INLEIDING
Dit “Modelrace-Handboek” is een uitgave van SPEED’74 uit
Hardinxveld-Giessendam en voorziet in de regelementen en eisen
aan de wagens om de Modelrace serie op een zo eerlijk mogelijke
manier te laten verlopen.
Gezien de complexe samenstelling van de diverse eisenpakketten
rondom de diverse klasses en verschillende wagens is het
noodzaak om speciaal voor het Modelracen een apart Handboek
samen te stellen en uit te geven.
Gezien ook het feit dat er gestart kan worden in 15
verschillende klasses, welke op zich weer in verschillende
groepen verdeeld zijn, bestaat er behoefte aan een nadere
omschrijving van het geheel.
Daar verder het spel gespeeld wordt met modellen welke tot in
details gelijken op de echte racewagens, zal ook de schoonheid
en de kunst van het nabouwen van deze wagens een grote rol
spelen in het uiteindelijke eindresultaat van de diverse
puntentellingen in het eindklassement wat aan het eind van elk
race-seizoen opgemaakt wordt en van waaruit de uiteindelijke
winnaar en totaal klassering van deelnemers naar voren komt.
Voorts zal het dienen als leidraad voor al diegenen die deze tak
van Slotracesport wil verbeteren en perfectioneren waarbij ten
allen tijde dit Handboek aangepast en verbeterd kan worden.
De spelregels, regelementen, puntentellingen en eisen aan de
wagens zijn allereerst bedoeld om de Classic-autorensport zo
natuurgetrouw mogelijk in de schaalverhouding 1:24 / 1:25 na te
kunnen bootsen, en voorts op een voor iedere deelnemer aanvaardbare eerlijke manier het Modelbouw racen te kunnen beoefenen.
Dit Handboek is dan ook op een zo compleet mogelijke wijze
samengesteld, waarbij wel vermeld mag worden dat het uiteraard
nog steeds aan alle deelnemers ligt tot in hoeverre het racen op
een ontspannen eerlijke wijze zal verlopen.
Laat dit Handboek een leidraad wezen voor uw optreden als
deelnemer aan de Modelbouw wedstrijden bij SPEED’74.
Verder mag en kan dit Handboek uiteraard als promotiemateriaal
gebruikt worden in uw enthousiasme om wellicht ook andere mensen
te interesseren voor uw hobby. Immers een hobby delen met een
ander is ook uitbreiding van uw hobby, en dat daar vandaag de
dag juist zo’n behoefte aan is, behoeft geen verdere uitleg.

VERVOLG INLEIDING
Bedenk verder dat de regels en regelementen opgesteld zijn door
en voor hobbyisten, die het modelbouw racen voor hun plezier en
ontspanning beoefenen.
Voorts wenst Miniatuur Autorace Club “SPEED’74” U veel plezier
toe in deelname aan de toekomstige Modelbouw-Wedstrijden.

klasse B: Lola T70 Sunoco & klasse C: Ferrari 612 Can-Am

Porsche 917 K

&

Porsche 936, beide klasse C

RACE-REGELEMENT

Dit regelement bestaat uit 2-delen.
1) Wedstrijd-regelement
2) Technisch-regelement
Eerst dit vooraf; dit uitgebreide regelement is min of meer tot
stand gekomen uit de basisgedachten van waaruit het ModelbouwMiniracen eertijds gestart is en uit de opgedane ervaringen van
de afgelopen 25 jaar. Voornamelijk zijn dan ook de eisen welke
aan de racewagens gesteld worden qua uitvoering en compleetheid
meer uitgebreid. Deze eisen worden anders dan voorgaande jaren
strakker gehanteerd. Dat dit gebeurd is noodzakelijk om aan te
geven waar het toelaatbare ligt.
Nu moet men niet denken dat het de bedoeling is door middel van
het stellen van eisen het voor een aantal deelnemers onmogelijk
te maken om aan de races mee te doen, nee integendeel, het is
juist de bedoeling om duidelijkheid te scheppen in wat wel en
wat niet toegestaan is bij deelname aan het ModelbouwMiniracing.
Modelbouw racen is een eerlijke hobby/sport van en voor
enthousiaste deelnemers.
Met andere woorden, als je niet aan de eisen kunt voldoen gooi
dan je hobby niet overboord, maar laat het ons weten, wie weet
hebben wij een goede oplossing voor jouw probleem, of breng je
ons op een idee. Zo helpen we elkaar.
Lets Go,

Indy Mc Laren's M16. Klasse M

WEDSTRIJDREGELEMENT
INSCHRIJVING:
Voor deelname aan de diverse races dient gebruik gemaakt te
worden van de op de race-avond te verkrijgen inschrijfformulieren. Deze formulieren dienen volledig ingevuld en
overhandigd te worden aan de wedstrijdleiding/Keurmeesters.
Gelijktijdig dient men ook het inschrijfgeld te overhandigen.
Dit inschrijfgeld wordt o.a. gebruikt om de te winnen prijzen en
de promotie van het modelracen te bekostigen.
De hoogte van het inschrijfgeld wordt elk seizoen opnieuw
bepaald en vastgesteld.
AUTOKEURING:
De ingeschreven wagen(s)dient(en)bij de keurmeester aangeboden
te worden ter keuring, waarbij de wagen(s)gekeurd zal worden
conform het technisch regelement waaraan de wagen dient te
voldoen. Men is daarbij verplicht om vlot en soepel mee te
werken zodat de wedstrijdleiding niet in zijn taak wordt
gehinderd. Voldoet de wagen niet aan de gestelde eisen, en kan
deze redelijkerwijs niet voor start in orde gemaakt worden, dan
volgt uitsluiting van deelname met de desbetreffende afgekeurde
wagen. Uiteraard mag met een andere ( eventueel geleende ) wagen
opnieuw ingeschreven worden. Met gebruikmaking van een nieuw
inschrijfformulier zal ook deze wagen ter keuring aangeboden
moeten worden. Men hoeft dan niet nogmaals inschrijfgeld te
voldoen ).
RACE-DUUR/RIJTIJD:
Een race bestaat uit 2 heats van elk tenminste 6 x 2 minuten
rijtijd. Het beste resultaat telt mee in het desbetreffende
klassement. Men krijgt dus een kans en een herkansing. Het
staat de wedstrijdleiding vrij uit oogpunt van tijdsduur van een
race-avond of dag, om de raceduur te verlengen cq. in te korten.
Deze factor hangt af van het aantal deelnemers in de diverse
races. Klasses waarbij geen herkansing verreden wordt, hebben
een tijdsduur van 6 x 3 min.

Vervolg WEDSTRIJDREGELEMENT
BACO’S:

( baancommissaris )

Heeft men zijn heat van 6 x 2 minuten gereden, dan is men
verplicht om gedurende de daarop volgende heat langs de baan als
“BACO” te fungeren. Op aanwijzing van de wedstrijdleiding dient
men als “BACO” aan de baan te verschijnen bij het verrijden van
de 1 st heat.
Een “BACO” dient de uit de baan gelopen wagen op een vlotte en
eerlijke wijze weer in het juiste spoor terug te zetten en wel
daar waar de wagen de baan verlaten heeft en op een wijze dat de
andere deelnemers daar geen hinder van ondervinden. Zijn er
meerdere wagens tegelijkertijd uit het spoor gelopen, dan dient
men de wagen welke als eerste ontspoorde ook als eerste terug te
plaatsen, echter is er een wagen bij, welke de veroorzaker is
van het ontsporen van meerdere deelnemers, dan dient deze als
laatste terug geplaatst te worden. Echter bij grote verwarring
en meerdere crashes zal de wedstrijdleider wellicht de race
onderbreken door de spanning van de baan te halen, zodat in alle
rust de wagens teruggeplaatst kunnen worden in hun spoor, waarna
de race gecontroleerd hervat wordt.
Indien men de taak van “BACO” bewust niet goed uitvoert of
weigert, volgt uitsluiting van deelname!
WEDSTRIJD-ONDERBREKING:
Als deelnemer kan men de wedstrijd zelf niet stopzetten, echter
er zijn een paar uitzonderingen, zoals: Loopt er een wagen uit
het spoor onder de brug, dan dient er “Track” of geroepen te
worden, zodat ook in deze situatie de wedstrijdleider de
spanning van de baan kan halen, waarna de wagen onder de brug
vandaan gehaald kan worden, zonder dat de andere deelnemers daar
hinder van ondervinden. “Track” kan men ook roepen als men het
vermoeden heeft dat er geen baanspanning aanwezig is op zijn
spoor. Echter is er wel spanning aanwezig, doch heeft men een
regelaar welke defect is, dan heeft de deelnemer de gelegenheid
om gebruik te maken van een reserve regelaar, of te lenen van
een andere deelnemer. Verder kan een “BACO” het bevel geven aan
de wedstrijdleider om de race tijdelijk te onderbreken als er
een gevaarlijke situatie op de racebaan ontstaan is, welke nog
niet door de wedstrijdleider opgemerkt is. Voorts heeft de
wedstrijdleider op zijn beurt de bevoegdheid om deelnemers welke
het met de “race-ethiek” niet zo nauw nemen en door hun
rijgedrag overbodig andere deelnemers hinderen, van verdere
deelname aan de race uit te sluiten.
Bovenstaande regels zijn bedoeld om een maximum aan racemogelijkheid en race-plezier te garanderen.

Vervolg WEDSTRIJDREGELEMENT
De regels zijn dan ook dusdanig bedoeld, dat iemand die op de
bewuste race-avond en/of dag ietwat met pech te kampen heeft,
niet gelijk kansloos is en toch zijn avond of dag gegarandeerd
is van een stevige pot race-plezier.
Roepen door de deelnemers ( en zeker schelden ) naar de
wedstrijdleider en/of BACO’S is absoluut niet toegestaan.

PUNTENTELLING:
De puntentelling is als volgt:
20-18-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
Iedere deelnemer scoort echter altijd minimaal 1 punt.

