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Wijzigingen met ingang vanaf november 2018, zijn onderstreept weergeven. Alle
voorgaande edities zijn niet meer van toepassing.
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Algemeen reglement 2019
1

Algemene bepalingen

In dit document zijn de basis reglementen voor de Yamaha R3 Cup (hierna genoemd als
“YMR3-Cup”) bepaald. Deze zijn tezamen met een eventueel aanvullend reglement van
toepassing tijdens alle YMR3-Cup activiteiten en evenementen.
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Inschrijving

Alle YMR3-Cup deelnemers worden op uiterlijk 1 maart 2019, voor het volledige raceseizoen
ingeschreven. De inschrijfprocedure wordt volledig gedaan door de YMR3-Cup organisatie.
Buitenlandse licentiehouders dienen een toestemming van hun motorsportbond te kunnen
voorleggen en moeten voor de betreffende competitie een geldige racelicentie hebben.

2.1

Leeftijdsgrens

Aan de YMR3-Cup is een leeftijdsgrens. Deelname aan de YMR3-Cup is mogelijk van 14 jaar tot
en met 35 jaar. Deelname vanaf 13 jaar is enkel mogelijk op dispensatieaanvraag. De aanvraag
voor een dispensatieregeling wordt behandeld door de YMR3-Cup organisatie en de KNMV
Wegrace Bondscoach.

2.2

Inschrijfprocedure

De wijze van inschrijving voor één seizoen YMR3-Cup is als volgt. Zodra de deelnemer zijn of
haar motor in ontvangst neemt, dient hij/zij bij aflevering het bedrag van € 9.799,00 exclusief
BTW, te voldoen bij zijn of haar Yamaha-dealer. In het totaalbedrag is het inschrijfgeld voor
seizoen 2019, ter waarde van € 3.300,00 (excl. 9% BTW) inbegrepen. Voor de tweedejaars
deelnemers geldt, dat hij of zij één factuur ontvangt ter waarde van € 3.300,00 (excl. 9%
BTW). Hiermee is de deelnemer ingeschreven voor het gehele seizoen 2019. De factuur dient
vóór 1 maart 2019 betaald te zijn.
Afmelding: Uitsluitend na schriftelijke afmelding aan de YMR3-Cup, gedaan tot twee (2) weken,
veertien (14) kalenderdagen, vóór het evenement (startdatum). Als er volgens de YMR3-Cup
organisatie sprake is van aantoonbare overmacht kan het inschrijfgeld van het desbetreffende
evenement, onder inhouding van € 50,- administratiekosten, worden geretourneerd. Afmelden
binnen twee (2) weken, veertien (14) kalenderdagen, vóór voor het betreffende evenement
kunnen niet behandeld worden en vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

2.3

Maximaal aantal deelnemers

Het maximale aantal YMR3-Cup deelnemers voor het seizoen 2019 is vastgesteld op 28.
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Yamaha R3 Cup pakket

Het Yamaha R3 Cup pakket 2019 is als volgt:
Yamaha YZF-R3 (standaard uitvoering)
Akrapovič uitlaatsysteem (compleet)
Öhlins voorvork cartridge
Öhlins voorvork veren set
Öhlins voorvork olie
Öhlins schokdemper
Race kuipen set (compleet)
Race zadel
Yamaha sticker set
YMR3-Cup sticker set, inclusief startnummers
Motorblok carterbescherming
Rem-schakel set (compleet)
Teen-/ kettingbeschermer
Rembeschermer vóór
K&N luchtfilter
Explosafe
Stuurstoppers
Stalen remleiding set
Veiligheidslicht
Set velgen: incl. remschijven, keringen, lagers en bouten
1 set Pirelli Super Corsa (slicks)
1 set Pirelli Diablo Rain (regen)
Paddockstand bobbins
Paddockstand
Paddock Blue kleding pakket
Blokverzegeling
Yamalube oliepakket
Inschrijfgeld volledig raceseizoen
3.1
Yamaha R3 Cup paddock kledingpakket
De YMR3-Cup deelnemers zijn verplicht om tijdens YMR3-Cup evenementen, de door Yamaha
Motor Europe, branche Nederland, beschikbaar gestelde Yamaha Racing kleding te dragen.
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Design Yamaha R3 Cup motorfiets en motorpak

Op de onderstaande foto is het YMR3-Cup design voor het seizoen 2019 weergeven. De
YMR3-Cup partners worden geplaats op het zitje, het voorspatbord en de onderkuip. Alle
overige locaties op de motoren zijn vrij voor de YMR3-Cup deelnemers. Wijzigingen in het
design en de kleurstelling van de motor zijn niet toegestaan. Ook het voeren van
conflicterende sponsornamen van Yamaha, Yamalube en de YMR3-Cup partners is niet
toegestaan.

