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Wedstrijd regelement
- Klassen:
•
•
•

1/10 Electro 2WD buggy
1/10 Electro 4WD buggy
1/10 Tamiya Fighter Buggy

- Inschrijven
•
•
•
•
•

Vooraf inschrijven is verplicht.
De inschrijvingen zijn open t/m de donderdag voor de wedstrijd.
Inschrijven via MYRCM.
Deelname kost max. 10 euro per klasse
Voor deelname is geen licentie of lidmaatschap vereist

- Trainingen
•
•
•

De dag voor de wedstrijd is gratis trainen mogelijk. Alleen voor de deelnemers.
Openingstijden volgens opgave van organiserende vereniging.
Bij voorkeur is er een mogelijkheid tot aanmelden en betalen de dag voor de
wedstrijd.

- Wedstrijdverloop
•
•
•
•
•
•
•

Aanmelden t/m 9:00u
Baan gesloten & rijdersbriefing 9:30u
Start eerste heat 10:00u
3 kwalificaties en 3 finales (Uitslagen volgens EFRA reglement)
Kwalificatie systeem is round by round, staggered start
Finale systeem is een grid start zoals Formule 1.
Heat duurt 5 minuten

- ICC Kampioenschap
•
•
•
•

•

Vier wedstrijden, met één schrapresultaat
Dagprijzen voor de top 3, winnaars lagere finales en de top 3 jeugd t/m 14 jaar
Prijzen eind klassement voor de top 3 en top 3 jeugd klassement t/m 14 jaar.
Jeugd klassement
o Deze rijden mee met de normale wedstrijden.
o Aan het einde van de dag volgt een eigen prijsuitreiking.
o Er wordt een apart kampioenschap bijgehouden.
o De leeftijdsgroep is t/m 14
Klassement volgens EFRA
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Technisch regelement 2wd en 4wd
Het technisch regelement volgt het standaard EFRA regelement tenzij dit regelement
anders gespecificeerd is.
- Auto

•
•
•
•

Minimum gewicht 2WD : 1.474 KG
Minimum gewicht 4WD : 1.588 KG
Maximum lengte 460 mm,
Maximum breedte 250 mm (op elk punt in de veerweg.)

- Motor + esc + ontvanger
•
•
•

Vrije motor en vrije snelheidsregelaar/esc keuze
Achteruit verboden
Het gebruik van een gyroscoop of andere vorm van elektronische stabilisatie
is verboden. Hierop volgt directe uitsluiting van de wedstrijd. (Spectrum AVC,
etc.)

- Accu:
•

(2s) hardcase lipo.

- Transponder
•
•
•

Elke deelnemer dient zijn eigen MYLAPS/AMB transponder te verzorgen.
Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de werking van zijn transponder
en het opgeven van het juiste nummer bij inschrijving.
Leentransponders zijn beperkt verkrijgbaar via je eigen vereniging.

- Banden
•

•

2wd- Voor: Vrij
- Achter:
Pro-Line Blockade
Pro-Line Holeshot
4wd:
-Voor:
Pro-Line Blockade
Pro-Line Holeshot
..
- Achter:
Pro-Line Blockade
Pro-Line Holeshot
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Schumacher MiniSpike-2
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Technisch regelement Fighter Buggy
In deze klasse mag je gebruik maken van deze 2 modellen:

Tamiya DT-03 Racing Fighter
58628

Tamiya DT-03 Neo Fighter
58587

Wat mag je aan de auto veranderen ?
-

Je mag de auto voorzien van kogellagers, dit om de auto langer mee te laten
gaan
De servosaver is nogal zacht. Daarom mag je deze vervangen of evt. de
originele lijmen zodat er geen speling meer opzit
De spoiler mag als deze kapot is vervangen worden voor een ander model.
Je mag de banden enkel wisselen voor banden die bij één van deze 2
modellen geleverd worden.
De auto kan voorzien worden van een 17 en 19 tandspinion, deze mogen
beide gebruikt worden.
Het is toegestaan om de magneten van de motor naar achteren te schuiven.
De demperbruggen zijn schijnbaar een zwak punt. Deze mogen evt.
verstevigd worden of worden vervangen voor de carbon uitvoering. De
dempers dienen dan wel op de originele positie geplaatst te worden.

Qua elektronica blijven we gewoon rijden met de motor en regelaar die bij de auto
geleverd wordt. De servo, zender en accu mag jezelf uitzoeken. Al zullen we “straf
gewicht” uitdelen aan auto’s met dunne lcg accu’s. De accu’s mag je laden tot 8,4v.
Dit om alles zo gelijk mogelijk te houden.
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Contact gegevens
Website: www.electrobuggy.nl
Contact &
Wedstrijdleiding

Arjan vd Graaf &
Rob Somerwil

info@macvlijmen.nl
sp908432@telfort.nl

www.electrobuggy.nl

MAC Vlijmen
MVB Bergschenhoek
MACH-one

Arjan vd Graaf
Rob Somerwil
Paul Rooijakker

info@macvlijmen.nl
sp908432@telfort.nl
paul@mach-one.nl

www.macvlijmen.nl
www.mvbracing.nl
www.machone.nl

Kalender
- 28 apr
- 9 Juni
- 18 aug
- 15 sept

RCC Zoetermeer
MAC Vlijmen
MACH-one Helmond
MVB Berschenhoek
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