Klasse D: Ferrari 250 GTO/LM

Vervolg WEDSTRIJDREGELEMENT
Hieronder volgt verder een opsomming van de diverse klasses
waarin gestart kan worden, daar eerder vermelde klasses ook weer
in 2 á 3 klassementen onderverdeeld zijn.
A) Sports-Cars/Can-Am klasse gereden van 1950 t/m 1964.
B) Sports-Cars/Can-Am klasse gereden van 1965 t/m 1969.
C) Sports-Cars/Can-Am klasse gereden van 1970 t/m 1978.
D) GT/Toerwagens
E) GT/Toerwagens
F) GT/Toerwagens

klasse gereden van 1950 t/m 1964.
klasse gereden van 1965 t/m 1969.
klasse gereden van 1970 t/m 1978.

G) Mini-Klasse 2-zits klasse gereden van 1950 t/m 1978.
H) Mini-Klasse 4-zits klasse gereden van 1950 t/m 1978.
I) Mini-Klasse Revell klasse gereden met alleen Revell mini’s.
J) Oldtimers
klasse gereden Pre-War t/m 1945.
K) GP-50’s monoposto klasse gereden van 1946 t/m +/-1965.
L) GP-60’s monoposto klasse gereden van 1957 t/m 1967.
M) GP-Young monoposto klasse gereden van 1968 t/m 1978.
N) Group C
O) Group 4/5

klasse gereden van 1979 t/m 1993
klasse gereden van 1976 t/m 1982

P) Concours d Elegance.
De klasses A, B en C rijden
Sports/Can-Am’s betreft.
De klasses D, E en F rijden
GT/Toerwagens
betreft.
De klasses G, H en I rijden
Klasse
betreft.
De klasses J en K rijden in
Timer/50’s betreft.
De klasses L en M rijden in
60's/YoungClassic betreft.
De klasses N en O rijden in
4/5 betreft.

in 1 raceklassement waar het de
in 1 raceklassement waar het de
in 1 raceklassement waar het de Mini1 raceklassement waar het de Old1 raceklassement waar het de
1 raceklassement waar het de Group C/Group

De Klasses P. Het Concours wordt gehouden op de race avond/dag.
Zie bijlage 1.

Vervolg WEDSTRIJDREGELEMENT
Verder tellen bovenstaande klasses apart in hun eigen series. Als
voorbeeld:
Rijder 1 besluit in klasse A te starten en wint de volle 20 punten, en
rijder 2 start in klasse B en wint daar zijn 20 punten, en rijder 3
start in klasse c en wint daar zijn 20 punten. Alle drie de rijders
hebben besloten om op bijv. de vrijdagavond te starten in de
SportsCar/Can-Am klasse, waarbij rijder 1 gebruik maakt van een klasse
A auto en rijder 2 gebruikt een klasse B auto en rijder 3 gebruikt een
klasse C auto. Alle drie de rijders behalen dus elk 20 punten. In het
SportsCar/Can-Am klassement staan deze deelnemers dus op een gedeelde
1e plaats, echter in de A, B of in de C klasse hebben ze hun eigen 1e
plaats behaald. Zodoende wordt het mogelijk om met een A klasse auto
net zoveel punten te behalen als met een B of C klasse auto.
Aan het eind van het complete raceseizoen krijg je dan een
kampioenschap in diverse SportsCar/Can-Am competities, afhankelijk van
waar men mee rijdt.
Deze manier van belonen geeft uiteraard meer kansen voor de diverse
deelnemers, daar het niet meer uitmaakt of men een smalle K&B
bestuurd, of een brede snelle Dynamic of een moderne schroefbare
chassis. De kansen zijn op deze manier van PUNTEN tellen en TOEKENNEN
ruim vergroot voor iedere deelnemer.
Bovenstaande verhandeling en uitleg geldt in deze ook voor de andere 5
race-klassementen, welke op hun beurt eveneens verdeeld zijn in 2 of 3
klasses.
Voor de klassering in het Overall Klassement worden er meerdere
resultaten geteld,
o.a. telt hierin mee:
1) Het puntentotaal behaald in de SportsCar/Can-Am klasse.
2) Het puntentotaal behaald in de GT/Toerwagen klasse.
3) Het puntentotaal behaald in een van de andere zaterdag klassen.
(beste telt)
4) Het puntentotaal behaald in het Concours d’Elegance.
5) Teamrace dagen.

Bij pos.1 en pos.2 Bij gelijkstand wint de oudste klasse. Dus met de
oudste klasse A en/of D maakt u de meeste kans op de overall
overwinning.
Bij pos.3 wordt dus het beste resultaat geteld uit de diverse
Oldtimer/Monoposto,
zowel Front- als Rear engine klasse en de Mini-Klasse. Een keuze uit 3
wedstrijden, waarbij uiteraard het beste resultaat geteld wordt.
Voor puntentelling Concours d Elegance, zie bijlage 1

TECHNISCH-REGELEMENT
WAGENS IN ZIJN ALGEMEEN:
De wagens waarmee gereden mag worden zijn op schaal 1:24 cq. 1:25 en dienen
te voldoen aan de gebruikelijke race-eisen. Maximale wagenbreedte wordt
bepaald door de bodie. Als de wagen smaller is dan de maximale breedte op de
bandloopvlakken, dan mag alleen de bolling van de band buiten de bodie komen.
Mits dit in werkelijkheid ook zo is of was. Dit om het geheel er esthetisch
verantwoord uit te laten zien. Wordt de wagen verder uitgevoerd met wielkasverbreders, dan moet dit in schaalverhouding zijn. Kortom de maatvoering moet
passen in het tijdsbeeld van waaruit de auto stamt.

HET CHASSIS:
De racewagens moeten opgebouwd zijn op een schaal 1:24 fabrieks-chassis wat
bestaat uit onderdelen welke met schroefjes, boutjes/moertjes gemonteerd is,
zoals bijv: K&B, Monogram, Revell, Faller, Fleischmann, Carrera, Scalextric,
enz, enz, maar ook moderne schroefbare chassis zoals Plafit, Scaleauto, enz.
Echter er zijn enkele uitzonderingen zoals;
A) SportsCar/Can-Am van 1950 t/m 1964 welke gebruik moet maken van een K&B
Challenger chassis of een oud type Inliner met max.een oud type 16D motor.
D) GT/Toerwagens van 1950 t/m 1964 welke gebruik moet maken van een K&B
Challenger chassis of een oud type Inliner met max.een oud type 16D motor.
G) Mini-Klasse 2-zits van 1950 t/m 1978 hierin mag tevens een
Mini-Plafit 1:32 inline chassis gebruikt worden met maximaal een oud type
16D motor.
H) Mini-Klasse 4-zits van 1950 t/m 1978 hierin mag tevens een
Mini-Plafit 1:32 inline chassis gebruikt worden met maximaal een oud type
16D motor.
I) Mini, Revell
J) Pre-war Oldtimers, chassis als bovenstaand, maar mag ook zelfbouw zijn.
K) GP-50’s Front engine monoposto, chassis als bovenstaand, maar mag ook
zelfbouw zijn.
L) GP-60’s Rear engine monoposto, chassis als bovenstaand, maar mag ook
zelfbouw zijn.
M) GP-Young-Classic, chassis als bovenstaand, maar mag ook zelfbouw zijn.
N) Group C, chassis moet niet kunnen veren, body mag veren. Plafit Excel mag
wel veren.
O) Group 4/5, chassis al klasse N.
Heeft men een origineel fabrieks-chassis wat niet geheel compleet meer is,
dan bestaat de mogelijkheid om zelf het missende ( kleine ) onderdeel bij of
na te maken. We denken dan bijv aan een motorbeugeltje, schoenplaatje o.i.d.
om zodoende de wagen toch compleet te krijgen.
Heeft men een chassis voorhanden, waar men niet geheel zeker van is of het
gebruikt mag worden, informeer dan bij de Technische Commissie. Dit om
teleurstelling bij de autokeuring te voorkomen.
Chassis die mogen in klasse A en D.

vervolg TECHNISCH-REGELEMENT
DE MOTOR:
De motor dient zoveel mogelijk origineel te zijn ten opzichte van het chassis
waar het in geplaatst wordt, maar maakt men een andere keuze, dan mag er
alleen gebruik gemaakt worden van maximaal oud type- 16D, 26D en 36D motoren.
Maakt men gebruik van een Plafit, Sakatsu, of ander toch wat moderner
chassis, dan mag er maximaal een oud type 16D gebruikt worden of een SC-02,
sc-0008(b) motor, bison 2 of slotdevil 5062.
( deze motoren zijn dus ook te gebruiken in de Mini-Plafit )
Let op bij het gebruik van motoren, er wordt gestreden met de baanspanning op
9 VOLT en bij de MINI’s op 8 VOLT en bij Group C en Group 4/5 op 15 VOLT
Verder mogen er in de klassen I ( Oldtimers), J ( GP-50’s ), K ( GP-60’s ) en
L (GP-Young-Classic)motoren gebruikt worden van het type SCALE-AUTO SC-0008B.
Wil men in een bepaald model/klasse wagen een ander type motor toepassen als
bovenvermeld, overleg dan met de Technische Commissie of uw keuze toegestaan
is.
N en O (Group c en Group 4/5) is een bison 2 of een Slotdevil 5062 verplicht.

SC 0008

SC 02

WIELEN EN BANDEN:
De wagens dienen voorzien te zijn van zgn. hard rubber banden.
( celrubber cq. spons is niet toegestaan )
Zogenaamde natuurrubber, polyurethaan, EPDM of siliconen rubber is wel
toegestaan. De kleur van de banden dient zwart te zijn.
Verder velgen/wielen dienen voorzien te zijn van velginserts, kortom de
wielen dienen er als echte wielen uit te zien. Wielvelgen welke niet voorzien
zijn van inserts, maar welke sierlijk voorzien zijn van boorgaten, zullen
niet afgekeurd worden, echter dit soort wielen zal tijdens het Concours niet
al te hoog scoren, dus let-op.
De klasses C en F mogen gebruik maken van sponsbanden van het merk Scaleauto,
type procomp3, velg diameter max. 15 mm.
De klasses O en N mogen eveneens gebruik maken van sponsbanden van het merk
Scaleauto, type procomp3.