Alle YMR3-Cup deelnemers zijn verplicht om badges van YMR3-Cup partners op hun motorpak
te plaatsen gedurende alle YMR3-Cup evenementen. De YMR3-Cup levert de verplichte
badges aan de deelnemers. Het is niet toegestaan de door de YMR3-Cup organisatie
vastgestelde partner-locaties op de racepakken aan te passen. De motorpakken van de YMR3Cup deelnemers worden door de YMR3-Cup organisatie gekeurd.
De verplichte sponsorbadges zijn:
- YAMAHA
- Yamaha Revs Your Heart
- YAMALUBE
- bLU cRU
- Pirelli
- Racesport
- Motoplus
- Akrapovic
- Öhlins
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Het voeren van conflicterende sponsornamen van Yamaha, Yamalube en de YMR3-Cup
partners is niet toegestaan.
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Yamaha R3 Cup seizoenprijzen 2019

Yamaha Motor Europe, branche Nederland stelt voor het seizoen 2019 de volgende prijzen
beschikbaar aan de top drie van het YMR3-Cup kampioenschap:
1ste prijs: Uitnodiging voor de Yamaha bLU cRU Masterclass 2019 én een Yamaha Motor
Europe, branche Nederland MotoGP Valencia (2019) VIP arrangement voor twee personen.
2e prijs: Uitnodiging voor de Yamaha bLU cRU Masterclass 2019 én een Yamaha Motor
Europe, branche Nederland TT Assen (2020) VIP arrangement voor twee personen.
3e prijs: Uitnodiging voor de Yamaha bLU cRU Masterclass 2019 én een Yamaha Racing XL
Riding Gear tas.
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Yamaha R3 Cup partners 2019

De YMR3-Cup wordt mogelijk gemaakt door een aantal belangrijke partners.
De partners voor het seizoen 2019 van de YMR3-Cup zijn als volgt:
Yamaha Motor Europe, branche Nederland
Leverancier Yamaha YZF-R3 motorfietsen en Yamaha (Racing) onderdelen.
Yamalube*
Onderhoudspakket, bestaande uit vier (4) liter Yamalube Racing 10/W-40 olie, 1x
motorfietsreiniger, 1x kettingvet. *Geldt alleen bij aanschaf Yamaha R3 Cup kit.
Akrapovič
Leverancier Akrapovič uitlaatsysteem.
Öhlins
Leverancier, vóórvering en achtervering kit.
Pirelli
Leverancier racebanden en advies en support tijdens aantal YMR3-Cup evenementen.
K&N Performancefilters
Leverancier luchtfilters.
Bike Design
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Leverancier GB Racing parts, staalommantelde remleidingen en overige racing parts.
Motoplus
Partner in de print media.
Racesport.nl
Partners in de online media.
Dankzij deze Yamaha R3 Cup partners, is het mogelijk om voor de YMR3-Cup deelnemers, de
beste prijzen in benodigde race onderdelen aan te bieden. Tevens dragen deze partners bij
aan een gezonde sportomgeving van de YMR3-Cup deelnemers.
Alle YMR3-Cup deelnemers zijn verplicht om de belangen van de YMR3-Cup partners te
waarborgen en te behartigen. Het is niet toegestaan om de YMR3-Cup partners te conflicteren
met persoonlijke sponsoren. Alle YMR3-Cup deelnemers zullen begeleid worden in het
promoten van de YMR3-Cup partners doormiddel van mediatraining en coaching.
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Yamaha R3 Cup-evenement

Onder een wegrace evenement (hierna genoemd als “evenement”) wordt verstaan één of
meerdere trainingen en wedstrijden voor gemotoriseerde tweewielers op nader
gespecificeerde data, gedurende één of meerdere dagen op een afgesloten circuit, volgens in
het Aanvullend Regelement vastgestelde criteria.

