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1. Inleiding  
De Fiesta Proto Cup is ontstaan om rallyrijders een tussenstap te bieden tussen de bestaande Groep 
N & R5 rallyklassen. De Fiesta Proto Cup is gebaseerd op de technische reglementen van de 
Mitsubishi Lancer EVO X (CZ4A) met als belangrijkste uitzondering de carrosserie, die van een Ford 
Fiesta is.  

Basisvoorwaarden voor de opgebouwde auto’s zijn onderstaande bepalingen: 

• De auto’s mogen deelnemen aan het verkeer in Nederland 
• Maximum vermogen: 221 kW (300 pk) 
• Brandstof: handels bio-ethanol E85 

In dit Cup reglement gebruikte afkortingen en begrippen: 

FIA Fédération Internationale de l'automobile 

KNAF Knac Nationale Autosport Federatie  

TC(K) Technische Commissie KNAF 

TC(C) Technische Commissie Fiesta Proto Cup  

ASJ KNAF Autosportjaarboek 

BSR Bestuur Sectie Rally’s 

SSR Standaard Reglement Rally 

Organisatie: Fiesta Proto Cup organisatie 

Organisator: Organisator van een rally evenement 
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2. Organisatie 
De Fiesta Proto Cup wordt georganiseerd door de stichting Proto Cup gevestigd aan de Handelsweg 7 
te Barneveld  

De organisatie bestaat uit de volgende personen:  

Voorzitter: Gert van den Heuvel  

Secretaris: Jim van den Heuvel   

TC:  
- Jasper van den Heuvel  
- Erik Kommer 
- Jan Stegeman  

Penningmeester: Jim van den Heuvel  

2.1 Technische commissie 
De zoals hierboven beschreven technische commissie zal ten tijde van aan de cup meetellende 
wedstrijden zorg dragen dat de technische reglementen beschreven in hoofdstuk 5 gehandhaafd 
zullen worden. Deze TC zal haar bevindingen rapporteren aan de secretaris van de cup en aan de 
KNAF TC aangesteld voor een evenement.  

2.2 Rol van de organisatie 
De rol van de organisatie binnen deze cup is dat zij ervoor zorgt dat de competitie eerlijk, leuk & 
sportief verloopt. Daarnaast vertegenwoordigt de cup organisatie de belangen van haar deelnemers 
en zorgt zij ervoor dat de cup gepromoot wordt.  
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3. Inschrijving  
Inschrijving voor de Cup zal plaats vinden middels het inschrijvingsformulier in bijlage 1. Inschrijving 
kan gedurende het gehele seizoen gedaan worden. Door in te schrijven verklaren de deelnemers op 
de hoogte te zijn van de reglementen en stemmen zij in louter deze reglementen te volgen en daar 
niet van af te wijken.  

3.1 Licentie 
Om aan deze cup deel te mogen nemen moet zowel rijder als navigator over een geldige KNAF rally 
licentie beschikken.  

3.2 Wedstrijden  
Tijdens elke wedstrijd van het Nationaal Nederlands Rally Kampioenschap kunnen punten gescoord 
worden. De Cup kent geen schrapresultaten.  

3.3 Puntentelling  
De puntentelling van de Fiesta Proto Cup is als volgt:  

1e plaats: 25 punten 
2e plaats: 18 punten 
3e plaats: 15 punten 
4e plaats: 12 punten 
5e plaats: 10 punten 
6e plaats: 8 punten  
7e plaats: 6 punten 
8e plaats: 4 punten  
9e plaats: 2 punten  
10e plaats: 1 punt  
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4. Aansprakelijkheid  
De wedstrijden van de Fiesta Proto Cup worden verreden onder verantwoordelijkheid van een 
licentie houdende organisator in binnen en buitenland.  

De organisatie wenst zich geheel te conformeren aan de reglementen en aanwijzingen van de KNAF, 
in het bijzonder die welke tot doel hebben de rallysport, welke in principe als gevaarlijke sport wordt 
beschouwd, de sport zo veilig mogelijk te maken. 

De deelnemers worden geacht de risico’s, welke aan de rallysport zijn verbonden te hebben 
aanvaard. 