Classic banden, hard rubber.

vervolg TECHNISCH-REGELEMENT
DE BODIE: de bodie dient voor te komen op de bodielijst in dit regelement.
De bodie welke toegepast wordt moet uitgevoerd zijn in de schaal 1:24 of 1:25
De bodie dient van het zgn. hardplastic materiaal gemaakt te zijn. Dit houdt
in dat er gebruik gemaakt mag worden van originele Slot-Race-Bodies maar ook
bouwdoosbodies. Tevens zijn de zgn Resin en/of Polyester bodies toegestaan.
Verder dient de bodie zo origineel mogelijk geschilderd of gespoten te zijn
en voorzien te zijn van racenummers op schaal met een witte cirkel als
ondergrond. Mits met foto of afbeelding van de werkelijke wagen aangetoond
kan worden dat de wagen geen witte stip of cirkel had, kan hiervan afgeweken
worden en gekozen worden voor een andere ( ook volgens de echte wagen )
ondergrond.
Uiteraard moet de wagen voorzien zijn van een interieur compleet met een
stuur en een driedimensionale coureur. De coureur dient een race-helm te
dragen. Tevens dient dit alles gedetailleerd geschilderd te zijn.
Staat een model niet in de bodielijst, dan dient bij inschrijving doormiddel
van foto/schrijfmateriaal de originaliteit aangetoond te worden. ( dit kan
bijv ook een bouwdoos beschrijving zijn of een link op internet.)
Zodoende kan dan de lijst verder uitgebreid worden.

twee bodies voor de klasse C: Chevron B19 van polyester
Mc Laren M8 van hard plastic

Twee Ferrari's uitkomend in klasse O en klasse F:

Ferrari 512 NART & Ferrari Daytona GTB/4

Vervolg TECHNISCH-REGELEMENT
WAGENOMSCHRIJVING:
De klassen A, B, C, D, E en F spreken ons inziens voor zich. Hieronder nog
wat foto's.

Klasse A: Jaguar D-type

Klasse D: Ferrari 250 SWB

Klasse B: Ford GT 40

Klasse E: Chevrolet Corvette

Klasse C: Alpine Renault

Klasse O : Porsche 935 '78

Klasse G, de mini's dit zijn auto's die in het echt tweezitter zijn.
Maar een maximale motor inhoud hebben van 1000cc.

Klasse G : Honda S800

Vervolg TECHNISCH-REGELEMENT
Klasse H, de mini's dit zijn auto's die in het echt vierzitter zijn.
Maar een maximale motor inhoud hebben van 1000cc

Klasse H: Fiat Abarth 1000 trc
klasse J, de Pre-war Oldtimers genaamd. De leeftijd geeft het al aan, het
betreft hier wagens van voor en in de oorlog.

Klasse K: Auto union
De klasse K betreft de zogenaamde GP-fifties. De klasse met Front Engine
wagens van na de oorlog tot ongeveer 1965. Op Indianapolis heeft in 1970 nog
een Front Engine wagen ingeschreven en gekwalificeerd, echter wij denken dat
dat wel het laatst is dat er een Front Engine wagen gebruikt is.
Een wagen welke nadere vermelding behoeft is de STP Turbine. Deze valt gezien
het tijdperk waarin hij gereden heeft in de Rear Engine Klasse.

Klasse K: Vanwall

Klasse K: Ferrari 158

Vervolg TECHNISCH-REGELEMENT
De klasse L betreft de zogenaamde GP-sixties. De klasse met Rear Engine
wagens van 1957 t/m 1967. In 1957 werd er al een eerste Cooper ingeschreven
in de Grand-Prix Formule 1 races. Tot en met 1967. Het jaar later kwam er
reclame en sponsoring op de wagens en werden de wagens uitgevoerd met
spoilers en vleugels.

Klasse L: Lola MK 5A formule 2

Klasse L: Ferrari 312 F1 '66

De klasse M betreft de zogenaamde GP-Young. De klasse met Rear Engine wagens
van 1968 t/m 1978. Zoals eerder vermeld kwam er sponsoring en reclame op de
Grand-Prix wagens vanaf 1968 en deden ook de eerste echte vleugels hun
intrede in de autosport.

Klasse M: Lotus F1 '78

Klasse M: McLaren M23 '76

Klasse M: Eagle Indy '78

Vervolg TECHNISCH-REGELEMENT
MAATVOERING:
Wat de maatvoering betreft kunnen we stellen dat de wielbasis bepaald wordt
door de bodie. De wielen dienen in de wielbakken gecentreerd te zijn. Tevens
wordt de breedte van de wielen en banden bepaald door de bodie. Het loopvlak
cq raakvlak van de band mag niet buiten de bodie uitkomen. Alles wat aan de
bodie bevestigd wordt, zoals bijv wielkasver-breders bepalen mede de
totaalbreedte van de bodie.
Klasse A en D ( Sports & GT 1950 t/m 1964 ) totaalbreedte max. 68 mm.
Klasse B en E ( Sports & GT 1965 t/m 1969 ) totaalbreedte max. 83 mm.
Klasse C en F ( Sports & GT 1969 t/m 1978 ) totaalbreedte max. 83 mm.
Klasse G en H en I ( Mini 2- en 4 zits )

totaalbreedte max. 64 mm.

Klasse J en K ( Pre-War en GP-50’s )

totaalbreedte max. 66 mm.

Klasse L

( GP-60’s )

totaalbreedte max. 77 mm.

Klasse M

( GP-Young monopostos )

totaalbreedte max. 83 mm.

Klasse N

( Group C )

totaalbreedte max. 83 mm.

Klasse O

( Group 4/5 )

totaalbreedte max. 83 mm.

Als de bodie van het model breder is als 83 mm, dan mag deze toegepast
worden, echter de totaalbreedte op de wielen blijft dan max. 83 mm.
Dit geldt eveneens voor de GP-Young Monoposto’s.
De minimale grondspeling bedraagt onder de gehele wagen in alle klasse 1,6 mm
Met uitzondering van klasse C en F (1,2 mm) & N en O (1,0 mm)
De bandbreedte’s zijn voor elke klasse apart bepaald en wel als volgt:
Klasse A en D
Klasse B en E
Klasse C en F

(
(
(
(
(

Klasse G,H en I (
(
Klasse J en K
(
(
Klasse L
(
(
Klasse M
(
(
Klasse N en O
(

Voorbeeld:

Sports &
minimale
Sports &
minimale
Sports &

GT 1950 t/m 1964 )
Verhouding 3 : 2 )
GT 1965 t/m 1969 )
verhouding 3 : 2 )
GT 1969 t/m 1978)

Mini 2- en 4-zits )
minimale verhouding 3 :
Pre-War en GP-50’s )
minimale verhouding 3 :
GP-60’s )
minimale verhouding 3 :
GP-Young monoposto’s )
minimale verhouding 3 :
Group C en Group 4/5 )

2 )
2 )
2 )
2 )

achterband max. 9 mm
voorband max. 9 mm & min 4
achterband max. 15mm
voorband max. 15mm & min 4
achterband max. 16mm
voorband max. 16mm & min 5
achterband max. 9 mm
voorband
max. 9 mm & min
achterband max.7,5mm
voorband
max.7,5mm & min
achterband max. 10mm
voorband
max. 10mm & min
achterband max. 18mm
voorband
max. 18mm & min
achterband max. 16mm
voorband
max. 16mm & min

mm
mm
mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
5 mm

Uw wagen valt in klasse B hierdoor is uw achterband maximaal 15 mm (verhouding 3 : 2) dan is uw
voorband dus minimaal 10 mm. Maar heeft u onder uw wagen een voorband van 4 mm zitten dan is uw
achterband maximaal 6 mm breed.

Vervolg TECHNISCH-REGELEMENT
NADERE KLASSE OMSCHRIJVING:
Klasse A: Sports-Cars/Can-Am klasse gereden van 1950 t/m 1964.
ALGEMEEN:
De wagens waarmee gereden mag worden zijn op schaal 1:24 cq. 1:25 en dienen
te voldoen aan de gebruikelijke race-eisen. De wagenbreedte wordt bepaald
door de bodie. Als de wagen smaller is dan de maximale breedte op de
bandloopvlakken, dan mag alleen de bolling van de band buiten de bodie komen.
Mits dit in werkelijkheid ook zo is of was. Dit om het geheel er esthetisch
verantwoord uit te laten zien. Wordt de wagen verder uitgevoerd met wielkasverbreders, dan moet dit in schaalverhouding zijn. Kortom de maatvoering moet
passen in het tijdsbeeld van waaruit de auto stamt.
CHASSIS:
De racewagens moeten opgebouwd zijn op een schaal 1:24 fabrieks-chassis wat
bestaat uit onderdelen welke met schroefjes, boutjes/moertjes gemonteerd is,
zoals bijv. een K&B, Monogram, Revell, kortom een oud type Inliner met
max.een oud type 16D motor.
MOTOR:
De motor dient zoveel mogelijk origineel te zijn ten opzichte van het chassis
waar het in geplaatst wordt, maar maakt men een andere keuze, dan mag er
alleen gebruik gemaakt worden van maximaal oud type- 16D. Let op bij het
gebruik van motoren, er wordt gestreden met de baanspanning op 9 VOLT
WIELEN en BANDEN:
De wagens dienen voorzien te zijn van zgn. hard rubber banden.
( celrubber cq. spons is niet toegestaan )
Zogenaamde natuurrubber, polyurethaan, EPDM of siliconen rubber is wel
toegestaan. De kleur van de banden dient zwart te zijn.
Verder velgen/wielen dienen voorzien te zijn van velginserts, kortom de
wielen dienen er als echte wielen uit te zien. Wielvelgen welke niet voorzien
zijn van inserts, maar welke sierlijk voorzien zijn van boorgaten, zullen
niet afgekeurd worden, echter dit soort wielen zal tijdens het Concours niet
al te hoog scoren, dus let-op. De wielen dienen tevens gecentreerd te zijn in
de wielkassen, zodoende is tevens de diameter van de wielen gewaarborgd.
BODIE:
De bodie moet voldoen aan de eisen welke reeds eerder omschreven zijn in het
algemeen technisch regelement.
MAATVOERING:
Wat de maatvoering betreft kunnen we stellen dat de wielbasis bepaald wordt
door de bodie. De wielen dienen in de wielbakken gecentreerd te zijn. Tevens
wordt de breedte van de wielen en banden bepaald door de bodie. Het loopvlak
cq raakvlak van de band mag niet buiten de bodie uitkomen. Alles wat aan de
bodie bevestigd wordt, zoals bijv wielkasverbreders bepalen mede de
totaalbreedte van de bodie.
Klasse A ( Sports-Cars/Can-Am 1950 t/m 1964 ) totaalbreedte max. 68 mm.
( gemeten op de wielen )
De minimale grondspeling bedraagt onder de gehele wagen 1,6 mm
De bandbreedte’s zijn voor elke klasse apart bepaald en wel als volgt:
Klasse A