7.1
Aanvullend reglement
Per evenement kan door de organisator van het evenement én de YMR3-Cup organisatie een
Aanvullend Reglement (AR) worden opgesteld. Hierin staan alle bijzonderheden over het
betreffende evenement welke betrekking hebben op deelname en specifieke
wedstrijdbepalingen. De YMR3-Cup organisatie zal voorafgaande aan het evenement een
goedgekeurd AR ter beschikking van de deelnemers hebben.
De YMR3-Cup organisatie stelt het AR én het tijdschema van het desbetreffende evenement
aan haar rijders beschikbaar. Het tijdschema geeft richttijden waar de deelnemer en het team
zelf verantwoordelijk voor zijn om eventuele wijzigingen op te volgen.
7.2
Coaching
Tijdens alle YMR3-Cup evenementen is er een gecertificeerd motorsporttrainer aanwezig.
YMR3-Cup deelnemers zijn verplicht om de coaching sessies te volgen. De coaching zal
bestaan uit:
- Fysieke warming-up
- Briefing en debriefing vóór en na de trainingen en de wedstrijd(en)
- Collectieve meetings waarin verbeter- en aandachtspunten besproken worden
- Trackwalk
- Analyses op en naast de baan van alle rijders
- Analyses doormiddel van data-recording.
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7.3
Technische support
Tijdens alle YMR3-Cup evenementen is er technische support aanwezig. De technische
support wordt verzorgd door Yamaha Motor Europe, branche Nederland en zal bestaan uit:
- Onderdelen service
- Support in reparaties
- Support in afstellen van de motor set-up
- Advies en begeleiding in alle technische aspecten van de YMR3-Cup
- Door-ontwikkeling en optimaliseren van technische aspecten van de YMR3-Cup
7.4
Bandenservice
Tijdens alle YMR3-Cup evenementen zijn er Pirelli racebanden leverbaar. YMR3-Cup
deelnemers kunnen zijn of haar racebanden bij de YMR3-Cup organisatie wisselen.
7.5
Paddock indeling
De YMR3-Cup organisatie reserveert altijd een bepaalde ruimte voor de YMR3-Cup organisatie
en haar deelnemers. Alle YMR3-Cup motoren staan tijdens het gehele evenement verplicht
onder de daarvoor door Yamaha Motor Europe, branche Nederland, beschikbaar gestelde
Yamaha Racing tenten. Een milieumat onder de motor is verplicht en zal aan het begin van het
seizoen eenmalig door Yamaha Motor Europe, branche Nederland aan de deelnemers
uitgereikt worden. De deelnemer dient ervoor te zorgen dat de milieumat voorafgaande aan
elk evenement schoongemaakt is.
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Technisch reglement 2019
8

Specificaties Yamaha R3 Cup

Deelname aan de Yamaha R3 Cup staat open voor Yamaha YZF-R3 motoren zoals geleverd
door de officiële Yamaha-motorfietsdealers van Yamaha Motor Europe, branche Nederland en
mogen uitsluitend van het bouwjaar 2015, 2016, 2017 en 2018 zijn. Verder dienen ze te
voldoen zoals omschreven in de Yamaha YZF-R3 Service Manual van Yamaha Indonesia Motor
Manufacturing Ltd.
Iedere rijder mag slechts één motorfiets ter keuring aanbieden en, indien goedgekeurd, voor
het desbetreffende evenement gebruiken. Uitsluitend in geval van ter plaatse onherstelbare
schade (frame, voorvork, achtervork, motorblok), kan er een andere motorfiets ter keuring
worden aangeboden en, indien goedgekeurd, worden gebruikt. De keuringssticker dient in dit
geval verwijderd te worden van de eerste motorfiets. De deelnemer mag deze motorfiets niet
meer gebruiken tijdens de resterende training(en) en wedstrijd(en) van het desbetreffende
evenement. Deze regel is niet van toepassing bij eventuele vrije trainingen die voorafgaande
aan het evenement door de organisator worden georganiseerd.
Alles wat niet omschreven is in de volgende regels in dit reglement moet blijven zoals
geproduceerd door Yamaha Motor Co., Ltd. voor de gehomologeerde Yamaha YZF-R3
motorfiets.
8.1
Toegestane wijzigingen
De hierna vernoemde wijzigingen zijn toegestaan. Alle onderdelen moeten afkomstig zijn van
het gehomologeerde model, tenzij hierna anders is vermeld. Onderdelen mogen niet worden
toegevoegd, verwijderd, of gewijzigd tenzij hierna anders is vermeld. Alle vloeistoffen die
gebruikt worden zijn vrij, met uitzondering van het koelwater zoals omschreven in dit
regelement.
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Borgen

