
Classic Endurance Championship 2020 
 REGLEMENT OVERZICHT 

Art Motor – racing with friends en de Stichting Classic Endurance nodigen uit tot inschrijvingen voor 
het Classic Endurance Championship 2020 voor viertaktmotoren met 18 inch wielen tot 1986 en 
motoren met 17 inch wielen tot 1998. Het Classic Endurance Championship omvat de volgende 
wedstrijden: 

 2/3 Mei / Oschersleben / D    4 uuren 
5/6 Juni / Assen/NL D   4 uuren 

    16 Augustus/ Chambley / F    3 uuren 
            19/20 September / Oschersleben / D  4 uuren 

Alle teams met twee rijders met één of twee motoren die voldoen aan de algemene technische 
voorschriften en de technische voorschriften van hun respectievelijke klasse zullen worden 
deelnemen. De indeling wordt apart gemaakt voor klassen en divisies. Het klassement van het team 
wordt bepaald door de jongere motor. Als er tot het einde van de wedstrijd minder dan 3 teams per 
divisie zijn, wordt de betreffende divisie samen met de eerstvolgende hogere divisie gescoord. 
 
T/m 1986: Geprofileerde banden, conventionele vork en carburator verplicht        t  
ClassiX:  2/3 cil t/m  950ccm  / 4/6 cil t/m 600 ccm                    t/m 1986  

Wiel- en bandendiameter optioneel, alleen geprofileerde banden. 
Niet toegestaan: Upside-Down-vorks, Bremsen met zes piston of radiale calipers, wave-
remschijven en rijders met Int.-Licentie 

Big ClassiX:    Twee- tot vier cilinders over 750 ccm            t/m 1986 
Wieldiameter nuur 16, 18, of 19 inch, alleen geprofileerde banden; Rijders wie punt 1.1 
Niet toegestaan: 17 inch wieldiameter, regenbanden, Upside-Down-vorks, Bremsen met zes 
piston of radiale calipers, wave-remschijven 

Bis 1998:   Bandendiameter en -profiel , voorwielvork, carburator of injectie optioneel 
TT Open:  4 cil: over 750 ccm, 2/3 cil.:  liquid koeling over 1.000 ccm                                c  
 Injectie zoals serie, oliekoeler en rijders wie punt 1.1. toegestaan 
TTF1:  4-Zyl.: t/m 750 ccm, 2/3 cil.: liquid koeling t/m 1.000 ccm                                  c 

Injectie zoals serie en oliekoeler toegestaan 
TTF2: 4 cill.:  t/m 600 ccm, 2/3 cill. LC t/m 750 ccm, aircooled over 1.000ccm          m     

Injectie zoals serie en oliekoeler toegestaan 
TTF3: 4-Zyl.: t/m 490 ccm, 1/3 cil.: LC t/m 660 ccm, aircooled t/m 1.064ccm              c 

Injectie zoals serie en oliekoeler toegestaan                        

         LC = liquid cooled / liquid koeling 
1.1. Deelnemers 
Teams die in de afgelopen 3 jaar meer dan een top 3 resultaat hebben behaald in de topklasse van het 
internationale Classic Endurance Championship gaan van start in de BigClassiX. Rijders die in de afgelopen 3 
jaar een top 3 resultaat hebben behaald in een internationaal of nationaal kampioenschap, gehouden op 17 
inch motoren, mogen niet starten. 
1.2. Wild Card 
De organisatoren behouden zich het recht voor om teams toe te laten, te classificeren en te evalueren waarvan 
de motoren niet aan de klasse voldoen. 
2. Classificatie, Waardering 
2.1. De technische voorschriften zijn bindend voor de classificatie.  
Op verzoek is een afwijking van de indeling in een van de standaardklassen mogelijk om gelijke kansen te 
behouden. 
2.2. Teams, die beginnen als one-bike-team, krijgen één ronde gecrediteerd. 
2.3. Voor teams met twee motoren bepaalt de hogere klasse het klassement van het team, ongeacht de lagere 
klasse van de motor. 
2.4. Als er minder dan 3 teams in een klasse zijn op de sluitingsdatum voor inzendingen, zal de betreffende 
klasse worden toegewezen aan de volgende hogere klasse en worden geëvalueerd met deze klasse. 
2.5. Motoren die het maximaal toegestane jaar van publicatie met een jaar overschrijden, worden toegelaten tot 
de start, maar worden niet opgenomen in de resultaten voor het seizoen 2020 (adW). 
 
                                     Volledige bindende regelgeving (engels)                                        

https://www.art-motor.de/home/wp-content/uploads/GB-CLASSIC-END-2020long.pdf

