
OVERZICHT 2020  
	  

1. Kampioenschap 2020                                                                                                                             
TT SuperclassiX is een raceserie voor amateur racers met motoren die niet later dan 2004 werden geïntroduceerd, op 
dat moment beschikbaar waren voor aankoop of gebruik maken van onderdelen die toen beschikbaar waren. 
	  

De technische regels bepalen welke motorfietsen, welke specificaties en wijzigingen zijn toegestaan. De details voor 
het verloop van de wedstrijd, de sportieve en juridische aspecten worden behandeld in het Sportreglement en het 
Algemeen Reglement.  
	  

4 evenementen met 2 wedstrijden en in de meeste gevallen extra track day op de dag(en) voor de wedstrijd worden 
gehouden: 
 

1/2 Mei 2020 Zünd in den Mai Motorsport Arena Oschersleben 
3 kwalifikaties, 1 warm up,  2 races – Vrijdag/Zaterdag - vanaf 379€ 

5, 6, 7 Juni 2020 Assen ClassiX / CRT TT Circuit Assen 
3 kwalifikaties, 1 warm up,  2 races – Vrijdag t/m Zondag - vanaf 379€ + 25€ CRT licentie/verzekering 

13/14 Juni 2020 Festival ITALIA Motorsport Arena Oschersleben 
3 kwalifikaties, 1 warm up,  2 races , Zaterdag/Zondag - vanaf 379€ 

19/20tSeptember 2020 BIKEtoberfest Motorsport Arena Oschersleben 
3 kwalifikaties, 1 warm up,  2 races , Zaterdag/Zondag - vanaf 379€ 
 

2. Classificatie TT SuperclassiX                                                                                         
De classificatie per wedstrijd zal worden vastgesteld volgens de volgende divisies: 

 
TT Open: 4 cilinders over 750 ccm 

2/3 cilinders over 1000 ccm 
TTF1:  4 Z cilinders tot 750 ccm 

2/3 cilinders tot 1.000 ccm 
TTF2:  4 cilinders tot 600 ccm 

2/3 cilinders tot 750 ccm 
TTaircooled: 4 cilinders, lucht/olie koeling, tot 750 ccm 
  4 cilinders, lucht koelingd tot 1.000 ccm 
  2/3 cilinders, lucht en lucht/olie koeling – tot 750 ccm . 
 

Alle motoren zijn toegelaten die niet later dan 2004 officieel werden geïntroduceerd, op dat moment beschikbaar 
waren voor aankoop of die onderdelen gebruiken die toen beschikbaar waren - zie de volgende lijst van de meest 
recente modellen: 
 

Honda  Kawasaki Suzuki  Yamaha           Ducati         Aprilia 
 

600  PC35/37/41/40 ZX 636 A/B K1-4  RJ05, RjJ09 
750                                                         ZX 7, all                   K4  FZ, OW 02/2 
1000  SC50, 57                ZXT 00 C  K4  RN01,04,09, RN 12      996,998,999     Mille RF, RR 
 

. Nog een technische keuring kan op elk moment worden uitgevoerd. De paddock wordt beschouwd als het parc 
fermé. 
 

3. Allgemeen Technisch Reglement n 

8.2.0. Geluidslimit: 100 dBA in Oscherleben, Assen: 102 dBA  
8.2.1. De middenbok, de achteruitkijkspiegels, de nummerplaat en de houder moeten worden verwijderd. 
8.2.2. De zijbok moet ofwel worden verwijderd ofwel worden voorzien van een veiligheidskabel. 
8.2.3. Koplampen, achterlicht en signalen moeten worden verwijderd of afgeplakt. 
8.2.4. De uiteinden van de clip-ons moeten worden afgerond. De stuurradius moet voldoende zijn en de handen 
van de berijder moeten zich zonder beperkingen op het stuur kunnen bewegen. 
8.2.5. De uiteinden van de voetsteunen moeten worden afgerond. De achterste voetsteunen moeten worden 
verwijderd of de veiligheidskabels moeten in opgeklapte positie worden bekabeld. 
8.2.6. De randen van de kuipwerk, de kuip en het kuipscherm moeten worden afgerond. 
8.2.7. De remmen van het voor- en achterwiel moeten met aparte hendels worden bediend. 
8.2.8. Alle motoren moeten voorzien zijn van een duidelijk herkenbare contactschakelaar of sleutel. In geval van 
afwezigheid moet een alternatieve oplossing worden doorgestuurd naar de controle. 
8.2.9. Moeren en bouten onder zware mechanische belasting mogen niet van een lichte legering zijn. De wielassen 
moeten van ijzer zijn. 
8.2.10. Alle olievul- en filter-openingen en verbindingen moeten betrouwbaar worden gesloten. De 
veiligheidszekering met draad is zeer aan te bevelen en kan door middel van een controle worden benadrukt. 
8.2.11. Alle leidingen (behalve serie) dan de voorraadvoerende motorvloeistof onder positieve druk moeten van 
een met metaal versterkte constructie zijn met verwisselde of geprofileerde connectoren. In geval van niet-naleving 
moet een alternatieve oplossing aan een controle worden onderworpen. 
8.2.12. Aandrijfketting en rondsel moeten voldoende beschermd zijn. 
8.2.13. Alle motoren moeten ofwel een gesloten airboxsysteem hebben dat de vloeistof uit de motor opvangt, 
ofwel een opvangbak voor ontluchtingsolie die min 1000 cc van de afgekeurde vloeistof moet kunnen opnemen. 
8.2.14. Startnummers en sponsorklevers 
Startnummers moeten minimaal 18 cm hoog zijn en duidelijk zichtbaar en herkenbaar. De organisatoren hebben het 
recht om sponsorstickers verplicht te declareren. Indien de fiets of rijder zich niet aan de regels houdt, kan 
scrutinering worden geweigerd en kunnen gescoorde finishtrajecten worden vernietigd. 
 

                                                                                                    	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  