Onder borgen wordt verstaan: het voorkomen van loslopen/losraken door gebruikmaking van
metalen draad met een dikte van minimaal 0,6 mm. Het gebruik van splitpennen wordt
beschouwd als borgen. Het gebruik van zelf borgende moeren en van producten zoals Loctite
wordt niet beschouwd als borgen omdat de goede werking daarvan niet zonder demontage
kan worden vastgesteld bij de technische keuring. Alle vuldoppen, pluggen, bouten, moeren
en oliefilter die bij het loslopen een olielekkage kunnen veroorzaken, moeten zijn geborgd.
Bouten en moeren waarmee remklauwen en remverankeringen zijn bevestigd, moeten zijn
geborgd. De kettingspanners van de achteras moeten worden geborgd. Bouten, moeren en
pluggen mogen zodanig worden aangepast (gaten boren) dat borgen mogelijk is.
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Brandstof

Als brandstof mag alleen loodvrije benzine worden gebruikt. Dat wil zeggen, benzine die
normaliter ook door gewone motorvoertuigen op de openbare weg wordt gebruikt en die
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voor iedereen via de gebruikelijke tankstations langs de openbare weg verkrijgbaar is.
Toevoegingen van bijvoorbeeld octaanboosters, alcohol, Avgas, blue gas, enz. is verboden.
Controle vindt plaats door middel van de researchmethode ASTM D 2700. Als de controle
uitwijst dat het octaangetal hoger is dan 102 RON (met een tolerantie van 3), of als de benzine
een verboden stof bevat, wordt de rijder uit de uitslag van de training of wedstrijd verwijderd
en veroordeeld tot het betalen van de researchkosten. Om controle mogelijk te maken moet
de brandstoftank tijdens en na de tijdtraining en de wedstrijd minimaal één liter brandstof
bevatten.
Om het gebruik van illegale brandstof tegen te gaan kan de YMR3-Cup organisatie rijders
verplichten gebruik te maken van door de YMR3-Cup organisatie verstrekte brandstof. Deze
brandstof wordt maximaal 48 uur voor de wedstrijd aangekocht via een gebruikelijke
tankstation. Geselecteerde rijders worden door een TC-lid persoonlijk op de hoogte gebracht.
Elke geselecteerde rijder moet uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de tijdtraining of de
wedstrijd met zijn machine, en met een lege brandstoftank, aanwezig zijn op de door de TC
aangewezen plaats. De rijder geeft aan de TC de gewenste hoeveelheid (maximaal 7,5 liter)
benzine op. De verstrekte benzine mag alleen ter plaatse en onder toezicht van de TC worden
toegevoegd, in de gebruikelijke hoeveelheid, waarna de tank kan worden verzegeld. De rijder
mag slechts met toestemming van de TC naar de startplaats gaan.
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Banden

De toegestane banden in de Yamaha R3 Cup zijn Pirelli Supercorsa SC1 (Diablo Supercorsa V3
SC1 Front en Diablo Supercorsa V3 SC1 Rear) of Pirelli Diablo Rain. Banden moeten voorzien
zijn van een YMR3-Cup controlesticker. Per evenement ontvangt iedere deelnemer vijf (5)
bandenstickers (twee vóór en drie achterband stickers). Het is niet toegestaan het origineel
aanwezige banden profiel aan te passen. Het bandenprofiel dient voor aanvang van de
training of wedstrijd een minimale profieldiepte te hebben van 1,5 mm gemeten op het
diepste punt van iedere profiel sectie. Het gebruik van bandenwarmers is toegestaan.
Toegestane bandenmaat:
Pirelli Supercorsa
Vóór
Achter
110/70/17
140/70/17
Pirelli Diablo Rain
Vóór
Achter
110/70/17
140/70/17
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Minimumgewicht

Het minimumgewicht van de Yamaha R3 Cup motor bedraagt 140 kilogram. Tijdens het gehele
evenement moet de Yamaha R3 Cup motor, incl. brandstoftank met minimaal 1 liter brandstof
inhoud, aan het minimumgewicht voldoen. Er is geen tolerantie aangaande het
minimumgewicht. Gedurende of na afloop van de trainingen kan het gewicht van de Yamaha
R3 Cup motor gecontroleerd worden. Bij de controle na afloop van de race worden de
motoren gewogen in de staat waarin zij de wedstrijd hebben beëindigd. De rijder dient
medewerking te verlenen bij deze controle(s). De YMR3-Cup organisatie is, indien zij dit nodig
acht, gedurende het gehele raceseizoen bevoegd om een minimumgewicht en/of een
gecombineerde motor- en rijdersgewicht aan te passen.