De organisatie ziet het als haar taak zich naast de KNAF in te spannen voor een zo veilig mogelijk 
verloop van de evenementen, enerzijds door het verrichten van technisch toezicht op de auto’s, 
anderzijds door de deelnemers desgevraagd de mogelijkheden te bieden om de rijvaardigheid te 
trainen. 

De Organisatie wijst elke aansprakelijkheid af voor schade of letsel die de deelnemers aan de Fiesta 
Proto Cup lijden of die door toedoen of nalaten van de deelnemers aan de Fiesta Proto Cup aan 
derden wordt toegebracht. 

De deelnemers, hun servicemonteurs en ander personen waarvan zij op grond van SRR artikel 20.1.6 
verantwoordelijk zijn, zullen de Organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk stellen en zullen de 
Organisatie vrijwaren voor alle aanspraken door derden ter zake van schade of letsel. 

 

5. Toepasbare reglementen  
De Fiesta Proto Cup is een cup die wordt gereden in overeenstemming met de reglementen zoals 
opgesteld door de KNAF en gepubliceerd in het Autosport jaarboek (ASJ), zijn binnen het kader van 
de voorschriften en reglementen zoals opgesteld door de FIA en gebruikt door de KNAF van 
toepassing op de evenementen waaraan wordt deelgenomen. De volgende reglementen zijn daarom 
van toepassing: 

- Standaard Reglement Rally (SRR) en haar bijlagen 
- Reglement Fiesta Proto Cup 2018 
- Homologatie N/A5718 van de FIA (Mitsubishi Lancer EVO X) inclusief haar VO, VR en andere 

extensies tot en met 1-1-2018 
- Homologatie A-5748 van de FIA (Ford Fiesta) inclusief haar VO, VR en andere extensies tot en 

met 1-1-2018 
- ASJ Annexe J 2018, Art. 253 Veiligheids-uitrusting Groep N, A, B, ST. 
- FIA Annexe J 2018 
- De Annexe J artikelen 251, 252, 253 (voor zover in dit reglement niet anders is aangegeven) 

en 255 met uitzondering van artikel 1 en 2.  
- Nationaal Cup reglement volgens nummer 
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6. Technisch reglement 
6.1 Bepalingen in FIA Homologatie N/A 5718 en haar VO en VR extensies 
Zoals in hoofdstuk 5 bepaald is Homologatie N/A 5718 en haar VO en VR extensies van de FIA 
(Mitsubishi Lancer EVO X) toepasbaar als het gaat om de techniek gebruikt in de Fiesta Proto Cup. 

Dit geldt voor:  

1. De Motor  
2. De ophanging  
3. De differentiëlen  
4. De remmen  

Samenstelling van de Fiesta Proto 
Op alle metingen is 2% tolerantie van toepassing  

 
 
De totale lengte is gemeten vanuit het midden van de voor- en achterbumper, loodrecht naar de 
grond toe.  
De wielbasis is gemeten vanuit het midden van de voor- en achter aandrijfas.  
 
De asbreedte voor (van buitenkant aandrijfas links naar buitenkant as rechts) is 163 cm.  
De asbreedte achter (van buitenkant aandrijfas links naar buitenkant as rechts) is 163,8 cm.   
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6.1.1 Aanpassingen en toevoegingen aan motor 
De basis motor gebruikt in de Fiesta Proto Cup is een standaard Mitsubishi Lancer EVO X motor 
(4B11). Met daarop de volgende aanvullingen zoals in homologatie N/A5718  

Drijfstangen 

 

Zuigers  

 

Boring & slag 
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Cilinderkop  

 

Krukas  

 

Vliegwiel  
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Nokkenassen 
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Inlaatspruitstuk  
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Uitlaatspruitstuk  
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Tekeningen  
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6.1.2 Ophanging 
De volledige ophanging met uitzondering van in 6.2.12 stabilisatoren en 6.2.17 Top mounts dient te 
voldoen aan N5718 13/01 VR4  

Voorwielophanging 
Subframe 

 
 

 

 

 

Draagarm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achterwielophanging 
Subframe 

 

 

 

 

 

