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230.1 TEKNISKE BESTEMMELSER
DS3 Cup af vikles ef ter nærværende tekniske reglement, idet bestemmelserne i FIA’s Gruppe N
reglement 254 (særlige bestemmelser f or gr. N) og bestemmelserne i 252 (Generelle
bestemmelser f or Gr. N, A og R-GT), 253 (sikkerhedsbestemmelser gr. N, A og R-GT) og 255
(Særlige bestemmelser f or gr. A).

230.2 DEFINITION
Serien udskrives f or Citroën DS3 150 THP, 155 THP og 165 THP som er i overensstemmelse
med ”Dansk Automobil Sports Union National homologeringsattest Citroën DS3” og
nærværende reglement.
Dette vil sige at der vil altid kunne tages en original Citroën DS3 reservedel i brug som
sammenligningsgrundlag, samt via bilens stelnummer På www.service/citroen.com – dog ikke
dele som er beskrevet i race pakken.
Yderligere ændringer er specif iceret i det f ølgende, idet det, som ikke er udtrykkeligt er tilladt i
Reglement 252, 253 og 254 og i nærværende reglement, er f orbudt.
Principperne f or dette reglement f astholdes i 2 år f ra reglementet udgives i november 2018
(gældende f or sæson 2019 og 2020). Praktiske og nødvendige ændringer kan f orekomme ef ter
af tale imellem Insight Racing og BU.

230.3 MINIMUM VÆGT
Minimumsvægt er 1120 kg. Denne vægt skal bilen ved enhver kontrol under et arrangement
opf ylde, inklusiv kører, sikkerhedsudstyr, samt den mængde væsker - f .eks. olie, brændstof ,
køle-, bremsevæske - som bilen indeholder ved vejningen. Ingen f ormer f or vægtf orøgelse må
f oretages i pit, på banen eller i Parc f erme området.
Kontrolvejning f oretages på banens vejeudstyr.
Det er kørerens eget ansvar at montere en vægt kasse i bilen, som beskrevet i reglement 2,
tillæg 6, samt selv at medbringe evt. vægt (kassen er en ”del” af bilen – SKAL være monteret
til teknisk kontrol).

230.4 MOTOR
Detaljer omkring motorstyring meddeles i bulletin inden sæsonstart.
Airconkøler samt pumpe og tilhørende rør og slanger til kabine må af monteres.
Teknisk tegning af turbostørrelse og dimensioner f oref indes i homologeringsattest.
Original indsugnings-/ trykrørssæt udskif tes til alu-model (se race-pakke).
Original svinghjul og kobling må udskif tes til IR/Sachs model.
Motorstyring samt turbo skal være plomberet af Insight Racing/teknisk kontrol inden
sæsonstart.
230.4.1 GEARKASSE
Alle indvendige dele i gearkassen skal f orblive originale / dog med undtagelse af ef termonteret
dif f erentialespær, som kun må monteres af Insight Racing.
Check og service på gearkassen må kun udf øres af Insight Racing. Der må ikke benyttes andre
gearinger i gearkassen end den f abriksmonterede, som leveres til Danmark.

230.5 UDSTØDNING
Udstødning som specif iceret i Race-pakke skal være monteret.
Udstødningsgasstrømmen må aldrig modif iceres med elektroniske eller mekaniske
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anordninger.
Forrør / downpipe udskif tes (2 typer er godkendt if lg. Insight Racing).
Ef ter udstødningsmanif oldet / i luf tstrømmens retning er udstødningen f ri, men
udstødningssystemet skal være i 2.5” rør og skal udmunde indenf or bilens omkreds (se
252.3.6) Original katalysator skal erstattes med en 100 cell FIA/ONS godkendt katalysator.

230.6 HANDISÆT
Der må monteres handisæt i bilen. Reglen betyder, at man skal montere gashåndtag ved
rattet samt aktivere f odbremsen og koblingen med et håndtag. I begge tilf ælde skal
trædef laden på pedalerne f jernes. Hvis handisæt monteres, er det tilladt at montere
sekventielt gearskif te, men en sådan gearkasse må kun indeholde det antal gear, som
køretøjet leveres med i Danmark. Der må monteres hydraulikpumpe til nedgearingerne.
Der må ikke benyttes andre gearinger i gearkassen end den f abriksmonterede, som leveret i
Danmark.
Desuden skal regler vedrørende sikkerhed f or handicapbiler jf . DASU 253 overholdes, og hele
ombygningen skal godkendes af teknisk delegeret.

