Evenement Registratie
Bewijs (ERB)
Minimum leeftijd

Club

Testlicentie

EU/nationaal

Vanaf 15 jaar

Vanaf 14 jaar

Vanaf 15 jaar

Minimaal 2‐daagse cursus via KNAF
erkende raceschool. Vervolgens
theorie‐ en praktijk examen

AUTORENSPORT

Houder van de Club licentie, met
aantoonbaar wedstrijdervaring in 5
wedstrijden afgelopen 24 maanden

Toegestaan voor

Club en NK wedstrijden. Raadpleeg
klassereglement of bijzonder
reglement voor benodigde licentie.

Met de testlicentie mag alleen
deel worden genomen aan de
officiële testdagen in Nederland
en dus niet aan wedstrijden.

Alle club en nationale wedstrijden
binnen gehele EU. Raadpleeg
klassereglement of bijzonder
reglement voor benodigde licentie

Medische keuring verplicht

Ja

Ja

Ja

Nee

Internationaal C Junior

Internationaal C Restricted

Internationaal C Senior

Vanaf 16 jaar

Nee

Nee

Internationaal B

Internationaal A

Zie onderstaand!

Vanaf 17 jarige leeftijd

Houder van EU licentie en succesvol
deel hebben genomen in tenminste
Houder van de Internationale Grade
10 (inter)nationale wedstrijden over
B licentie
een periode van 24 maanden en 18
jaar of ouder zijn.
Houder van de Grade C licentie en
succesvol deel hebben genomen in
Zes evenementen voltooid hebben in
tenminste 7 (inter)nationale
Grade C kampioenschappen.
wedstrijden over een periode van 24
maanden en 16 jaar of ouder zijn.

Houder van de EU licentie, krijgt de Houder van de EU licentie of
Internationaal D, met
licentie voorwaardelijk en moet
succesvol deelnemen in tenminste aantoonbaar wedstrijdervaring
5 wedstrijden over een periode van in 5 wedstrijden afgelopen 24
24 maanden.
maanden

Verplicht voor all voertuigen met
Verplicht voor alle voertuigen
een gewicht / PK verhouding groter
met een gewicht / PK
dan 3 kg/pk en voor alle Club en
verhouding tussen de 2 en 3
Bronze International Series
kg/pk. *
registreerd bij de FIA. *

Niet van toepassing

ECG nodig?

Internationaal C

Minimaal 3‐daagse cursus via KNAF
erkende raceschool. Vervolgens
theorie‐ en praktijk examen

Minimaal 3‐daagse cursus via
KNAF erkende raceschool.
Vervolgens theorie‐ en praktijk
examen

Voorwaarden licentie:

Internationaal D

Geldig voor slechts één competitie,
welke specifiek op de licentie staat
vermeld.
Voor alle
historische voertuigen in
autorensport. Ongeacht of gewicht
/pk verhouding minder dan 3 kg/pk
is. *

Verplicht voor Historic Formula
One cars (vanaf Periode G),
Formula Two cars (vanaf
Periode H), Indy Cars (vanaf
Periode G), Formula 5000 en
Formula A cars (all), Group C
cars (all), CanAm cars (all), Hill
Climb cars in Groupen CN, D en
E2 van Categorië II beschreven
in art. 251.1.1 van Appendix J,
en Sports Prototypes groter dan
2 liter (vanaf Periode G)
ongeacht gewichts
pk/verhouding. *

Ja

Ja

Ja, 1 x in 2 jaar. Rust ECG tot 45
Ja, 1 x in 2 jaar. Rust ECG tot 45
jaar, Inspannings ECG vanaf 45
jaar, Inspannings ECG vanaf 45 jaar
jaar

Niet van toepassing

Niet van toepassing

In top 3 zijn geëindigd in CIK‐FIA
Werelkampioenschap of Cup en 16
jaar of ouder zijn.

In totaal minimaal 14 punten hebben
behaald, in de 36 maanden
voorafgaand aan de aanvraag. Voor
meer informatie aanvullende
voorwaarden zie Appendix L van de
FIA Code Sportive International.

Verplicht voor alle voertuigen met
een gewicht / PK verhouding tussen
de 1 en 2 kg/pk. *

FIA wereldkampioenschappen *

Ja

Ja

Niet van toepassing

Ja, 1 x in 2 jaar. Rust ECG tot 45 jaar, Ja, 1 x in 2 jaar. Rust ECG tot 45 jaar,
Inspannings ECG vanaf 45 jaar
Inspannings ECG vanaf 45 jaar

