
 

Technisch Reglement BMC 

HOBBY MAX (FR125 MAX + EVO MAX)  

 

8.0 / Chassis Maximaal één per evenement.  
Alleen CIK/FIA/ gehomologeerde karts toegestaan welke niet ouder zijn dan 2000.  
Het homologatieblad en/of certificaat dient men altijd te kunnen overleggen. 

 

8.01 / Remsysteem 

 

Uitsluitend hydraulisch, gehomologeerd (CIK-FIA). Het homologatieblad dient men 
ten alle tijden te kunnen overleggen. Voorwielremmen verboden. 
Extra remkabel, minimaal 1,8mm dik, tussen hoofdremcilinder en rempedaal 
verplicht. Extra borgpen aan remblokken verplicht. Keramische rem niet toegestaan 

8.02 / Achteras  

Diameter Ø40mm of Ø50mm magnetisch materiaal, uit één geheel. 

Wanddikte (40mm) minimaal 2,9mm / (50mm) minimaal 1,9mm (over de gehele lengte.) 
 

8.03 / Velgen Aluminium of magnesium/diameter 5 inch 

Droog Maximaal 135/215mm / gemeten aan de buitenzijde velg 

Regen Maximaal 130/180mm +/- 5mm / gemeten aan de buitenzijde velg 

Spoorbreedte 
achter 

Maximaal 140cm / gemeten aan de buitenzijde velg 
Minimaal zie 4.05 achterbumper 

 Toevoegingen op,aan of om de velgen zijn verboden. Muv plaklood voor 
balanceren. Veiligheidsvelgboutjes zijn verplicht. 

                                      

8.04 / Banden 

 
Slicks Apex “VAH” Medium compound Voor: 4,5x10x5   Achter: 7,1x11x5 

Regen Apex “WET” Voor: 4,5x10x5 Achter: 6,0x11x5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slick banden uit het parc ferme dmv voucher systeem (zie sportief reglement 2018) 
Regen banden eigen inbreng . 
 
Geen modificaties en behandelingen toegestaan.  
Het is verplicht om de banden te monteren en te gebruiken volgens de rijrichting 
zoals vermeld op de band. 
 
Slicks, maximaal één set + één vervangende voor- of achterband per evenement, 
Uitsluitend in overleg met de Technische Commissie. 
 

Merknamen, codenummers, barcodes en maataanduidingen op banden moeten 
altijd zichtbaar blijven. Iedere vorm van kunstmatig opwarmen, opruwen, bewerken 
en/of met (chemische) hulpmiddelen schoonmaken of behandelen van banden is 
verboden.  Uitsluitend normale lucht is toegestaan in de banden. 

8.05 / 

Achterbumper 

 

Een door de CIK gehomologeerde “rear wheel protection” is verplicht. 
De achterbumper mag nooit buiten de achterwielen uitsteken en dient van plastic te 
zijn. 
 

8.06 /  

Side-pods 

 

Uitsluitend met een CIK gehomologeerde complete spoilerset. 
Side pots moeten bestaan uit één homologatie. 



 

Voorbumper 

Stuurspoiler 

Het homologatieblad dient men altijd te kunnen overleggen. 
 
 
 

  

8.07 /  

Benzinetank 

 

Kunststof benzinetank die bij het stuurstang support deugdelijk is gemonteerd.  

Alle tank ontluchting dient uit te monden in een reservoir. 
 

8.08 /  

Leeftijd 

 

Vanaf 15 jaar 

 
 

8.09 /  

Gewicht 

 

Minimaal 166 kg op elk moment 

 
 

8.10 / 

Startnummers 

 

Geel nummerbord met zwarte cijfers.  
(Aan de voorzijde, achterzijde en zijkanten) 
Nummer reeks van 501 t/m 599 

8.11 / Stoel 
 

De stoel moet minimaal op 4 plaatsen bevestigd zijn.(L.R boven en L.R onder) 
De 2 hoofdbevestigingen links en rechts boven van de stoel (tussen stoel en 
stoelsteun) moeten voorzien zijn van ringen met een minimale dikte van 1.5mm en 
een diameter van minimaal 40mm. Extra stoelsteunen die niet vast zitten dmv een 
bout moeten van het chassis verwijderd worden. 
 

8.12 /  

Lood bevestiging 

Lood mag uitsluitend bevestigd worden op het chassis of op de stoel 
Tot en met 3 Kg    minimaal 2 x M6 bouten met grote carrosserie ring 
Tot en met 6 Kg    minimaal 2 x M8 bouten met grote carrosserie ring 
Tot en met 10 Kg  minimaal 4 x M8 bouten met grote carrosserie ring 
Te lange uitstekende bouten zijn verboden 
De TC kan in verband met veiligheid ten alle tijden het lood laten verplaatsen. 

8.13 / 

Data Systemen 

 

Data logging is toegestaan,ook d.m.v.het gebruik van een GPS module. 
Met deze GPS module mag alleen data opgeslagen worden in het systeem wat op 
de kart gemonteerd zit. 
Naast de toegestane GPS module voor Data logging is iedere vorm van Telemetrie 
en of Radio communicatie verboden. 
Het tijdens het rijden overbrengen van gegevens uit het op de kart gemonteerde 
systeem naar een vast station (Laptop, Computer, Printer, Beeldscherm etc) is niet 
toegestaan tijdens het tijdrijden en de races op de baan,in de pitstraat of in het Parc 
Ferme. 
Voeding voor het data log systeem moet geschieden via een aparte voeding en 
mag dus niet aangesloten worden bij of op de voeding van de motor. 