( Sports 1950 t/m 1964 )
( minimale Verhouding 3 : 2 )

achterband max. 9 mm
voorband
max. 9 mm & min

4 mm

Vervolg TECHNISCH-REGELEMENT
NADERE KLASSE OMSCHRIJVING:
Klasse B: Sports-Cars/Can-Am klasse gereden van 1965 t/m 1969
ALGEMEEN:
De wagens waarmee gereden mag worden zijn op schaal 1:24 cq. 1:25 en dienen
te voldoen aan de gebruikelijke race-eisen. Maximale wagenbreedte wordt
bepaald door de bodie. Als de wagen smaller is dan de maximale breedte op de
bandloopvlakken, dan mag alleen de bolling van de band buiten de bodie komen.
Mits dit in werkelijkheid ook zo is of was. Dit om het geheel er esthetisch
verantwoord uit te laten zien. Wordt de wagen verder uitgevoerd met wielkasverbreders, dan moet dit in schaalverhouding zijn. Kortom de maatvoering moet
passen in het tijdsbeeld van waaruit de auto stamt.
CHASSIS:
De racewagens moeten opgebouwd zijn op een schaal 1:24 fabrieks-chassis wat
bestaat uit onderdelen welke met schroefjes, boutjes/moertjes gemonteerd is,
zoals bijv. een K&B, Monogram, Revell, Faller, Fleischmann, Carrera,
Scalextric, enz, enz, maar ook moderner inliner chassis zoals: Plafit,
Sakatsu, Scholler, Womp-Womp,enz, enz.
MOTOR:
De motor dient zoveel mogelijk origineel te zijn ten opzichte van het chassis
waar het in geplaatst wordt, maar maakt men een andere keuze, dan mag er
alleen gebruik gemaakt worden van maximaal oud type- 16D, 26D en 36D motoren.
Maakt men gebruik van een moderner inliner chassis, dan mag er maximaal een
oud type 16D gebruikt worden of een SC-02 of SC-0008 motor. Let op bij het
gebruik van motoren, er wordt gestreden met de baanspanning op 9 VOLT.
WIELEN en BANDEN:
De wagens dienen voorzien te zijn van zgn. hard rubber banden.
( celrubber cq. spons is niet toegestaan ) Zogenaamde natuurrubber,
polyurethaan, EPDM of siliconen rubber is wel toegestaan. De kleur van de
banden dient zwart te zijn. Verder velgen/wielen dienen voorzien te zijn van
velginserts, kortom de wielen dienen er als echte wielen uit te zien.
Wielvelgen welke niet voorzien zijn van inserts, maar welke sierlijk voorzien
zijn van boorgaten, zullen niet afgekeurd worden, echter dit soort wielen zal
tijdens het Concours niet al te hoog scoren, dus let-op. De wielen dienen
tevens gecentreerd te zijn in de wielkassen, zodoende is tevens de diameter
van de wielen gewaarborgd.
BODIE:
De bodie moet voldoen aan de eisen welke reeds eerder omschreven zijn in het
algemeen technisch regelement.
MAATVOERING:
Wat de maatvoering betreft kunnen we stellen dat de wielbasis bepaald wordt
door de bodie. De wielen dienen in de wielbakken gecentreerd te zijn. Tevens
wordt de breedte van de wielen en banden bepaald door de bodie. Het loopvlak
cq raakvlak van de band mag niet buiten de bodie uitkomen. Alles wat aan de
bodie bevestigd wordt, zoals bijv wielkasver-breders bepalen mede de
totaalbreedte van de bodie.
Klasse B ( Sports-Cars/Can-Am 1965 t/m 1969 ) totaalbreedte max. 83 mm.
( gemeten op de wielen )
De minimale grondspeling bedraagt onder de gehele wagen 1,6 mm
De bandbreedte’s zijn voor elke klasse apart bepaald en wel als volgt:
Klasse B ( Sports-Cars/Can-Am 1965 t/m 1969 )achterband max. 15mm
( minimale verhouding 3 : 2 )
voorband
max. 15mm & min

4 mm

Vervolg TECHNISCH-REGELEMENT
NADERE KLASSE OMSCHRIJVING:
Klasse C: Sports-Cars/Can-Am klasse
gereden van 1969 t/m 1978.
ALGEMEEN:
De wagens waarmee gereden mag worden zijn op schaal 1:24 cq. 1:25 en dienen
te voldoen aan de gebruikelijke race-eisen. Maximale wagenbreedte wordt
bepaald door de bodie. Als de wagen smaller is dan de maximale breedte op de
bandloopvlakken, dan mag alleen de bolling van de band buiten de bodie komen.
Mits dit in werkelijkheid ook zo is of was. Dit om het geheel er esthetisch
verantwoord uit te laten zien. Wordt de wagen verder uitgevoerd met wielkasverbreders, dan moet dit in schaalverhouding zijn. Kortom de maatvoering moet
passen in het tijdsbeeld van waaruit de auto stamt.
Totaalgewicht min. 200 gram
CHASSIS:
De racewagens moeten opgebouwd zijn op een schaal 1:24 fabrieks-chassis wat
bestaat uit onderdelen welke met schroefjes, boutjes/moertjes gemonteerd is,
Bij de plafit excel en SLP 1 chassis mag de voorzijde van het chassis bewegen
en de H-plaat, bij alle andere merken mag alleen de H-plaat bewegen.
Bijvoorbeeld: Scaleauto, do slot, enz enz Een verende of beweegbare achter
kant/as is verboden. (bij twijfel vraag de TC)
MOTOR:
De motor is een Bison 2 of een Slotdevil 5062. Er wordt gestreden met de
baanspanning op 15 VOLT.
WIELEN en BANDEN:
De wagens dienen voorzien te zijn van zgn. Spons banden.
De banden dienen van het merk scaleauto type procomp3 te zijn met een
maximale velgdiameter van 16mm. Verder velgen/wielen dienen voorzien te zijn
van velginserts, kortom de wielen dienen er als echte wielen uit te zien.
Wielvelgen welke niet voorzien zijn van inserts, maar welke sierlijk voorzien
zijn van boorgaten, zullen niet afgekeurd worden, echter dit soort wielen zal
tijdens het Concours niet al te hoog scoren, dus let-op. De wielen dienen
tevens gecentreerd te zijn in de wielkassen, zodoende is tevens de diameter
van de wielen gewaarborgd.
BODIE:
De bodie moet voldoen aan de eisen welke reeds eerder omschreven zijn in het
algemeen technisch regelement.
MAATVOERING:
Wat de maatvoering betreft kunnen we stellen dat de wielbasis bepaald wordt
door de bodie. De wielen dienen in de wielbakken gecentreerd te zijn. Tevens
wordt de breedte van de wielen en banden bepaald door de bodie. Het loopvlak
cq raakvlak van de band mag niet buiten de bodie uitkomen. Alles wat aan de
bodie bevestigd wordt, zoals bijv wielkasver-breders bepalen mede de
totaalbreedte van de bodie.
Klasse c ( Sports-Cars/Can-Am 1965 t/m 1978)
totaalbreedte max. 83 mm (gemeten op de wielen)
De minimale grondspeling bedraagt onder de gehele wagen 1,2 mm
De bandbreedte’s zijn voor elke klasse apart bepaald en wel als volgt:
Klasse C ( Sports-Cars/Can-Am 1965 t/m 1978)achterband max. 16mm
voorband max. 15mm & min