11

13

Nummers en nummerplaten

Ondergrond:
Wit
Cijfers:
Blauw
De YMR3-Cup organisatie levert de cijfers aan die op de reglementaire plaatsen moeten
worden aangebracht.
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Motorblok

Het motorblok dient in zijn geheel standaard te blijven. Motoren kunnen tijdens het
evenement worden uitgekozen voor een DYNO test.
14.1 Motorblokrevisies
YMR3-Cup motorblokken mogen uitsluitend gereviseerd worden door een officiële Yamaha
motorfietsdealer. Gereviseerde motorblokken dienen ten allen tijden ter controle
aangeboden te worden bij de YMR3-Cup organisatie.

14.2 Motorblokverzegelingen
Alle Yamaha R3 Cup motorblokken worden door de YMR3-Cup organisatie verzegeld. De
verzegeling moet intact zijn en de nummering moet in overeenstemming zijn met de
administratie van de YMR3-Cup organisatie. Voorafgaand aan het raceseizoen, dienen alle
YMR3-Cup deelnemers, hun motoren aan te bieden voor een vermogensmeting. De YMR3Cup motoren worden verzegeld op de volgende elementen: distributie kettingspanner,
cilinder en cilinderkop, ontsteking deksel, koppeling deksel en de ECU. Als één of meerdere
van deze verzegelingen op een evenement moet worden verwijderd, dient men vooraf
contact op te nemen met de YMR3-Cup organisatie. Nieuwe verzegeling mag alleen op het
evenement worden aangebracht door de YMR3-Cup organisatie. Buiten de evenementen kan
alleen na een vermogensmeting bij een door de YMR3-Cup organisatie aangewezen DYNO,
een verzegeling worden aangebracht. Deze verzegeling kan pas worden aangebracht als het
resultaat van de vermogensmeting niet hoger is dan de gehomologeerde specificaties. De
kosten van deze vermogensmeting komen voor rekening van de eigenaar van de
desbetreffende motorfiets.
14.3 Carterbescherming
Alle motordeksels waarachter zich olie bevindt en in contact kunnen komen het wegdek
tijdens een valpartij moeten voorzien zijn van een bescherming (cover), gemaakt van staal,
aluminium, titanium of kunststof. Deze toevoeging moet bestand zijn tegen schokken en een
eventuele valpartij en dienen deugdelijk bevestigd te zijn. De keuze hierin qua merk is vrij.
De door de YMR3-Cup organisatie geleverde producten zijn:
- Yamaha YZF-R3 Engine Cover Set – EC-R3-2015-SET-GBR
- IMPACT ENGINECOVERSET – HHCNC126
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14.4 Secundaire transmissie
Het vóór en achter kettingwiel mag gewijzigd worden. De ketting mag worden vervangen
maar moet de steekmaat 415, 420, 428 of 520 hebben. De keuze voor O-ring of conventioneel
type is vrij. Het deksel over het voorste kettingwiel mag worden verwijderd of veranderd. Een
kettingbeschermer is verplicht en moet zijn gemonteerd op een zodanige wijze dat het niet
mogelijk is om met enig lichaamsdeel tussen de onderste kettingloop en het achterkettingwiel
te komen. De keuze hierin qua merk is vrij.
Het door de YMR3-Cup organisatie geleverde product is:
GB Racing Chainguard Sharkfin – CGA10GBR.
14.4.1 Kettingspanner
De kettingspanner moet geborgd worden, de swingarm dient te blijven zoals gehomologeerd.
14.5 Radiateur
Als koelmiddel mag alleen water worden gebruikt, al dan niet gemengd met ethanol. Andere
antivriesmiddelen zijn niet toegestaan. Aan het koelmiddel mag maximaal twee procent
anticorrosie middel worden toegevoegd. Het monteren van een zogenaamde “Additional
Water Cooler’’ is toegestaan. Ter bescherming van de radiateur mag een fijnmazig rooster
voor de radiateur worden geplaatst. Tevens mag er rondom de radiateur een rijwindstroom
bevorderende kap gemonteerd worden. Deze rijwindstroom bevorderende kap mag niet
buiten de stroomlijnranden komen. De radiateurventilator mag verwijderd worden. Het
monteren van een losse temperatuur sensor en display is toegestaan. Het koelvloeistof
expansievat mag verwijderd worden.
14.6 Uitlaatsysteem
Er mag uitsluitend deelgenomen worden met de Akrapovic Yamaha YZF-R3 FULL RACE
SYSTEM C. Het is toegestaan een crashprotector rondom de uitlaatdemper te plaatsen, mits
deze is goedgekeurd door de YMR3-Cup organisatie. De maximale geluidslimiet is 102 dBa.
Met een tolerantie van 3 dBa na afloop van de wedstrijd. Het toerental waarbij gemeten dient
te worden: 7500 t/min.

