
WAT IS TCR?
TCR staat voor Touring Car Racer. Voor dit nieuwe concept geldt  
een internationaal technisch reglement dat gelijk is aan dat  
van alle kampioenschappen ter wereld.  
Op mondiaal, regionaal en nationaal niveau zal er volgens 
dezelfde technische regels worden gestreden. Maar liefst 
11 landen (Spanje, Portugal, Duitsland, Italië, Thailand, 
Dominicaanse Republiek, Rusland, China en uiteraard  
België-Nederland-Luxemburg) en 2 regio’s (Azië, Amerika) 
bevestigden het runnen van TCR-auto’s in 2016.
De prioriteit in het reglement ligt bij de beheersbaarheid van  
de kosten, terwijl er tegelijkertijd een stabiele basis gelegd wordt  
voor de bouw en het onderhoud van de auto’s. 

KOSTPRIJS?
Kostprijs van een seizoen in de TCR Benelux vanaf 80.000 €  
(exclusief BTW). Deze prijs is gebaseerd op de running costs  
voor een auto in zeven evenementen, zonder inschrijvingsrechten.
Kronos Events stelt eveneens “packages” voor met, o.a., deelname  
aan een volledig seizoen, toegang tot hospitality, catering,  
grid Walk of taxi drive. 

WELKE AUTO?
Alle auto’s zijn voorzien van een op een seriemodel gebaseerde  
tweeliter turboaangedreven motor, 320 pk sterk. Kostprijs van een  
TCR-auto vanaf  70.000 € (exclusief BTW).
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SPORTIEVE REGELS PER EVENEMENT :
• Een auto kan door 1 of 2 rijders worden bestuurd. De behaalde punten worden gedeeld.

• Evenementen lopen over 2 dagen. 

•  Er er is één vrije training, een “long race” die geldt als KWALIFICATIE en dan  
4 sprintsraces van telkens 20’.

•  Tijdens de 1ste dag van  een race-weekend wordt de vrije training van 45’ en een  
Qualifying Long Race 60’ verreden.  De verplichte pitstop vindt plaats tussen de  
25ste en 35ste minuut.

•  Grid Race 1: op basis van de snelste ronde na de verplichte pitstop tijdens Long Race.

•  Grid Race 3: op basis van de snelste ronde voor de verplichte pitstop tijdens Long Race.

•  Tijdens de 2de dag zijn er liefst vier sprintraces. Race 1 heeft een staande start,  
Race twee een rollende start. Nadien is er een pauze en tijd om de auto’s na te kijken. 
Daarna begint Race 3 opnieuw met een staande start en Race 4 met een rollende start.  

SOCIAL MEDIA
In een wereld waar sociale media steeds een grotere rol spelen, wil ook de TCR meesurfen.
Zo zal de startgrid voor de Long Race worden samengesteld op basis van stemmen  
via Facebook.
Wie kan er stemmen? Sponsors, teams, rijders, merken…
De mogelijkheden:

	 •  Als promotor: mobile app’s lanceren. Het volgen van live resultaten, organiseren van 
stemrondes, het brengen van news.	 •  Als merkvertegenwoordiger: stemmen voor één van de rijders, win een testdrive…	 •  Als sponsor: organiseren van wedstrijden, uitnodigen om “jouw” rijder op de grid  
te bezoeken.	 • Als rijder: alle FB-vrienden uitnodigen om hem/haar te komen aanmoedigen.



DAG 1* DAG 2

VRIJE TRAININGEN  
1 of 2 rijders

45 min.

KWALIFICATIES  
LONG RACE 

1 of 2 rijders
Staande start – 60 min

1 verplichte pitstop tussen 25’ en 35’

PAUZE – REPARATIES

SPRINT RACE 1
Staande Start – 20 min

SPRINT RACE 2
Rollende start – 20 min

SPRINT RACE 3
Staande start – 20 min

SPRINT RACE 4
Rollende start – 20 min

TOTALE TIJD OP DE BAAN: 185 MINUTEN

De startopstelling van de Long Race wordt bepaald op basis van het 
aantal	stemmen	via	de	specifieke	Facebook-pagina TCR Benelux.

1 21 3 5 7 9

2 4 6 8 10 12

11

16

15

14

13

1320 votes 1256 votes 1214 votes 1123 votes 933 votes 801 votes 665 votes 325 votes

1311 votes 1230 votes 1213 votes 1058 votes 856 votes 723 votes 532 votes 159 votes

* verloop van race-weekends kan gewijzigd worden



BENZINE
Tanken tijdens de race is niet toegestaan. Het merk en type brandstof zal worden vast-
gelegd in het reglement en voor alle deelnemers gellijk zijn. Er zal een benzine leverancier 
aanwezig zijn op het circuit. 

BANDEN
Elke deelnemer mag 8 nieuwe Michelin-banden (slicks) gebruiken per evenement,  
plus 4 stuks van het vorige evenement. Voor het eerste evenement zullen 12 banden  
worden toegestaan. 
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