5 mm

Vervolg TECHNISCH-REGELEMENT
NADERE KLASSE OMSCHRIJVING:
Klasse D: GT/TOERWAGENS klasse gereden van 1950 t/m 1964.
ALGEMEEN:
De wagens waarmee gereden mag worden zijn op schaal 1:24 cq. 1:25 en dienen
te voldoen aan de gebruikelijke race-eisen. Maximale wagenbreedte wordt
bepaald door de bodie. Als de wagen smaller is dan de maximale breedte op de
bandloopvlakken, dan mag alleen de bolling van de band buiten de bodie komen.
Mits dit in werkelijkheid ook zo is of was. Dit om het geheel er esthetisch
verantwoord uit te laten zien. Wordt de wagen verder uitgevoerd met wielkasverbreders, dan moet dit in schaalverhouding zijn. Kortom de maatvoering moet
passen in het tijdsbeeld van waaruit de auto stamt.
CHASSIS:
De racewagens moeten opgebouwd zijn op een schaal 1:24 fabrieks-chassis wat
bestaat uit onderdelen welke met schroefjes, boutjes/moertjes gemonteerd is,
zoals bijv. een K&B, Monogram, Revell, kortom een oud type Inliner met max.
een oud type 16D motor.
MOTOR:
De motor dient zoveel mogelijk origineel te zijn ten opzichte van het chassis
waar het in geplaatst wordt, maar maakt men een andere keuze, dan mag er
alleen gebruik gemaakt worden van maximaal oud type- 16D. Let op bij het
gebruik van motoren, er wordt gestreden met de baanspanning op 9 VOLT.
WIELEN en BANDEN:
De wagens dienen voorzien te zijn van zgn. hard rubber banden.
( celrubber cq. spons is niet toegestaan )
Zogenaamde natuurrubber, polyurethaan, EPDM of siliconen rubber is wel
toegestaan. De kleur van de banden dient zwart te zijn.
Verder velgen/wielen dienen voorzien te zijn van velginserts, kortom de
wielen dienen er als echte wielen uit te zien. Wielvelgen welke niet voorzien
zijn van inserts, maar welke sierlijk voorzien zijn van boorgaten, zullen
niet afgekeurd worden, echter dit soort wielen zal tijdens het Concours niet
al te hoog scoren, dus let-op. De wielen dienen tevens gecentreerd te zijn in
de wielkassen, zodoende is tevens de diameter van de wielen gewaarborgd.
BODIE:
De bodie moet voldoen aan de eisen welke reeds eerder omschreven zijn in het
algemeen technisch regelement.
MAATVOERING:
Wat de maatvoering betreft kunnen we stellen dat de wielbasis bepaald wordt
door de bodie. De wielen dienen in de wielbakken gecentreerd te zijn. Tevens
wordt de breedte van de wielen en banden bepaald door de bodie. Het loopvlak
cq raakvlak van de band mag niet buiten de bodie uitkomen. Alles wat aan de
bodie bevestigd wordt, zoals bijv wielkasverbreders bepalen mede de
totaalbreedte van de bodie.
Klasse D ( GT/Toerwagens 1950 t/m 1964 ) totaalbreedte max. 68 mm.
( gemeten op de wielen )
De minimale grondspeling bedraagt onder de gehele wagen in elke klasse 1,6 mm
De bandbreedte’s zijn voor elke klasse apart bepaald en wel als volgt:
Klasse D

( GT/Toerwagens 1950 t/m 1964)
( minimale Verhouding 3 : 2 )

achterband max. 9 mm
voorband
max. 9 mm & min

4 mm

Vervolg TECHNISCH-REGELEMENT
NADERE KLASSE OMSCHRIJVING:
Klasse E: GT/TOERWAGENS klasse gereden van 1965 t/m 1969
ALGEMEEN:
De wagens waarmee gereden mag worden zijn op schaal 1:24 cq. 1:25 en dienen
te voldoen aan de gebruikelijke race-eisen. Maximale wagenbreedte wordt
bepaald door de bodie. Als de wagen smaller is dan de maximale breedte op de
bandloopvlakken, dan mag alleen de bolling van de band buiten de bodie komen.
Mits dit in werkelijkheid ook zo is of was. Dit om het geheel er esthetisch
verantwoord uit te laten zien. Wordt de wagen verder uitgevoerd met wielkasverbreders, dan moet dit in schaalverhouding zijn. Kortom de maatvoering moet
passen in het tijdsbeeld van waaruit de auto stamt.
CHASSIS:
De racewagens moeten opgebouwd zijn op een schaal 1:24 fabrieks-chassis wat
bestaat uit onderdelen welke met schroefjes, boutjes/moertjes gemonteerd is,
zoals bijv. een K&B, Monogram, Revell, Faller, Fleischmann, Carrera,
Scalextric, enz, enz, maar ook moderner inliner chassis zoals: Plafit,
Sakatsu, Scholler, Womp-Womp,enz, enz.
MOTOR:
De motor dient zoveel mogelijk origineel te zijn ten opzichte van het chassis
waar het in geplaatst wordt, maar maakt men een andere keuze, dan mag er
alleen gebruik gemaakt worden van maximaal oud type- 16D, 26D en 36D motoren.
Maakt men gebruik van een moderner inliner chassis, dan mag er maximaal een
oud type 16D gebruikt worden of een SC-02 of SC-0008 motor. Let op bij het
gebruik van motoren, er wordt gestreden met de baanspanning op 9 VOLT.
WIELEN en BANDEN:
De wagens dienen voorzien te zijn van zgn. hard rubber banden.
( celrubber cq. spons is niet toegestaan ) Zogenaamde natuurrubber,
polyurethaan, EPDM of siliconen rubber is wel toegestaan. De kleur van de
banden dient zwart te zijn. Verder velgen/wielen dienen voorzien te zijn van
velginserts, kortom de wielen dienen er als echte wielen uit te zien.
Wielvelgen welke niet voorzien zijn van inserts, maar welke sierlijk voorzien
zijn van boorgaten, zullen niet afgekeurd worden, echter dit soort wielen zal
tijdens het Concours niet al te hoog scoren, dus let-op. De wielen dienen
tevens gecentreerd te zijn in de wielkassen, zodoende is tevens de diameter
van de wielen gewaarborgd.
BODIE:
De bodie moet voldoen aan de eisen welke reeds eerder omschreven zijn in het
algemeen technisch regelement.
MAATVOERING:
Wat de maatvoering betreft kunnen we stellen dat de wielbasis bepaald wordt
door de bodie. De wielen dienen in de wielbakken gecentreerd te zijn. Tevens
wordt de breedte van de wielen en banden bepaald door de bodie. Het loopvlak
cq raakvlak van de band mag niet buiten de bodie uitkomen. Alles wat aan de
bodie bevestigd wordt, zoals bijv wielkasverbreders bepalen mede de
totaalbreedte van de bodie.
Klasse E ( GT/Toerwagens 1965 t/m 1969 ) totaalbreedte max. 83 mm.
( gemeten op de wielen )
De minimale grondspeling bedraagt onder de gehele wagen 1,6 mm
De bandbreedte’s zijn voor elke klasse apart bepaald en wel als volgt:
Klasse E ( GT/Toerwagens 1965 t/m 1969 )achterband max. 15mm
( minimale verhouding 3 : 2 ) voorband
max. 15mm & min

4 mm

Vervolg TECHNISCH-REGELEMENT
NADERE KLASSE OMSCHRIJVING:
Klasse F: GT/TOERWAGENS klasse
gereden van 1965 t/m 1978.
ALGEMEEN:
De wagens waarmee gereden mag worden zijn op schaal 1:24 cq. 1:25 en dienen
te voldoen aan de gebruikelijke race-eisen. Maximale wagenbreedte wordt
bepaald door de bodie. Als de wagen smaller is dan de maximale breedte op de
bandloopvlakken, dan mag alleen de bolling van de band buiten de bodie komen.
Mits dit in werkelijkheid ook zo is of was. Dit om het geheel er esthetisch
verantwoord uit te laten zien. Wordt de wagen verder uitgevoerd met wielkasverbreders, dan moet dit in schaalverhouding zijn. Kortom de maatvoering moet
passen in het tijdsbeeld van waaruit de auto stamt.
Totaalgewicht min. 200 gram
CHASSIS:
De racewagens moeten opgebouwd zijn op een schaal 1:24 fabrieks-chassis wat
bestaat uit onderdelen welke met schroefjes, boutjes/moertjes gemonteerd is,
Bij de plafit excel en SLP 1 chassis mag de voorzijde van het chassis bewegen
en de H-plaat bij alle andere merken mag alleen de H-plaat bewegen.
Bijvoorbeeld: Scaleauto, do slot, enz enz Een verende of beweegbare achter
kant/as is verboden. (bij twijfel vraag de TC)
MOTOR:
De motor is een Bison 2 of een Slotdevil 5062. Er wordt gestreden met de
baanspanning op 15 VOLT.
WIELEN en BANDEN:
De wagens dienen voorzien te zijn van zgn. Spons banden.
De banden dienen van het merk scaleauto type procomp3 te zijn met een
maximale velgdiameter van 16mm. Verder velgen/wielen dienen voorzien te zijn
van velginserts, kortom de wielen dienen er als echte wielen uit te zien.
Wielvelgen welke niet voorzien zijn van inserts, maar welke sierlijk voorzien
zijn van boorgaten, zullen niet afgekeurd worden, echter dit soort wielen zal
tijdens het Concours niet al te hoog scoren, dus let-op. De wielen dienen
tevens gecentreerd te zijn in de wielkassen, zodoende is tevens de diameter
van de wielen gewaarborgd.
BODIE:
De bodie moet voldoen aan de eisen welke reeds eerder omschreven zijn in het
algemeen technisch regelement.
MAATVOERING:
Wat de maatvoering betreft kunnen we stellen dat de wielbasis bepaald wordt
door de bodie. De wielen dienen in de wielbakken gecentreerd te zijn. Tevens
wordt de breedte van de wielen en banden bepaald door de bodie. Het loopvlak
cq raakvlak van de band mag niet buiten de bodie uitkomen. Alles wat aan de
bodie bevestigd wordt, zoals bijv wielkasverbreders bepalen mede de
totaalbreedte van de bodie.
Klasse F ( GT/Toerwagens 1965 t/m 1978)
totaalbreedte max. 83 mm (gemeten op de wielen)
De minimale grondspeling bedraagt onder de gehele wagen 1,2 mm
De bandbreedte’s zijn voor elke klasse apart bepaald en wel als volgt:
Klasse F ( GT/Toerwagens 1965 t/m 40 jr geleden)achterband max. 16mm
voorband max. 15mm & min 5 mm