230.7 AFFJEDRING
Ridehøjde, Camber, Caster, Toe in/out er f rit, bærearme og endestykker må udskif tes med
dele f ra Race-pakke, men må ikke ændres, f orlænges eller f orkortes ud over det i
homologeringsattesten anf ørte.
Undervogn/støddæmper: D2
Forreste krængningsstabilisator: Original type 21,5mm eller 24 mm.
Biler f ør årgang 2013 er produceret med 22/24mm krængningsstabilisator, part nr. 5081 P4.
Biler ef ter årgang 2013 er produceret med 21.5mm krængningsstabilisator,
part nr. 96 747 463 80.
Det er tilladt at benytte begge typer af krængningsstabilisator – uanset bilens årgang.
Alle originale monteringspunkter skal bibeholdes med undtagelse af øverste monteringspunkt
f or tårnlejet.

230.8 HJUL OG DÆK
Dækmærke og type f or:
Slicksdæk – Hankook F200 200/610R17 C5
Regndæk – Hankook Z207 200/620R17 W5
Dæk skal bestilles hos:
Motor dealer Denmark, BmSport Aps, Thorsvej 6, 4100 Ringsted. Tlf : +45 53801093. Mail:
per@hankook-competition.dk. www.hankook-competition.dk
Antal af slicks er begrænset således:
Til f ørste løb skal der f or teamet (startnummeret) registreres 6 dæk.
Til hvert af de ef terf ølgende tilmeldte/deltagende løb kan der f or teamet (startnummeret)
registrenes yderligere 2 dæk.
Antal af regnvejrsdæk er f rie.
Leverandøren/teknisk kontrol registrerer alle dæk via dækkets stregkodesystem.
Ingen kunstig, mekanisk eller kemisk bearbejdning af dækkene er tilladt.
Under tidtagning og heat skal der køres på enten regndæk eller registrerede dæk (4 dæk af
samme type). Der må køres på ikke registrerede dæk til den f rie træning.
Det er alene kørerens ansvar, at f å registreret de nødvendige dæk til hele arrangementet
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senest 60 min. f ør tidtagning hos den tekniske kontrollant, som sørger f or kommunikation til
løbsledelse og dommere.
Registrerede dæk, der f år skader, kan kun udskif tes, hvis der er tale om f abrikationsf ejl, og
f ejlen anerkendes af dækleverandøren og teknisk kontrol.

230.9 BREMSER
Fabrikat af bremseklodser: Valgf rit
Fabrikat af f orreste bremseskiver: D2/Alcon
Fabrikat af bagerste bremseskiver: Originale
Bremse -rør/-slanger må udskif tes til armeret slanger.
Der må monteres slanger til køling af f orhjulsbremserne via bilens originale huller i f orreste
kof anger (tågelygtemontering).
Bremsef orstærkeren må f rakobles (vacuumslangen må af monteres).

230.10 KARROSSERI
Al beklædning og støjdæmpning, må f jernes. Airbags skal f jernes. Det er tilladt at montere
ekstra kontrolinstrumenter (så som olietryksur, vand temp. og hovedkontakt til styring af
køleblæser ”vandkøler”).
Sæder skal f jernes og udskif tes med racersæde. Sædet skal være FIA homologeret, min. FIA
standard 8855-1999, der tillades +5 år f ra udløbsdato. Sædet skal være helt og f ri f or f ejl.
Sæder med FIA standard 8862-2009 har ingen national f orlængelse.
Sikkerhedsseler skal være FIA homologeret, min. 8853/98, der tillades +5 år f ra udløbsdato.
Der skal monteres sikkerhedsf olie på indersiden af ruderne, gælder dog ikke f or polycarbonat
(Lexan) ruder.
Skader på karosseri, ruder, f oliering og reklamer f or klassesponsorer skal udbedres inden
næste konkurrence.
Varmeapparat må f jernes og det er tilladt at lave f riskluf ttilf ørsel til f ørerkabinen igennem
taget. Hvis varmeapparatet f jernes skal der monteres et andet anlæg til ef f ektiv af dugning af
ruderne.
Batteri skal f lyttes f ra motorrummet til kabinen. Type og montering jf . Reglement 255.5.8.3.
I kabine og motorrum må alle genstande og installationer, som ikke er nødvendige i
f orbindelse med kørsel på en racerbane eller er af sikkerhedsmæssig betydning f jernes. Det
kan f .eks. være radio/cd udstyr, sprinklervæske anlæg, f oring af bagagerumsklap, ratlås skal
f jernes, rat justering skal f ikseres og der må monteres startknap i stedet f or nøglestart m.v.
Håndbremse og dennes monteringsanordning må f jernes ef ter eget ønske.
Kof angere må udskif tes til DS3 model (f acelif tet model f ra årgang 4/2015-) uanset bilens
årgang, men original monteringsskinne erstattes med ny alu-model uanset årgang (se racepakke).
Klassens tekniske kontrollant kan suverænt af gøre, om en genstand eller installation må
f jernes/modif iceres og han er samtidig ansvarlig f or at f orholdet meddeles samtlige kørere
tilmeldt i klassen i særskilt bulletin.
Indvendige døre if ølge reglement 254.6.7.2.2.
Udskæringer eller modif icering samt f jernelse af orig. Sidebeskyttelsespanel i dørene er IKKE
tilladt, medmindre der monteres et sidebeskyttelsespanel som er lavet af ikke-brændbare
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komposit materialer.
Minimumsf ormen af panelet skal rette sig ef ter det viste på tegning 255-14 (reglement
254.6.7.2.3).
Det er tilladt at montere airdock i motorhjelmen f or nedkøling af turbo.
Det er tilladt at lave udskæring i køleropsætningen f or bedre køling af turbo samt ren/kold luf t
til luf tf ilter.
Den tilladte udskæring er mærket med gul på billede 230.A.

