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RCS-TR 1 Introduktion 

1.1 Tekniskt Reglemente (RCS-TR) kompletterar Serieregler (RCS-SR).   

RCS-TR 2 Allmänt 

2.1 Radical Cup Scandinavia tillåter alla tillverkade modeller från Radical Sportscars. Bilarna ska 
uppfylla det tekniska reglementet RCS-TR när som helst under tävling.   
 
2.2 Definition av begreppet ”original” innebär att produkter/delar/lösningar och dylikt är producerat 
och/eller specificerat av Radical Sportscars eller dess underleverantörer.  
 
2.3 För att säkerställa likvärdighet, kvalitét och säkerhet ska samtliga produkter/delar/lösningar som 
omfattas av detta reglemente (ex. reservdelar, däck och förslitningsvaror) förses av Radical Sweden. 
Förfrågningar om reservdelar och dylikt görs till sales@radicalsweden.nu. 
  
2.4 Alla delar ska vara original med undantag för specifika delar eller lösningar som anges i Tekniskt 
reglemente (RCS-TR). Lagningar och reparationer av delar och chassi ska följa tillverkarens 
anvisningar för respektive modell och får aldrig modifieras. Om det inte särskilt anges att något är 
tillåtet så betyder det att all form av förändring från originalutförande är förbjudet.  
 

RCS-TR 3 Klasser 

3.1 Radical Cup Scandinavia är indelad i tre olika klasser enligt RCS-TR 3.2, 3.3 och 3.4. 

Klassindelningen definierar vilka modeller från Radical Sportscars som tillhör vilken klass. Samtliga 

klasser kan genomföra tävlingsmoment med gemensamt schema, resultaten delas upp klassvis. 

3.2 SR1 Cup 

I klassen tillåts följande modeller från Radical Sportscars: SR1. 

 
Bild 1 – Exempel på Radical SR1 (SR1 Cup). 
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3.3 Sportscars Cup 

I klassen tillåts följande modeller från Radical Sportscars: SR3 RS, SR3 RSX, PR6, Prosport, Clubsport. 

 

Bild 2 – Exempel på Radical SR3 RSX (Sportscars Cup). 

 

3.4 Masters Class 

I klassen tillåts följande modeller från Radical Sportscars: SR8, RXC Spyder, RXC Coupé. 

 

Bild 3 – Exempel på Radical SR8 (Masters Class). 

 

Bild 4 – Exempel på Radical RXC Spyder (Masters Class). 
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Bild 5 – Exempel på Radical RXC Coupé (Masters Class). 

 

RCS-TR 4 Säkerhetsutrustning 

4.1 Förarhjälm är obligatoriskt. Hjälmar måste minst uppfylla kraven och vara märkta för SNELL 

SA2005 eller senare, alternativt FIA homologering. Hjälmvikt som anges nedan är maximalt tillåten 

totalvikt, vilket inkluderar all typ av extrautrustning på hjälmen såsom skärm, visir, radioutrustning 

mm. I täckta bilar ska hjälm med en vikt på maximalt 1500 gram användas. I öppna bilar skall 

Integralhjälm med en vikt på maximalt 1500 gram användas. Lättare hjälmar är att föredra för den 

egna säkerheten. 

4.2 FIA-godkänt HANS/FHR (Frontal Head Restraint) är obligatoriskt för samtliga biltyper. 

Rekommenderad lutning för öppna bilar är 30 grader.  

 
 Bild 6 – Exempel på FHR-utrustning. 

 

4.3 Föraroverall är obligatoriskt. Overaller måste minst uppfylla kraven och vara märkta för SFI 

3.2A/5, alternativt FIA standard 8856-2000. För samtliga overaller gäller att dessa är utformade så att 

de väl skyddar hela kroppen inkl. nacke, vrister samt handleder. Overallen får inte vara tvådelad.   

 

4.4 Flamsäkra underkläder (tröja, byxor, strumpor och balaklava) är obligatoriskt. Underkläder måste 

minst uppfylla kraven och vara märkta för FIA standard 8856-2000. 

 

mailto:info@radicalsweden.nu


 
 
 
 

 
Radical Sportscars Sweden 
info@radicalsweden.nu 
+46 730 40 92 01   Sida 5 

4.5 Flamsäkra skor och handskar är obligatoriskt. Skor och handskar måste minst uppfylla kraven och 

vara märkta för FIA standard 8856-2000. 

 

4.6 Säkerhetsbälte är obligatoriskt och ska vara av original specifikation till respektive bilmodell. 

Åldersgräns för sista användningsdag måste uppfyllas. Säkerhetsbälte ska vara anpassat för 

användning med FHR-system. 

 

4.7 Brandsläckare och släcksystem enligt FIA 8865-2015 Technical list nr 52 rekommenderas. Om 

släcksystem är installerat ska det tydligt framgå vart släckaren aktiveras, utmärkt med en röd bokstav 

”E” i en vit cirkel med en diam på 10 cm inringad av en röd bård. 

 

RCS-TR 5 Chassi 

5.1 Original rörramschassi med aluminiumgolv och sidor med integrerad störtbåge. Original 

bogseringsögla ska finnas monterad enligt tillverkarens anvisningar. 

 

RCS-TR 6 Kaross 

6.1 Original glasfiber- eller kompositkaross enligt tillverkarens anvisningar. Inga modifikationer på 

karosseriet såsom form och profil får ändras. Karosseridelarna repareras med glasfiber eller komposit 

samt polyesterplast, likvärdigt material i original utförande.  