8.14  / 

Camera’s 

 

Montage van mini camera’s op de kart zijn toegestaan mits deze deugdelijk zijn 
bevestigd en niet voor het startnummer geplaatst zijn. 
Lange of hoge uitstekende steunen t.b.v. montage zijn verboden. 
Dit altijd ter beoordeling van de T.C. 
Montage van camera’s op HELMEN of rijders is NIET toegestaan. 
 
Bij eventuele incidenten dienen de datadragers op verzoek van de Organisator 
ingeleverd worden ten behoeve van onderzoek door WL en Sportcommissarissen 
 

 



 

 

HOBBY MAX (FR125 MAX + EVO MAX) 

8.15 /  

Voorwoord 

 
Dit reglement gaat in op 01-Febr 2018 en vervangt daarmee alle oude 
reglementen.  
Het is verboden om aan de motor of aan de omringende motordelen modificaties 
uit te voeren. Alles wat niet expliciet in dit reglement beschreven staat is 
verboden.  
Wel kunnen er toekomstige aanvullingen bijkomen die aan de Rotax Max 
Service Centers bekend worden gemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van de 
rijder om het materiaal conform het technische reglement te voeren. 
 
Eventuele schroefdraad reparaties met helicoils en/of draadbussen zijn 
toegestaan, behalve voor de twee gaten in het carter ten behoeve van de Pick-
up sensor. 
 
 

8.16 /  

Motoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is toegestaan per evenement twee geldige verzegelde FR125 Rotax Max 
(NON EVO) motoren voorzien van een bijbehorend motor ID kaart te gebruiken. 

Voor EVO MAX motor zie hiervoor het Senior Plus reglement. 

Het gewicht blijft 166 kilogram. 

De te gebruiken motoren dienen van oorsprong via de Belgische Rotax 
distributeur te zijn gekocht. 

 

Indien men als Belg toch om wat voor reden dan ook in het bezit is van een 
buitenlandse motor, dient men deze aan te bieden bij de Belgische importeur ter 
verkrijging van een geldige Belgische motor ID kaart om vervolgens aan de 
Belgische evenementen te mogen deelnemen.  

 

Buitenlandse deelnemers die een verzegelde motor betrokken hebben via de 
officiële distributeur in het land van hun nationaliteit mogen ook deelnemen mits 
de technische reglementen één zijn met die van BMC 2018. 

De motoren mogen in geen enkel geval bewerkt worden en moeten ten alle 
tijden uitsluitend met originele Rotax onderdelen, welke specifiek ontworpen en 
geleverd worden voor de FR125 Max Senior motor, uitgevoerd zijn,  tenzij 
expliciet anders vermeld in dit reglement of aanvullend reglement 2018. 
 

Coaten en/of behandelen van bepaalde motoronderdelen. 

Het is verboden om aan onderdelen van de complete motor enige vorm van 
Mechanische,thermische,chemische of enige andere behandelingen uit te 
voeren, tenzij expliciet anders vermeld in dit reglement of aanvullend reglement 
2018.  
 

De Technische Specificaties 2018 zoals opgesteld door de Belgische Rotax 
distributeur zijn van toepassing. De Technische Specificaties van Rotax 2018 
vormen een integraal geheel met dit reglement. 

 

 

 

 

 

 

8.17 /  



 

Benzine Het is alleen toegestaan om brandstof te gebruiken met een maximum octaan 
gehalte van 98.  Let op : 95 octaan benzine bevat ethanol en wordt ten 
sterkste afgeraden. 
Controles worden uitgevoerd met een Digatron DT-47ft benzinetester. Deze is 
geijkt in een zuiver cyclohexaan vloeistof. 
Indien de waarde (resultaat) van de controle hoger is dan +60, dan wordt dit 
bestraft met een diskwalificatie voor het betreffende wedstrijdonderdeel. 
De organisatie zal vóór iedere wedstrijd een tankstation aanbevelen. Mocht de 
organisatie een rijder verplichten om brandstof te wisselen, dan ontvangt de 
rijder brandstof met een maximum octaan gehalte van 98, welke afkomstig is 
van het aangewezen tankstation, gemengd met 2% Denicol Syn 100 tweetakt 
olie. 
 

 

8.18 /  

Radiateur 

Radiateur moet gemonteerd zijn met alle originele onderdelen. 
Het verwijderen van de thermostaat in de cilinder kopdeksel is toegestaan. 
 
Het afplakken van de radiateur met tape is niet toegestaan. 
Enkel het afdekken dmv een plastic plaatje is toegestaan. 
 

8.19 / Squish Hobby Max = minimaal 1,00 mm 

8.20 / Carburateur Dellorto VHSB 34 QS, setting vrij 
Dellorto VHSB 34 QD, setting vrij 
Dellorto VHSB 34 XS, setting vrij 

8.21 / Ontsteking Bij de motor behorend 

8.22 / 

Tandwielverhouding 

Vrij.  
Motortandwielen : origineel van Rotax zijn toegestaan. De tekst “Rotax”dient in 
het motortandwiel graveert te zijn. 
Achter tandwiel : Type 219 
 

8.23 / Uitlaat 

 

Bij de motor behorend. Maximale geluidsproductie 98db(A) 
 

8.24 / Equipment  

- De complete race uitrusting dient te voldoen aan de CIK 
reglementen 

- Handschoenen dienen de GEHELE hand en pols te bedekken 

- Schoenen dienen tenminste de enkels te bedekken 

- De verantwoordelijke arts kan, tijdens een wedstrijd op grond van 
veiligheidsredenen, naar eigen goeddunken, andere voorschriften 
eisen 

- Een nek beschermer wordt aangeraden. 
  

Vanaf het moment dat de rijder aan een wedstrijdonderdeel deelneemt 
dient hij aan dit artikel te voldoen. 
 

 

 

  