14.7 Luchtfilter
Het luchtfilter mag worden vervangen door een “Racefilter”. Het toegestane luchtfilter is K&N
Airfilter YA-3215 en worden door de YMR3-Cup organisatie geleverd aan alle YMR3-Cup
deelnemers. De luchtfilterbehuizing dient in zijn geheel standaard te blijven. De Air Intake
Duct mag verwijderd worden. De YMR3-Cup organisatie is bevoegd om gedurende het seizoen
de luchtfilterbehuizing, aan te passen of te vervangen.
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15

Elektronica en elektrische delen

De YMR3-Cup motoren moeten zijn uitgerust met een goed werkende aan-uit schakelaar. aanuit schakelaar moet gemonteerd zijn op een stuurhelft, op zodanige wijze dat deze met de
hand aan de handgreep kan worden bediend. De schakelaar dient roodgekleurd te zijn. Het
contactslot mag verwijderd worden. Overige stuurschakelaars mogen verwijderd worden. De
standaard aan-uit schakelaar mag vervangen worden:
- Motion Pro, switch RH 4 REV 2 YAM-B
- DOMINO, RIGHT SWITCH (our 0453AB.5D.04.00)
15.1 Motormanagementsysteem
Het is verplicht om met de door Yamaha Motor Europe, branche Nederland, beschikbaar
gestelde GET-ecu te rijden. De GET-ecu blijft eigendom van Yamaha Motor Europe, branche
Nederland. Alle YMR3-Cup GET-ecu’s worden ingesteld met een maximaal toerental. Het
maximaal toerental voor de YMR3-Cup is vastgesteld op 13.000 tpm (RPM). De YMR3-Cup
organisatie kan het toerental van de YMR3-Cup GET-ecu’s wijzigingen wanneer zij dat nodig
acht. Alle YMR3-Cup GET-ecu’s worden door de YMR3-Cup organisatie, voorafgaand aan het
seizoen en maximaal twee keer gedurende het seizoen geprogrammeerd met een
zogenaamde “Mapping 1 en Mapping 2”. De YMR3-Cup kan wanneer zij dat nodig acht
gedurende het seizoen de Mapping 1 en Mapping 2 van deelnemende motoren wijzigen.
15.1.1 Data-recording
Er mag een Data-Recording set gemonteerd worden. De YMR3-Cup organisatie behoudt
bevoegdheid om data-analyse van alle deelnemers vrij in te zien. De YMR3-Cup organisatie is
bevoegd om random een zogenaamde “Controle-Data-Recording set” monteren.
De toegestane data-loggers zijn:
- GET
- AIM
- 2D
Toegestane “additional” sensoren zijn:
- GPS
- Vóórvering sensor
- Achtervering sensor
- Voorrem druksensor
15.2 Motormanagement controlelampje
Het motormanagement controlelampje moet normaal functioneren.
15.3 Laptimers
Er mag een laptimer gemonteerd worden. De keuze hierin qua merk is vrij.
15.4 Accu
De accu mag vervangen worden door een lichtere variant. De accu aansluitingen en
verbindingen dienen te blijven zoals gehomologeerd.
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15.5 Quick shifter
Er mag een quick shifter gemonteerd worden. Toegestane quick shifters zijn:
- Translogic Intellishift
- HMGP
- HMSS
- GET
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Frame en subframe