Billede 230.A
Det er tilladt at lave udskæringer samt f jerne den nederste del af instrumentbordet (kun
plastdele/midterkonsol/handskerum og lign.) – Forstærkning/travers i metal skal f orblive
original (blå pil), se billede 230.B.
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Billede 230.B

LED kørelygter (A) samt nederste plastskørt på f orreste kof anger må f jernes, se billede 230.C.

Billede 230.C

230.11 BRÆNDSTOF
Der må kun benyttes normal blyf ri benzin. Det benyttede brændstof skal være i
overensstemmelse med reglement 252.9.1.
Det benyttede brændstof skal være tilgængeligt i normal handel i Danmark, Sverige Norge og
Finland og skal være tappet f ra en servicestations pumpestander mærket med max. 100
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oktan, uden andre tilsætninger. Yderligere gøres opmærksom på, at det er kører/anmelder der
har ansvaret f or at kunne dokumentere handelsstedet f or det benyttede brændstof .
Der skal være mindst 3 l. brændstof til kontrolbrug tilbage i tanken ef ter hver tidtagning og
hvert løb. Brændstof skal kunne af tappes af BU eller teknisk kontrol via FIA godkendt
benzinkobling.
Promotoren kan vælge at specif icere en benzinleverandør som ef terf ølgende skal benyttes,
dette kan meddeles i en bulletin senest 14 dagen inden et arrangement i 2020.

230.12 KOMMUNIKATION
Radiokommunikation mellem pitmandskab og kører er tilladt. Radiokommunikation mellem
kørerne er ikke tilladt.

230.13 SÆRLIGT SIKKERHEDSUDSTYR
Kørsel med Hovedf ikseringsudstyr ”Frontal Head Restraint”(FHR) er obligatorisk i DS3 Cup.

230.14 RACE-PAKKE
Montering af delene i race-pakke er obligatorisk. Den købes via Insight Racing.
mkj@insightracing.dk tlf . 21630614
Race-pakke indeholder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fjedre (f or) der kan vælges imellem 2 typer
Fjedre (bag) der kan vælges imellem 2 typer
Katalysator FIA godkendt 100 cell
Udstødning / f orrør (downpibe - 2 typer)
Udstødning – 2,5” rør
Lejesæt / alu dele i bagbro
Krængerstang - justerbar stab. stænger (f or)
Indsugningskit – Forge High f low (2 typer)
Turbo trykrørssæt – Forge (alu-model)
Blowof f ventil Forge FMDVDS3R (lukket model, 2 typer trykf jeder, grøn eller gul)
Bærarme DS3 Cup - Justerbar med joints lige (ny model eller buet if ølge DS3 Cup
Homologerings attest (valgf ri))
Styrekugle, ny model eller gammel model if ølge DS3 Cup Homologerings attest (valgf ri)
Spær i gearkasse - monteres af Insight Racing
Motor- / gearkasseophæng – stål / alu (2 typer)
Bagvinge DS3 Cup – ny bagvinge monteres og erstatter den originale tagspoiler
Kof angerbeslag, alu-sæt (f or og bag, årgang 2010-)
FIA godkendt benzinkoblingskit

Valgf rit tilkøb til racer-pakken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Originale LED-lygter.
Shortshif t på gearkassen f or mere præcist skif t.
Polycarbonat (Lexan) sideruder (valgf ri)
Alukøler – Insight Racing model
Svinghjul-/ koblingssæt – Insight Racing / Sachs model
Airdock til motorhjelm.
Bremsekølingskit (Citroën Sport)
Kof anger DS3 (Facelif tet model f ra årgang 4/2015-)
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