum/kabine. 
Hvis påfyldningen er placeret i bagagerummet, skal der være en fuldstændig adskillelse mellem 

førerkabine og bagagerum og et afløb i det laveste punkt i bagagerummets bund. 
Tanken skal have en udluftning, der skal være ført til det fri. 
Brændstofslangerne må føres i kabinen, såfremt at de er godkendte til brændstof, og er 

stålarmeret. De må ikke føres mellem karossen og buret. 
Der må ikke forefindes samlinger på slangerne i kabinen. 
 
Brændstofpumper og filter er fri. 
 
Ekstra reservoir (surge tank) på max. 3 liter er tilladt. Skal være afskærmet fuldstændig fra 

kabinen, og må ikke placeres i motorrummet.  
 
 

Begrundelse: 
 
Det er ifølge 254 Gr.N reglementet kun tilladt at anvende en FIA godkendt tank som supplement 

til den originale tank. 
 
Har også tilføjet tanke som er Dasu godkendte (Reglement 2, tillæg 16 motorsportstanke), da 

disse er uden udløbsdato, og koster under det halve af FIA-tanke, som kun må bruges i 5 år. 

Dette forslag er indsendt af: 
Morten Lundgaard 

Dato: 

 



 

Reglementspunkt  
der bør ændres 

Reglementnummer 
254.6.1 

Reglementpunkt i 

Supercup reglement 
254.R4 

Side 

Evt. nuværende tekst: 
 

 

Tekst bør ændres til:  
 

Kølesystem: 
 
Tilføjelse til 254.6.1: 
Kølerens fabrikat, størrelse og befæstelsesbeslag er fri. Original placering skal bibeholdes.  
Ekspansions beholdere, pumper og slanger/rør; Placering, størrelse og fabrikat er Frit. 

 

Begrundelse: 
 
Som reglementet er nu, må der ikke ændres på det originale kølesystem. 
Og når man bruger en anden motor (koncern motor eller anden af samme mærke, eller ved 

eftermontering af turbo), kan det være nødvendig at bruge en køler med anden placering af 

studser, anden størrelse/model køler, mv. 

Dette forslag er indsendt af: 
Morten Lundgaard 

Dato: 

 



Reglementspunkt  
der bør ændres 

Reglementnummer 
253.16 

Reglementpunkt i 

Supercup reglement 
254.R12 

Side 

Evt. nuværende tekst: 
 

 

Tekst bør ændres til: 
 
Sikkerhedsseler skal være FIA homologeret. Dog tillægges 5 år på udløbsdatoen, svarende til brug i 

10 år fra produktionsdatoen. 

Begrundelse: 
 
Vil selvfølgelig gøre det billigere. 
Og er også tilladt i andre klasser/grene. 

Dette forslag er indsendt af: 
Morten Lundgaard 

Dato: 

 



Reglementspunkt  
der bør ændres 

Reglementnummer 
253.6.1 

Reglementpunkt i 

Supercup reglement: 
254.R12 

Side 

Evt. nuværende tekst: 
 

 

Tekst bør ændres til: 
 

Kabine: 
 
Førersæde skal være FIA homologeret. Dog tillægges 5 år på udløbsdatoen, svarende til brug i 10 

år fra produktionsdatoen 

Begrundelse: 
 
Vil selvfølgelig gøre det billigere. 
Og er også tilladt i andre klasser/grene. 

Dette forslag er indsendt af: 
Morten Lundgaard 

Dato: 

 