Vervolg TECHNISCH-REGELEMENT
NADERE KLASSE OMSCHRIJVING:
Klasse G: Mini-Klasse 2-zits klasse
gereden van 1950 t/m 40 jaar geleden
ALGEMEEN:
De wagens waarmee gereden mag worden zijn op schaal 1:24 cq. 1:25 en dienen
te voldoen aan de gebruikelijke race-eisen. Maximale wagenbreedte wordt
bepaald door de bodie. Als de wagen smaller is dan de maximale breedte op de
bandloopvlakken, dan mag alleen de bolling van de band buiten de bodie komen.
Mits dit in werkelijkheid ook zo is of was. Dit om het geheel er esthetisch
verantwoord uit te laten zien. Wordt de wagen verder uitgevoerd met wielkasverbreders, dan moet dit in schaalverhouding zijn. Kortom de maatvoering moet
passen in het tijdsbeeld van waaruit de auto stamt.
CHASSIS:
De racewagens moeten opgebouwd zijn op een schaal 1:24 inliner fabriekschassis wat bestaat uit onderdelen welke met schroefjes, boutjes/moertjes
gemonteerd is, zoals bijv. RIKO, MONOGRAM INLINER, REVELL INLINER, MINIPLAFIT.
MOTOR:
De motor dient zoveel mogelijk origineel te zijn ten opzichte van het chassis
waar het in geplaatst wordt, maar maakt men een andere keuze, dan mag er
alleen gebruik gemaakt worden van maximaal oud type- 16D motoren.
Maakt men gebruik van een Mini-Plafit chassis, dan mag er maximaal een oud
type 16D gebruikt worden of een SC-02, of SC-0008 motor. Let op bij het
gebruik van motoren, er wordt gestreden met de baanspanning op 8 VOLT.
WIELEN en BANDEN:
De wagens dienen voorzien te zijn van zgn. hard rubber banden.
( celrubber cq. spons is niet toegestaan ) Zogenaamde natuurrubber,
polyurethaan, EPDM of siliconen rubber is wel toegestaan. De kleur van de
banden dient zwart te zijn. Verder velgen/wielen dienen voorzien te zijn van
velginserts, kortom de wielen dienen er als echte wielen uit te zien.
Wielvelgen welke niet voorzien zijn van inserts, maar welke sierlijk voorzien
zijn van boorgaten, zullen niet afgekeurd worden, echter dit soort wielen zal
tijdens het Concours niet al te hoog scoren, dus let-op. De wielen dienen
tevens gecentreerd te zijn in de wielkassen, zodoende is tevens de diameter
van de wielen gewaarborgd.
BODIE:
De bodie moet voldoen aan de eisen welke reeds eerder omschreven zijn in het
algemeen technisch regelement met dien verstande dat er hier gereden wordt
met uitsluitend 2-zits racewagentjes die gezien hun formaat en motorinhoud
(max 1000 cc)in de zgn. MINI-Klasse vallen.
MAATVOERING:
Wat de maatvoering betreft kunnen we stellen dat de wielbasis bepaald wordt
door de bodie. De wielen dienen in de wielbakken gecentreerd te zijn. Tevens
wordt de breedte van de wielen en banden bepaald door de bodie. Het loopvlak
cq raakvlak van de band mag niet buiten de bodie uitkomen. Alles wat aan de
bodie bevestigd wordt, zoals bijv wielkasverbreders bepalen mede de
totaalbreedte van de bodie.
Klasse G

Mini klasse 2-zits 1950 t/m 40 jaar geleden
totaalbreedte max. 64 mm.( gemeten op de wielen)
De minimale grondspeling bedraagt onder de gehele wagen 1,6 mm
De bandbreedte’s zijn voor elke klasse apart bepaald en wel als volgt:
Klasse G
( Mini 2-zits )
achterband max. 9 mm
( minimale verhouding 3 : 2 ) voorband
max. 9 mm & min 4 mm

Vervolg TECHNISCH-REGELEMENT
NADERE KLASSE OMSCHRIJVING:
Klasse H: Mini-Klasse 4-zits klasse
gereden van 1950 t/m 40 jaar geleden
ALGEMEEN:
De wagens waarmee gereden mag worden zijn op schaal 1:24 cq. 1:25 en dienen
te voldoen aan de gebruikelijke race-eisen. Maximale wagenbreedte wordt
bepaald door de bodie. Als de wagen smaller is dan de maximale breedte op de
bandloopvlakken, dan mag alleen de bolling van de band buiten de bodie komen.
Mits dit in werkelijkheid ook zo is of was. Dit om het geheel er esthetisch
verantwoord uit te laten zien. Wordt de wagen verder uitgevoerd met wielkasverbreders, dan moet dit in schaalverhouding zijn. Kortom de maatvoering moet
passen in het tijdsbeeld van waaruit de auto stamt.
CHASSIS:
De racewagens moeten opgebouwd zijn op een schaal 1:24 inliner fabriekschassis wat bestaat uit onderdelen welke met schroefjes, boutjes/moertjes
gemonteerd is, zoals bijv. RIKO, MONOGRAM INLINER, REVELL INLINER, MINIPLAFIT.
MOTOR:
De motor dient zoveel mogelijk origineel te zijn ten opzichte van het chassis
waar het in geplaatst wordt, maar maakt men een andere keuze, dan mag er
alleen gebruik gemaakt worden van maximaal oud type- 16D motoren.
Maakt men gebruik van een Mini-Plafit chassis, dan mag er maximaal een oud
type 16D gebruikt worden of een SC-02, of SC-0008 motor. Let op bij het
gebruik van motoren, er wordt gestreden met de baanspanning op 8 VOLT.
WIELEN en BANDEN:
De wagens dienen voorzien te zijn van zgn. hard rubber banden.
( celrubber cq. spons is niet toegestaan ) Zogenaamde natuurrubber,
polyurethaan, EPDM of siliconen rubber is wel toegestaan. De kleur van de
banden dient zwart te zijn. Verder velgen/wielen dienen voorzien te zijn van
velginserts, kortom de wielen dienen er als echte wielen uit te zien.
Wielvelgen welke niet voorzien zijn van inserts, maar welke sierlijk voorzien
zijn van boorgaten, zullen niet afgekeurd worden, echter dit soort wielen zal
tijdens het Concours niet al te hoog scoren, dus let-op. De wielen dienen
tevens gecentreerd te zijn in de wielkassen, zodoende is tevens de diameter
van de wielen gewaarborgd.
BODIE:
De bodie moet voldoen aan de eisen welke reeds eerder omschreven zijn in het
algemeen technisch regelement met dien verstande dat er hier gereden wordt
met uitsluitend 4 zits racewagentjes die gezien hun formaat en motorinhoud
(max 1000 cc)in de zgn. MINI-Klasse vallen.
MAATVOERING:
Wat de maatvoering betreft kunnen we stellen dat de wielbasis bepaald wordt
door de bodie. De wielen dienen in de wielbakken gecentreerd te zijn. Tevens
wordt de breedte van de wielen en banden bepaald door de bodie. Het loopvlak
cq raakvlak van de band mag niet buiten de bodie uitkomen. Alles wat aan de
bodie bevestigd wordt, zoals bijv wielkasverbreders bepalen mede de
totaalbreedte van de bodie.
Klasse H

Mini klasse 4-zits 1950 t/m 40 jaar geleden
totaalbreedte max. 64 mm.( gemeten op de wielen)
De minimale grondspeling bedraagt onder de gehele wagen 1,6 mm
De bandbreedte’s zijn voor elke klasse apart bepaald en wel als volgt:
Klasse H
( Mini 4-zits )
achterband max. 9 mm
( minimale verhouding 3 : 2 ) voorband
max. 9 mm & min 4 mm

Vervolg TECHNISCH-REGELEMENT
NADERE KLASSE OMSCHRIJVING:
Klasse I: Mini Revell klasse
gereden in Goodwood style
ALGEMEEN:
De wagens waarmee gereden mag worden zijn bouwdoos modellen van het merk
Revell in de schaal 1/24. Let op wat in de bouwdoos zit moet je het mee doen.
Gewicht bij plakken in de vorm van bijvoorbeeld lood is niet toegestaan.
CHASSIS:
De racewagens moeten opgebouwd zijn met een standaard MRRC chassis kit S2
Basic.
MOTOR:
De motor moet de standaard motor zijn welke MRRC levert in het Chassis kit S2
Basic.
WIELEN en BANDEN:
De wagens dienen voorzien te zijn van het standaard rubber welk is
meegeleverd in een MRRC chassis kit S2 Basic
Verder velgen/wielen dienen voorzien te zijn van velginserts, kortom de
wielen dienen er als echte wielen uit te zien. Wielvelgen welke niet voorzien
zijn van inserts, maar welke sierlijk voorzien zijn van boorgaten, zullen
niet afgekeurd worden, echter dit soort wielen zal tijdens het Concours niet
al te hoog scoren, dus let-op. De wielen dienen tevens gecentreerd te zijn in
de wielkassen, zodoende is tevens de diameter van de wielen gewaarborgd.
BODIE:
De bodie moet een bouwdoos zijn van het merk Revell. (Tamiya is dus niet
toegestaan!)
MAATVOERING:
Wat de maatvoering betreft kunnen we stellen dat
door de bodie. De wielen dienen in de wielbakken
wordt de breedte van de wielen en banden bepaald
cq raakvlak van de band mag niet buiten de bodie

de wielbasis bepaald wordt
gecentreerd te zijn. Tevens
door de bodie. Het loopvlak
uitkomen.