6.2 Front undertray och frontsplitter ska vara monterade. Diffuser bak får ej användas i SR1 Cup, i 

övriga klasser tillåtet.  

6.3 Höjd på markfrigång är fritt.  

6.4 Dive planes / canardvingar fram får användas enligt anvisningar för respektive modell.  

6.5 Original bakvinge ska vara monterad enligt anvisning. Vingens attackvinkel får justeras med hjälp 

av de integrerade justeringspunkterna som inte får modifieras.  

 

RCS-TR 7 Inredning 

7.1 Original instrumentering/tillvalsratt och loggsystem ska användas. 

7.2 Stol(ar) i sittbrunnen får ej modifieras, men får vadderas eller förses med inlägg som förbättrar 

förarens sittposition. Tillval som erbjuds från tillverkaren får utnyttjas, exempelvis enkelsäte till SR3.  
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RCS-TR 8 Motor, växellåda och drivlina 

8.1 Motor, växellåda och drivlina ska vara enligt originalspecifikation från tillverkaren. För att 

eventuell garanti och originalplombering ska gälla får motorer endast renoveras av Radical 

Performance Engines (RPE).  

8.2 Modifikationer på motor, växellåda och drivlina är ej tillåtna utan godkännande från Radical 

Sweden.   

8.3 Startmotor och generator ska vara monterat som standard. 

8.4 Det är tillåtet att täcka för vatten- och oljekylare för att kontrollera/styra temperaturen eller 

ändra dess funktion. Elektrisk kylfläkt är tillåten. 

8.5 Endast ram air-box och luftfilter samt spjälhus som levererades original till respektive årsmodell 

är tillåtna om inte dessa har ersatt med annan del för modell från tillverkaren. Det är tillåtet att 

montera insprutningssystem. Spjälhuset och insuget eller förgasarens öppning får inte modifieras i 

förhållande till original. 

8.6 Original grenrör och avgassystem till respektive modell ska användas och får ej modifieras.  

 

RCS-TR 9 Bränslesystem 

9.1 Original bränslesystem ska användas. 

9.2 Tillval för snabbtankingssystem är tillåtet. 

9.3 Original urtankningssystem är tilltåtet.  

9.4 Original bränsletank i aluminium alternativt fuel cell till respektive modell ska användas.  

9.5 Bilar utrustade med katalysator kan använda handelsbensin som uppfyller svensk standard EN 

228 eller SS 14 54 22. Bilar utan katalysator ska använda miljöbränsle och får överskrida oktanvärde 

enligt FIA-reglerna 102 RON och 90 MON.  

 

RCS-TR 10 Hjulupphängningar 

10.1 Original hjulupphängningar till respektive modell ska användas.  

10.2 Specificerade stötdämpare, fjädrar och krängningshämmare från tillverkaren är tillåtna. 

10.3 Stötdämpare får justeras fritt med avseende höjd, förspänning, rebound, högfartskompression 

och lågfartskompression. 

10.4 Fjäderkonstant till stötdämpare får bytas fritt enligt tillverkarens specifikationer. 

10.5 Grovlek på krängningshämmare får bytas fritt enligt tillverkarens specifikationer. 
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RCS-TR 11 Bromssystem 

11.1 Original bromssystem till respektive modell ska användas. Bromsok, bromsskivor och 

bromsbelägg ska vara enligt tillverkarens specifikationer och får ej modifieras.  

11.2 Justerbar bromsvåg är tillåtet.  

 

RCS-TR 12 Elsystem 

12.1 Original elsystem till respektive modell ska användas. 

12.2 Bakre ljussystem inkl regnljus ska vara monterat och fungera.  

12.3 Främre ljussystem rekommenderas.  

12.4 Huvudströmbrytare enligt originalspecifikation är obligatoriskt.  

12.5 Original elektrisk startmotor ska vara monterad och fungera. Motorstart ska kunna manövreras 

från förarpositionen.  

 

RCS-TR 13 Däck och fälgar 

13.1 Original fälgar till respektive modell ska användas.  

13.2 Däckspecifikation: Hankook, levererande av Radical Sweden. Alternativt däck som är godkända 

och framtagna av Radical Sweden. 

13.2.1 SR1 Cup – Hankook mönstrade R-däck används för både blött och torrt underlag. Det 

maximala antalet däck per säsong är fritt. 

13.2.2 Sportscars Cup – Hankook slicks och regndäck. Det maximala antalet däck per säsong är fritt. 

13.2.3 Masters Class - Hankook slicks och regndäck. Det maximala antalet däck per säsong är fritt. 

13.3 Däckbyte under pågående tävlingsheat är förbjudet, med undantag för RCS-SR 16.18, i övrigt 

fritt. 
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RCS-TR 14 Viktgränser 

14.1 Nedan angivna viktgränser gäller när som helst under pågående tävling (test/träning, 

tidskvalificering och tävlingsheat). Viktgränsen inkluderar förare och dess säkerhetsutrustning.  

14.2 SR1 Cup 

Modell Minimivikt  
SR1 560 kg 

 

14.3 Sportscars Cup 

Modell Minimivikt  
Clubsport 560 kg 

Prosport 580 kg 

PR6 590 kg 

SR3 1340cc 670 kg 

SR3 1500cc 690 kg 

 

14.4 Masters Class 

Modell Minimivikt  
SR8 RX 800 kg 

RXC Spyder V8 890 kg 

RXC Spyder TT 1075 kg 

RXC Coupé 1160 kg 
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