Draagarmen 
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6.1.3 Differentiëlen  
Voor differentieel  
Standaard Mitsubishi EVO X behuizing met RalliArt Sper 

 
 

 
Achter differentieel  
Standaard Mitsubishi EVO X behuizing met RalliArt Sper 
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6.1.4 Remmen  
Voorremmen: VO Brembo Mitsubishi EVO X 4 pods remklauwen met remschijven en bells  

Voorremschijven & bell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Voorremklauwen  
VO Brembo 4 pods  
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Achterremmen: Standaard Mitsubishi EVO X, zowel remklauw als remschijf  

 
 
Specificaties remschijf:  
Dikte: 22.0 mm +/- 1mm 
Diameter: 330.0 mm +/- 1mm 
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6.1.5 Intercooler  
Conform FIA A5718 

 

  
6.1.6 Turbo & restrictor  
Standaard Mitsubishi EVO X turbo, zoals in homologatie N/A5718. 

 

Op de turbo moet Conform Annex J artikel 253-6.1: een 33 mm restrictor zijn aangesloten. 
 
6.1.6.1 Pop-0ff valve De gehomologeerde FIA boost controle system (pop-off valve, zie FIA techical 
list nr 43) moet gemonteerd worden. De montage moet zodanig zijn uitgevoerd dat 2 schroeven in 
zijn geheel moeten worden verwijderd om de klep te verwijderen. Deze schroeven kunnen door de 
TC worden verzegeld. 
 
6.1.7 Aandrijfassen  
Alle vier de aandrijfassen gebruikt op de Fiesta Proto zijn standaard Mitsubishi EVO X onderdelen, te 
vinden en te bestellen op de volgende Mitsubishi nummers:  
Links voor: 3815A443 
Rechts voor: 3815A442 
Links achter: 3715A133 
Rechts achter: 3715A134 

6.1.8 Brandstoftank 
Standaard Mitsubishi EVO X brandstoftank met daarop twee FIA staubli connectors.   
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6.2 Technische afwijkingen en toevoegingen aan FIA Homologatie N/A 5718 
Van bovenstaande mag worden afgeweken op de volgende punten.  

6.2.1 Minimumgewicht 
1300 KG, exclusief 160 KG voor rijders en hun equipment. 

6.2.2 Versnellingsbak 
Het is toegestaan om te rijden met een Drenth 5-versnellingen sequentiële versnellingsbak.  
De overbrengingen zijn als volgt:  

Gear: Ratio: 

1st  3,000 

2nd 2,000 

3rd 1,471 

4th 1,167 

5th 1,000 

Final drive 4,308 

 
6.2.3 Hydraulische handrem  
Vrij  

6.2.4 Pedalbox  
Tilton pedalbox met pedalen.  

6.2.5 Kabelboom  
Vrij, mits geleverd door Van den Heuvel Motorsport. 

6.2.6 Intercooler buizen  
Vrij  

6.2.7 Radiateur buizen 
Vrij 

6.2.8 Watertank  
Vrij  

6.2.9 Stuurkolom  
Vrij 

6.2.10 Tussen as  
Vrij  

6.2.11 Uitlaat  
Vrij, mits voorzien van gehomologeerde katalysator. 

6.2.12 Stabilisatoren 
Vrij  
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6.2.13 Motorsteunen  
Vrij  

6.2.14 Radiateur  
Dient afkomstig te zijn van het merk Koyorad.  

6.2.15 Luchtinlaat en luchtfilter  
Vrij, mits voorzien van K&N luchtfilter.  

6.2.16 Top mounts 
Voor:  
RalliArt zoals in homologatie N5718  

 

Achter: 
Eigen product, te bestellen bij Heuvel-Motorsport onder nummer HEUFIEPRO-RTM01  

 

6.2.17 Leidingen  
Vrij  
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6.3 Veranderingen aan de carrosserie 
De carrosserie van de Fiesta Proto is ervoor gemaakt de techniek van de Mitsubishi EVO X onder te 
brengen in de “huls” van de Fiesta. Om misverstanden over de conformiteit van de carrosserie te 
voorkomen stellen we het volgende:  

Alle carrosserieën die deel willen nemen aan de Fiesta Proto Cup dienen geleverd te zijn door Van 
den Heuvel.  