Klasse I ( Mini Revell klass)
totaalbreedte max. 64 mm.( gemeten op de wielen)
De minimale grondspeling bedraagt onder de gehele wagen 1,6 mm
De bandbreedte’s standaard banden in de MRRC chassis kit

Vervolg TECHNISCH-REGELEMENT
NADERE KLASSE OMSCHRIJVING:
Klasse J: Pre-war Oldtimers gereden voor en tijdens de 2de WO.
ALGEMEEN:
De leeftijd geeft het al aan, het betreft hier wagens van voor en in de
oorlog. De wagens waarmee gereden mag worden zijn op schaal 1:24 cq. 1:25 en
dienen te voldoen aan de gebruikelijke race-eisen. Maximale wagenbreedte
wordt bepaald door de bodie.
CHASSIS:
De racewagens moeten opgebouwd zijn op een schaal 1:24 fabrieks-chassis wat
bestaat uit onderdelen welke met schroefjes, boutjes/moertjes gemonteerd is,
zoals bijv. een K&B, Monogram, Revell, Faller, Fleischmann, Carrera,
Scalextric, enz, enz, maar ook Plafit inliner, Sakatsu inliner , Scholler
inliner , Womp-Womp, moderne inliner's, enz. Maar zelfbouw mag ook.
MOTOR:
De motor dient zoveel mogelijk origineel te zijn ten opzichte van het chassis
waar het in geplaatst wordt, maar maakt men een andere keuze, dan mag er
alleen gebruik gemaakt worden van maximaal oud type- 16D motoren.
Maakt men gebruik van een modern chassis of zelfbouw, dan mag er maximaal een
oud type 16D gebruikt worden of een SC-02, of SC-0008 motor. Let op bij het
gebruik van motoren, er wordt gestreden met de baanspanning op 9 VOLT.
WIELEN en BANDEN:
De wagens dienen voorzien te zijn van zgn. hard rubber banden.
( celrubber cq. spons is niet toegestaan ) Zogenaamde natuurrubber,
polyurethaan, EPDM of siliconen rubber is wel toegestaan. De kleur van de
banden dient zwart te zijn. Verder velgen/wielen dienen voorzien te zijn van
velginserts, kortom de wielen dienen er als echte wielen uit te zien.
Wielvelgen welke niet voorzien zijn van inserts, maar welke sierlijk voorzien
zijn van boorgaten, zullen niet afgekeurd worden, echter dit soort wielen zal
tijdens het Concours niet al te hoog scoren, dus let-op.
BODIE:
De bodie moet voldoen aan de eisen welke reeds eerder omschreven zijn in het
algemeen technisch regelement.
MAATVOERING:
Wat de maatvoering betreft kunnen we stellen dat de wielbasis bepaald wordt
door de bodie. Tevens wordt de breedte van de wielen en banden bepaald door
het model (type auto).
Klasse J (Pre-war oldtimers gereden voor en tijdens de 2de WO)
totaalbreedte max. 66 mm.( gemeten op de wielen)
De minimale grondspeling bedraagt onder de gehele wagen 1,6 mm
De bandbreedte’s zijn voor elke klasse apart bepaald en wel als volgt:
Klasse J

(Pre-War oldtimers)
( minimale verhouding 3 : 2 )

voorband

achterband max.7,5mm
max.7,5mm & min 4 mm

Vervolg TECHNISCH-REGELEMENT
NADERE KLASSE OMSCHRIJVING:
Klasse K: GP-50’s monoposto klasse gereden van 1946 t/m +/-1965.
ALGEMEEN:
De klasse met Front Engine wagens van na de oorlog tot ongeveer 1965. Op
Indianapolis heeft in 1970 nog een Front Engine wagen ingeschreven en
gekwalificeerd, echter wij denken dat dat wel het laatst is dat er een Front
Engine wagen gebruikt is.
Een wagen welke nadere vermelding behoeft is de STP Turbine. Deze valt gezien
het tijdperk waarin hij gereden heeft in de Rear Engine Klasse. De wagens
waarmee gereden mag worden zijn op schaal 1:24 cq. 1:25 en dienen te voldoen
aan de gebruikelijke race-eisen.
CHASSIS:
De racewagens moeten opgebouwd zijn op een schaal 1:24 fabrieks-chassis wat
bestaat uit onderdelen welke met schroefjes, boutjes/moertjes gemonteerd is,
zoals bijv. een K&B, Monogram, Revell, Faller, Fleischmann, Carrera,
Scalextric, enz, enz, maar ook Plafit inliner, Sakatsu inliner , Scholler
inliner , Womp-Womp, moderne inliner's, enz. Maar zelfbouw mag ook.
MOTOR:
De motor dient zoveel mogelijk origineel te zijn ten opzichte van het chassis
waar het in geplaatst wordt, maar maakt men een andere keuze, dan mag er
alleen gebruik gemaakt worden van maximaal oud type- 16D motoren.
Maakt men gebruik van een modern chassis of zelfbouw, dan mag er maximaal een
oud type 16D gebruikt worden of een SC-02, of SC-0008 motor. Let op bij het
gebruik van motoren, er wordt gestreden met de baanspanning op 9 VOLT.
WIELEN en BANDEN:
De wagens dienen voorzien te zijn van zgn. hard rubber banden.
( celrubber cq. spons is niet toegestaan ) Zogenaamde natuurrubber,
polyurethaan, EPDM of siliconen rubber is wel toegestaan. De kleur van de
banden dient zwart te zijn. Verder velgen/wielen dienen voorzien te zijn van
velginserts, kortom de wielen dienen er als echte wielen uit te zien.
Wielvelgen welke niet voorzien zijn van inserts, maar welke sierlijk voorzien
zijn van boorgaten, zullen niet afgekeurd worden, echter dit soort wielen zal
tijdens het Concours niet al te hoog scoren, dus let-op.
BODIE:
De bodie moet voldoen aan de eisen welke reeds eerder omschreven zijn in het
algemeen technisch regelement.
MAATVOERING:
Wat de maatvoering betreft kunnen we stellen dat de wielbasis bepaald wordt
door de bodie. Tevens wordt de breedte van de wielen en banden bepaald door
het model (type auto).
Klasse K (GP-50’s monoposto’s)
totaalbreedte max. 66 mm.( gemeten op de wielen)
De minimale grondspeling bedraagt onder de gehele wagen 1,6 mm
De bandbreedte’s zijn voor elke klasse apart bepaald en wel als volgt:
Klasse K

(GP-50’s )
( minimale verhouding 3 : 2 )

achterband max.7,5mm
voorband
max.7,5mm & min

4 mm

Vervolg TECHNISCH-REGELEMENT
NADERE KLASSE OMSCHRIJVING:
Klasse L: GP-60's. Rear Engine wagens van 1957 t/m 1967.
ALGEMEEN:
In 1957 werd er al een eerste Cooper ingeschreven in de Grand-Prix Formule 1
races. Tot en met 1967. Het jaar later kwam er reclame en sponsoring op de
wagens en werden de wagens uitgevoerd met spoilers en vleugels De wagens
waarmee gereden mag worden zijn op schaal 1:24 cq. 1:25 en dienen te voldoen
aan de gebruikelijke race-eisen.
CHASSIS:
De racewagens moeten opgebouwd zijn op een schaal 1:24 fabrieks-chassis wat
bestaat uit onderdelen welke met schroefjes, boutjes/moertjes gemonteerd is,
zoals bijv. een K&B, Monogram, Revell, Faller, Fleischmann, Carrera,
Scalextric, enz, enz, maar ook Plafit inliner, Sakatsu inliner , Scholler
inliner , Womp-Womp, moderne inliner's, enz. Maar zelfbouw mag ook.
MOTOR:
De motor dient zoveel mogelijk origineel te zijn ten opzichte van het chassis
waar het in geplaatst wordt, maar maakt men een andere keuze, dan mag er
alleen gebruik gemaakt worden van maximaal oud type- 16D motoren.
Maakt men gebruik van een modern chassis of zelfbouw, dan mag er maximaal een
oud type 16D gebruikt worden of een SC-02, of SC-0008 motor. Let op bij het
gebruik van motoren, er wordt gestreden met de baanspanning op 9 VOLT.
WIELEN en BANDEN:
De wagens dienen voorzien te zijn van zgn. hard rubber banden.
( celrubber cq. spons is niet toegestaan ) Zogenaamde natuurrubber,
polyurethaan, EPDM of siliconen rubber is wel toegestaan. De kleur van de
banden dient zwart te zijn. Verder velgen/wielen dienen voorzien te zijn van
velginserts, kortom de wielen dienen er als echte wielen uit te zien.
Wielvelgen welke niet voorzien zijn van inserts, maar welke sierlijk voorzien
zijn van boorgaten, zullen niet afgekeurd worden, echter dit soort wielen zal
tijdens het Concours niet al te hoog scoren, dus let-op.
BODIE:
De bodie moet voldoen aan de eisen welke reeds eerder omschreven zijn in het
algemeen technisch regelement.
MAATVOERING:
Wat de maatvoering betreft kunnen we stellen dat de wielbasis bepaald wordt
door de bodie. Tevens wordt de breedte van de wielen en banden bepaald door
het model (type auto).
Klasse L (GP-60’s)
totaalbreedte max. 77 mm.( gemeten op de wielen)
De minimale grondspeling bedraagt onder de gehele wagen 1,6 mm
De bandbreedte’s zijn voor elke klasse apart bepaald en wel als volgt:
Klasse L

