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Terugblik aangaande Groep en klasse indelingen voor de toekomst:
Het BSR is reeds in 2017 begonnen met brainstorm sessies aangaande het nieuwe Rally
landschap voor 2023. In 2017 werden de grote lijnen daarvan reeds bekend gemaakt
(de tijd gaat snel!). Dit zogenoemde “nieuwe rally landschap” deed reeds zijn intrede
in 2018 ook reeds vrijgegeven en via de SRR reglementen vorming aangegeven.
Hetzelfde jaar deed ook de nieuwe Groep H (Historic) zijn intrede en werden de eerste
Groep G en P reglementen vrijgegeven zodat men deze al kon aanwenden.
Dit hele landschap zou voor 5 jaar gelden en dus voor 2023 zijn eigenlijke vorm hebben
aangenomen, ook aangekondigd dat we ons voor 10 jaar hieraan gaan verplichten. Dit
natuurlijk behoudens overheidsmaatregelen (Nationaal of FIA Internationaal).
We naderen ons 2023 en dienen dus dit jaar al daar waar mogelijk het hele reglement
voor dat nieuwe landschap op zijn plaats te hebben. MAAR vanaf 2023 gaan de
wijzigingen geheel gelden en doorgevoerd worden.
Een korte beschrijven van het nieuwe landschap en de basis waar voor de toekomst aan
gedacht is. Tevens wil het BSR zoveel mogelijk de basis gedachten van de FIA blijven
volgen in vermogens verhoudingen en mogelijke restricties.
INTERNATIONAAL:
Groep R (Rally); Dit zijn de volledig FIA Internationaal gehomologeerde groepen onder de volledig
gelden homologatie documenten, groepen en klasse, Zijnde de FIA Pyramide R1 (enkel voorbehouden WRC),
R2, R3, R4, en R5
NATIONAAL:
Groep R (Rally) FIA Groep A of N tot homologatie eind datum >8jaar >25 jaar
Groep H (Historisch) FIA (appendix K) Groep A of N bouwjaar >25 (verplicht) en einddatum homologatie
>15 jaar (vrijwillig). Groep HS (Voormalige Groep S wagens over 25 jaar / met aanpasingen)
Groep G (Gemodificeerd) Standaard met modificaties gebaseerd op de voormalige Groep A en Duitse
Gruppe F, Hier worden ook voormalige Groep S auto’s ondergebracht welke de 25 jaar nog niet hebben
overschreden (meer over deze Groep S en HS in de volgende nieuwsbrief).
Groep P (Production) Geheel standaard en gebaseerd op de voormalige Groep N en Duitse Gruppe G