Op de zijkanten van het frame mag een bescherming van composietmateriaal worden
aangebracht (crashbeschermers). Crashbeschermers mogen uitsluitend via de YMR3-Cup
organisatie gekocht worden. Er mag niets extra’s aan het frame zijn aangebracht of daarvan
worden verwijderd. Alle motoren moeten zijn voorzien van een framenummer (VIN-nummer),
aangebracht zoals omschreven in het homologatie document.
16.1 Voorvering
De standaard inwendige delen van de telescopische voorvork mag worden vervangen door
een Öhlins NIX22 Cartridge kit. De inwendige veren mogen uitsluitend vervangen worden
door een Öhlins veer: 6,5, 7,0 en 7,5. De doorsteek van de vorkpoten in de kroonplaten mag
worden veranderd. Balhoofd dient spelingvrij te zijn en soepel te bewegen. Kroonplaten
dienen standaard te blijven. Voorvorkolie is vrij.
16.2 Schokbreker
Het veerelement achter mag worden vervangen door een Öhlins STX46 Schokbreker. De veer
(achter) mag uitsluitend vervangen worden door een Öhlins veer. Toegestane veren zijn:
61104-59(150 kg), 61104-64(160 kg), 6110469(180 kg), 61104,81(190 kg). Schokbrekerolie is
vrij.
16.3 Remsysteem
Het ABS systeem mag in zijn geheel verwijderd worden behoudens de bedrading en
connectoren die deel uitmaken van de hoofdkabelboom. De zekering van de ABS module
moet verwijderd worden. De remleidingen moeten worden vervangen door staal ommantelde
exemplaren zoals geleverd door YMR3-Cup organisatie. Verder mogen de remleidingen geen
beschadigingen vertonen en zodanig gemonteerd zijn dat doorslijten of afklemmen niet
mogelijk is. Leidingen mogen geen lekkage vertonen. Voor- en achterremblokken zijn vrij. De
remschijven mogen vervangen worden door een after-market versie. De keuze hierin qua
merk is vrij.
16.4 Stabilisatoren
Er mogen geen stuurdempers of andere stabilisatoren toegevoegd worden aan de motor.
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Bedieningshendels

Bedieningshendels van rem en koppeling mogen worden vervangen of worden verplaatst en
het afstelmechanisme voor deze hendels mogen aanwezig zijn. De uiteinden van de deze
stuurhelften moeten zijn afgrond met een vuldop van minimaal 20 mm doorsnede.
De bijbehorende kabels mogen geen beschadigingen vertonen en zodanig gemonteerd dat
afklemmen en doorslijten niet mogelijk is. Alle motoren moeten zijn voorzien van een
voorremhendel bescherming (brake-protector).
Het door de YMR3-Cup organisatie geleverde product is:
- Gilles – BHP-01.
17.1 Gashendel
Het gashendel moet soepel werken en zelfsluitend te zijn. Het originele gashendel
bedieningssysteem mag worden vervangen door een zogenaamde “snelgas” versie, zoals
geleverd door YMR3-Cup organisatie. De bijbehorende kabels mogen geen beschadigingen
vertonen en zodanig gemonteerd dat afklemmen en doorslijten niet mogelijk is.
De toegestane snelgas units zijn:
- Domino – Yamaha R3
- Motion Pro – Throttle Kit REV 2 Yamaha
17.2 Stuurhelften (clip-ons)
Stuurhelften (clip-ons) mogen vervangen worden door zogenaamde “race clip-ons”.
Het door de YMR3-Cup organisatie geleverde product is:
- Gilles GPL2-410
17.3 Voetsteunen en pedalen
Voetsteunen en schetsplaten (rem/schakelset) mogen vervangen worden door een aftermarket versie. Het schakelpedaal mag worden gemodificeerd om “omgekeerd” te kunnen
schakelen. Voetsteunen mogen star bevestigd worden. Het uiteinde van de voetsteun moet
zijn afgerond door een bolvormig uiteinde. De keuze hierin qua merk is vrij.
De door de YMR3-Cup organisatie geleverde producten zijn:
- YMR3-Cup
PBA Rearset
- Gilles
FXR-Y05-CUP
- DPNS
Rearset YR3 018
17.4 Benzinetank
De benzinetank moet zijn gevuld met een explosie werend middel (bv. explosafe). De gesloten
tankdop moet lekvrij zijn en zijn voorzien van een veiligheidsslot om onvrijwillig openen ten
alle tijde te voorkomen. De tankdop mag in zijn geheel vervangen worden door een
zogenaamde “snelsluit tankdop’’. De filter van de tankontluchting mag verwijderd. De
zijkanten van de benzinetank mogen voorzien worden van pads om de tank stroever te
maken.
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17.5 Design
Stroomlijndelen, tankcover, onderkuip en het zitje moeten worden vervangen en wordt
uitsluitend door de YMR3-Cup organisatie geleverd. Het betreft een kuipen set van: PlasticBike, artikel nummer: Plastic Bike - R3RACECOWLING. De stroomlijnruit (kuipruit) mag
vervangen worden door een aftermarket versie, zoals geleverd door YMR3-Cup organisatie.
Toegestane kuipruiten zijn: FABBRI- Y300C.
De onderkuip moet zo zijn geconstrueerd dat deze in geval van een motorschade minimaal de
helft van de hoeveelheid olie en koelmiddel moet kunnen bevatten (minimaal 5 liter). De
onderzijde van eventuele gaten in de stroomlijn mag niet lager geplaatst zijn dan 50 mm.
boven de onderzijde van de kuip. In de onderkuip dient een gat te zitten met een diameter
van 25 mm. Dit gat, aan de voorzijde van de onderkuip, moet zijn afgedicht, anders als met
tape, tijdens droge condities en dient open te zijn in geval van regencondities.
Het design zoals bepaald door de YMR3-Cup organisatie mag niet aangepast worden. Motoren
dienen ten alle tijden in nette staat gepresenteerd te worden. Vervangende kuipdelen mogen
uitsluitend gekocht worden bij de YMR3-Cup organisatie.
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Veiligheidsachterlicht