(GP-60’s )
( minimale verhouding 3 : 2 )

achterband max. 10 mm
voorband
max. 10 mm & min

6 mm

Vervolg TECHNISCH-REGELEMENT
NADERE KLASSE OMSCHRIJVING:
Klasse M: GP-Young-Classic. Rear Engine
wagens van 1967 t/m 40 jaar geleden.
ALGEMEEN:
De klasse met Rear Engine wagens van 1968 t/m 40 jaar geleden. Zoals eerder
vermeld kwam er sponsoring en reclame op de Grand-Prix wagens vanaf 1968 en
deden ook de eerste echte vleugels hun intrede in de autosport.
De wagens waarmee gereden mag worden zijn op schaal 1:24 cq. 1:25 en dienen
te voldoen aan de gebruikelijke race-eisen.
CHASSIS:
De racewagens moeten opgebouwd zijn op een schaal 1:24 fabrieks-chassis wat
bestaat uit onderdelen welke met schroefjes, boutjes/moertjes gemonteerd is,
zoals bijv. een K&B, Monogram, Revell, Faller, Fleischmann, Carrera,
Scalextric, enz, enz, maar ook Plafit inliner, Sakatsu inliner , Scholler
inliner , Womp-Womp, moderne inliner's, enz. Maar zelfbouw mag ook.
MOTOR:
De motor dient zoveel mogelijk origineel te zijn ten opzichte van het chassis
waar het in geplaatst wordt, maar maakt men een andere keuze, dan mag er
alleen gebruik gemaakt worden van maximaal oud type- 16D motoren.
Maakt men gebruik van een modern chassis of zelfbouw, dan mag er maximaal een
oud type 16D gebruikt worden of een SC-02, of SC-0008 motor. Let op bij het
gebruik van motoren, er wordt gestreden met de baanspanning op 9 VOLT.
WIELEN en BANDEN:
De wagens dienen voorzien te zijn van zgn. hard rubber banden.
( celrubber cq. spons is niet toegestaan ) Zogenaamde natuurrubber,
polyurethaan, EPDM of siliconen rubber is wel toegestaan. De kleur van de
banden dient zwart te zijn. Verder velgen/wielen dienen voorzien te zijn van
velginserts, kortom de wielen dienen er als echte wielen uit te zien.
Wielvelgen welke niet voorzien zijn van inserts, maar welke sierlijk voorzien
zijn van boorgaten, zullen niet afgekeurd worden, echter dit soort wielen zal
tijdens het Concours niet al te hoog scoren, dus let-op.
BODIE:
De bodie moet voldoen aan de eisen welke reeds eerder omschreven zijn in het
algemeen technisch regelement.
MAATVOERING:
Wat de maatvoering betreft kunnen we stellen dat de wielbasis bepaald wordt
door de bodie. Tevens wordt de breedte van de wielen en banden bepaald door
het model (type auto).
Klasse M (GP-Young-Classic)
totaalbreedte max. 83 mm.( gemeten op de wielen)
De minimale grondspeling bedraagt onder de gehele wagen 1,6 mm
De bandbreedte’s zijn voor elke klasse apart bepaald en wel als volgt:
Klasse M

(GP-Young-Classic)
( minimale verhouding 3 : 2 )

achterband max. 18 mm
voorband
max. 18 mm & min

6 mm

Vervolg TECHNISCH-REGELEMENT
NADERE KLASSE OMSCHRIJVING:
Klasse N: Group C wagens van 1979 t/m 1993.
ALGEMEEN:
In deze klasse wordt gereden met Group C wagens van 1982 t/m 1991. Ook zijn
andere sportprototypes (bijvoorbeeld IMSA-GTP modellen)uit de periode 19791993 toegestaan.
De wagens waarmee gereden mag worden zijn schaal 1:24 of 1:25 en dienen te
voldoen aan de gebruikelijke race-eisen (voorzien van startnummers,
interieur, etc).
Totaalgewicht min. 200 gram.
CHASSIS:
De racewagens moeten opgebouwd zijn op een schaal 1:24 fabrieks-chassis wat
bestaat uit onderdelen welke met schroefjes, boutjes/moertjes gemonteerd is,
Bij de Plafit Excel mag de voorzijde van het chassis bewegen tevens de Hplaat. Bij alle andere merken chassis mag alleen de H-plaat bewegen.
Bijvoorbeeld: Scaleauto, do slot, enz enz. Een verende of beweegbare achter
kant/as is verboden. (bij twijfel vraag de TC)(verend type chassis stijf
zetten is toegestaan)
MOTOR:
De motor is een Bison 2 of een Slotdevil 5062. Er wordt gestreden met de
baanspanning op 15 VOLT.
WIELEN en BANDEN:
De wagens mogen voorzien zijn van zgn. sponsbanden.
De banden dienen van het merk scaleauto, type procomp 3 te zijn met een
velgdiameter van 21 mm(achterwielen). Verder dienen de velgen/wielen voorzien
te zijn van velginserts, kortom de wielen dienen er als echte wielen uit te
zien. Wielvelgen welke niet voorzien zijn van inserts, maar welke sierlijk
voorzien zijn van boorgaten, zullen niet afgekeurd worden. Echter dit soort
wielen zal tijdens het Concours niet al te hoog scoren, dus let-op. De wielen
dienen tevens gecentreerd te zijn in de wielkassen, zodoende is tevens de
diameter van de wielen gewaarborgd.
BODIE:
Plastic bouwdozen zijn toegestaan en modellen van BRM en Tamtech (Commercieel
gemaakte
plastic
bouwdoos)
Gelamineerde
replica
modellen
zijn
niet
toegestaan. Het gebruik van lexan ruiten is niet toegestaan. Ook het
uitslijpen/lichter maken van de body is niet toegestaan. De body voorzien van
een carbon voorsplitter is wel toegestaan. Daarnaast is de achterspoiler
verplicht.

MAATVOERING:
Wat de maatvoering betreft kunnen we stellen dat de wielbasis bepaald wordt
door de bodie. Tevens wordt de breedte van de wielen en banden bepaald door
het model (type auto).
Klasse N (Group C)

totaalbreedte max. 83 mm.( gemeten op de wielen)

De minimale grondspeling bedraagt onder de gehele wagen 1,0 mm
De bandbreedte’s zijn voor elke klasse apart bepaald en wel als volgt:
Klasse N
(Group C)
achterband max. 16 mm
voorband
max. 16 mm & min 5 mm

Vervolg TECHNISCH-REGELEMENT
NADERE KLASSE OMSCHRIJVING:
Klasse O: Group 5 wagens van 1976 t/m 1982.
ALGEMEEN:
In deze klasse wordt gereden met Group 5 wagens van 1976 t/m 1982. (In 1976
introduceerde de FIA de nieuwe Group 5 “Special Production Cars”). Ook zijn
zogenaamde Group 4 modellen toegestaan (“Special Grand Touring Cars”)
De wagens waarmee gereden mag worden zijn schaal 1:24 of 1:25 en dienen te
voldoen aan de gebruikelijke race-eisen (voorzien van startnummers,
interieur, etc).
Totaalgewicht min. 200 gram.
CHASSIS:
De racewagens moeten opgebouwd zijn op een schaal 1:24 fabrieks-chassis wat
bestaat uit onderdelen welke met schroefjes, boutjes/moertjes gemonteerd is,
Bij de plafit excel mag de voorzijde van het chassis bewegen tevens de Hplaat. Bij alle andere merken chassis mag alleen de H-plaat bewegen.
Bijvoorbeeld: Scaleauto, do slot, enz enz. Een verende of beweegbare achter
kant/as is verboden. (bij twijfel vraag de TC)(verend type chassis stijf
zetten is toegestaan)
MOTOR:
De motor is een Bison 2 of een Slotdevil 5062. Er wordt gestreden met de
baanspanning op 15 VOLT.
WIELEN en BANDEN:
De wagens mogen voorzien zijn van zgn. sponsbanden.
De banden dienen van het merk scaleauto, type procomp 3 te zijn met een
velgdiameter van 21 mm(achterwielen). Verder dienen de velgen/wielen voorzien
te zijn van velginserts, kortom de wielen dienen er als echte wielen uit te
zien. Wielvelgen welke niet voorzien zijn van inserts, maar welke sierlijk
voorzien zijn van boorgaten, zullen niet afgekeurd worden. Echter dit soort
wielen zal tijdens het Concours niet al te hoog scoren, dus let-op. De wielen
dienen tevens gecentreerd te zijn in de wielkassen, zodoende is tevens de
diameter van de wielen gewaarborgd.
BODIE:
De bodie welke toegepast wordt moet uitgevoerd zijn in de schaal 1:24 of 1:25
De bodie dient van een zgn. hardplastic materiaal gemaakt te zijn. Dit houdt
in dat er gebruik gemaakt mag worden van originele Slot-Race-Bodies maar ook
bouwdoosbodies. Tevens zijn de zgn Resin en/of Polyester bodies toegestaan.
Achterin dit handboek vind u de lijst met toegestane modellen.
MAATVOERING:
Wat de maatvoering betreft kunnen we stellen dat de wielbasis bepaald wordt
door de bodie. Tevens wordt de breedte van de wielen en banden bepaald door
het model (type auto).
Klasse O (Group 4/5)
totaalbreedte max. 83 mm.( gemeten op de wielen)
De minimale grondspeling bedraagt onder de gehele wagen 1,0 mm
De bandbreedte’s zijn voor elke klasse apart bepaald en wel als volgt:
Klasse O

(Group 4/5)

achterband max. 16 mm
voorband
max. 16 mm & min

5 mm

KEURING:
De wagens worden bij inschrijving gekeurd op legaliteit en dienen dan ook aan de
technische specificaties te voldoen als vereiste voor deelname aan de Modelbouw raceSeries.
De keuring van de wagens geschiedt door de Technische-Commissie, afgekort de T-C.
Deze T-C zal bestaan uit enkele bekwame modelbouw/slotrace kenners, die al jaren met
het bekende ‘bijltje’ gehakt hebben.
De T-C is ten allen tijde bevoegd een wagen af te keuren en uit te sluiten van
deelname als deze niet aan de gestelde eisen voldoet. Op basis van eigen bevinding en
inzicht kan door de T-C incidenteel van bepaalde zaken worden afgeweken. Een uitzondering is echter NIET voor herhaling vatbaar en men kan zich daar niet op beroepen.

TEN SLOTTE:
Iedere deelnemer dient zich ervan bewust te zijn dat met schaars en veelal kostbaar
materiaal wordt gereden. Het door een brute of onkundige rijstijl veroorzaken van
schade aan auto’s van mede-deelnemers past niet in de sfeer en het kader van het
modelbouw miniracen. De wedstrijdleiding kan dan ook besluiten om na herhaalde
waarschuwingen een wagen uit de race te halen.

Mini Cooper en Fiat Abarth, beide klasse H