6.3.1 Interieur: Stoelen en gordels  
Stoelen en gordels dienen aan de veiligheidseisen van de annexe J te voldoen.  

6.3.2 Dashboard, deurpanelen, display en overig interieur  
Vrij 

6.3.3 Ramen  
Het voorraam dient van glas te zijn, de zij- en achterramen van polycarbonaat 

6.3.4 Dakluik  
Het is toegestaan om in de passagiersruimte in het dak extra luchttoevoer te installeren onder de 
volgende condities: 

Onderstaande afmetingen zijn toegestaan: 
Breedte maximaal 470 mm; lengte maximaal 560 mm; hoogte maximaal 75 mm. 

De luchttoevoer mag van bovenaf gezien niet buiten het dak uitsteken. De inbouw mag alleen tot 
doel hebben luchtinvoer. 

6.3.5 Voorbumper  
De voorbumper ziet er als volgt uit en is te bestellen bij Heuvel-Motorsport onder nummer 
HEUFIEPRO-FB01 

 

De ronde luchtgaten hebben een diameter van 85mm : (5% afwijking is toegestaan) en mogen alleen 
gebruikt worden (indien men ze gebruikt) om de remmen middels koelslangen van wind te voorzien. 

6.3.6 Voor- en achter schermen  
De voorschermen zien er als volg uit en zijn te bestellen bij Heuvel-Motorsport onder nummers: 
HEUFIEPRO-FLF01 (Links) 
HEUFIEPRO-FRF01 (Rechts) 
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De achterschermen zien er als volg uit en zijn te bestellen bij Heuvel-Motorsport onder nummers: 
HEUFIEPRO-RLF01 (Links) 
HEUFIEPRO-RRF01 (Rechts) 

 

6.3.7 Deuren  
De beiden deuren zien er van binnen als volgt uit en zijn te bestellen bij Heuvel-Motorsport onder 
nummers:  
HEUFIEPRO-DL01 
HEUFIEPRO-DR01 
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6.3.8 Motorkap  
De motorkap ziet er als volgt uit en is te bestellen bij Heuvel-Motorsport onder nummer: 
HEUFIEPRO-HO01  

 

6.3.9 lampen 
Zowel de koplampen als de achterlichten dienen standaard Ford Fiesta onderdelen te zijn.  

6.3.10 Spoiler  
De spoiler ziet er als volgt uit en is te bestellen bij Heuvel-Motorsport onder nummer: 
HEUFIEPRO-SPO01 

 

6.3.11 Achterbumper  
De achterbumper ziet er als volgt uit en is te bestellen bij Heuvel-Motorsport onder nummer: 
HEUFIEPRO-RB01 

 

6.3.12 Spiegels  
De spiegels zien er als volgt uit en zijn te bestellen bij Heuvel-Motorsport onder nummers: 
HEUFIEPRO-ML01 (Links)  
HEUFIEPRO-MR01 (Rechts)  
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7 Slotbepalingen 
7.1 Bulletins 
De organisatie van de Fiesta Proto Cup behoudt zich het recht voor om gedurende het seizoen in 
samenspraak en met goedkeuring van het BSR (technische) bulletins uit te geven. Deze zullen na 
goedkeuring door de KNAF en publicatie op de KNAF-site direct van kracht zijn.  

 

7.2 BSR voorbehoud 
Het BSR behoudt zich het recht voor om het reglement nader technisch aan te scherpen om de FIA 
visie R4 te blijven na streven, ook gedurende het lopende seizoen. 
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Bijlage  
Bijlage 1: Inschrijvingsformulier  
 

Inschrijvingsformulier Fiesta Proto Cup:  
1e bestuurder  

Naam:  

Voornaam:  

Adres:  

Postcode & plaats: 

Email adres:  

Telefoonnummer: 

 

Handtekening:        Datum:  

 

 

 

2e bestuurder  

Naam:  

Voornaam:  

Adres:  

Postcode & plaats: 

Email adres:  

Telefoonnummer: 

 

Handtekening:        Datum:  
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