Alle motoren moeten zijn voorzien van een goed werkend rood achterlicht wat bij regen en
slecht zicht moet kunnen branden, aangeven door de wedstrijdleiding.
Het achterlicht moet aan de volgende eisen voldoen:
A. De lichtstraal moet parallel vanuit het midden van de motorfiets naar achteren
schijnen en dient goed zichtbaar te zijn onder een hoek van 15 graden naar links en
rechts vanuit het midden.
B. Het moet gemonteerd zijn aan het eind onder het zitje. In geval van onenigheid beslist
de YMR3-Cup organisatie.
C. Er dient een lamp gemonteerd te zijn met een lichtsterkte van 10-15 watt (gloeilamp)
of 3-5 watt (LED).
D. Het licht dient aan en uit geschakeld te kunnen worden.
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Transponder

Er dient een “MYLAPS ROOD“ of een “X2 BIKE ROOD“ transponder gemonteerd te worden en
wel bij voorkeur aan de cockpitsteun. Bij X2 transponders mag de Racekey Mount permanent
gemonteerd worden en aangesloten op het boordspanningnetwerk van de motorfiets.
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De volgende onderdelen moeten verwijderd worden
-

Spiegels (zowel de linker als de rechter spiegel)
Verlichting (koplamp, achterlicht, richting aanwijzers, reflectoren, enz.)
Claxon
Boordgereedschap en gereedschap box
Kentekenplaat, kentekenplaathouder en kentekenplaatverlichting
Slijtpennen van de originele gemonteerde voetsteunen
Duo voetsteunen met bevestigingsbeugels
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-
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Duo handgrepen
Zijstandaard (de bevestigingspunten van de zijstandaard moeten blijven zitten)
De ABS rotors moet van beide wielen worden verwijderd
De zekering van de ABS module

Diversen

In geval van twijfel is de aanwezige documentatie van de YMR3-Cup organisatie bindend.
De YMR3-Cup organisatie kan vermogensmetingen uitvoeren op elk door haar gewenst
tijdstip. In geval van twijfel kan altijd vooraf gevraagd worden aan de YMR3-Cup organisatie of
een racer aan dit reglementen voldoet. is. De aanwezige documenten en controlemiddelen
van de YMR3-Cup organisatie zijn bindend. De veiligheidskeuring die voorafgaande aan het
evenement plaats vindt is alleen als zodanig bedoeld en zegt niets over het feit of een racer
reglementair is. De rijder verantwoordelijk voor het reglementair zijn van zijn Yamaha R3 Cup
wedstrijdmotor tijdens het gehele wedstrijd evenement. De YMR3-Cup organisatie is bevoegd
aanpassingen in dit reglement uit te voeren wanneer zij dat nodig acht.
Het niet naleven van het YMR3-Cup Algemeen & Technisch reglement 2019 kan leiden tot
sancties. Deze sancties zullen worden bepaald door de YMR3-Cup organisatie.
Versie 5 – april 2019
Copyright Yamaha Motor Europe, branche Nederland
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