
Geëlektrificeerde motorsport op de Nürburgring 
RCN Groene Uitdaging 2023 

Na het succesvolle seizoen 2022 wordt de RCN Green Challenge opnieuw aangekondigd voor alle GLP-rondes in

het seizoen 2023. De voorschriften die in samenwerking met de ADAC en de DMSB zijn opgesteld, met name voor zuiver 

elektrisch aangedreven voertuigen, zijn zeer succesvol gebleken. Bovendien blijkt uit de grote belangstelling duidelijk dat 

de nieuwe serie goed wordt ontvangen door de rijders. 

Het GLP-principe "Geniaal eenvoudig - eenvoudig geniaal" geldt ook voor de Green Challenge! De wedstrijd voor e-

auto's gaat over een afstand van zes ronden op de traditionele Nürburgring Nordschleife (één ronde komt overeen met 

20,83 kilometer, totale afstand ongeveer 125 kilometer). 

Taken van de Groene Uitdaging 
- Inleidende ronde

- Zaad tijd rond

- 1e Bevestigingsronde

2e bevestigingsronde

- 3e bevestigingsronde

- Uitloopronde

De zelfgekozen tijd van de instellingstijdronde moet in elk van de volgende drie bevestigingsrondes zonder gratie worden 

herhaald. Voor elke 1/100 seconde afwijking van de vastgestelde tijd krijgt het team 0,1 strafpunt. De winnaar is het team 

met het laagste aantal strafpunten. De e-voertuigen moeten legaal zijn en de bestuurder en bijrijder moeten een 

goedgekeurde helm dragen voor het evenement. 

In het dagelijkse klassement zullen de beste 30 procent van de deelnemers trofeeën ontvangen. Verdere prijzen zullen 

worden toegekend tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking van GLP. 

De gedetailleerde aankondiging is gepubliceerd op www.rcn-glp.de. Geïnteresseerden kunnen zich via de GLP homepage 

inschrijven voor de Green Challenge en zich verzekeren van een startplaats.

Green Challenge data 2023 
25.03. 

22.04. 

24.06. 

1e loop "Bergischer Schmied" (NLS-variant) 

2nd loop "Prijs van de kasteelstad Brühl" (NS) 

3e loop "Venntrophy" (NS) 

29.07. 

02.09. 

08.10. 

27.10. 

4. loop "MIG 7" (NS)

5. loop "Rijn-Ruhr" (NS)

6. loop "Erftquellenpreis" (NLS-variant)

7. loop "Klingentrophy" (GP-parcours)
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