Camaro Cup 2013

Camaro Cuppen i 1:24 format..!

”Big fun with a cheap / simple setup!”
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Vognreglement:
1. Vægt og mål
A: Totalvægt: min 210g både før og efter løbet
B: Max sporvidde foran: 74.00 mm.
C: Max sporvidde bag: 74.00 mm.
D: Minimum frihøjde inden start: 1.00 mm
E: Minimum trædeflade forhjul 7.00 mm (måles på opsætningsplade - uden guidetryk) og
minimum ydrer Ø26,50 mm.

2. Motor
Der køres med Plafit Bison motor, med en banespænding på 18 volt. Typen skal kunne
læses på motoren eller dokumenteres på anden vis og motoren må ikke have været åbnet
eller på anden måde modificeret. Det er deltagerens ansvar i tvivlsspørgsmål at føre bevis
for at det er en uåbnet Plafit Bison motor.
3. Chassis1, guide mm.
Chassis skal være metal.
Carbon-dele er IKKE tilladte.
Akselholder må IKKE være fræset aluminium2.
Hjemmelavede dimser, der i form, funktion eller materialer afviger væsentligt fra de til
chassiset originale dimser er IKKE tilladt.
Vægt trimning med ekstra vægt er tilladt.
Fjedre og flex i chassis er IKKE tilladt.
Maksimal længde på de rør, som holder H-pladen/ flex mellem bunden og karossen: 2mm.
Der må kun monteres 1 guide på chassis og kun den må være i rillen.
Kun gennemgående stål for- og bagaksel er tilladte.
Hule aksler er IKKE tilladte.
Det er IKKE tilladt at forhjulene kan dreje uafhængigt af hinanden.

1
2

Alt hvad der ikke er karosseri dvs. fra byggesættet eller interiør betegnes som ”chassis”.
Scaleauto’s færdige bunde har special tilladelse og ER tilladt med de dertil hørende alu- akselholdere.
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4. Dæk og fælge
Forhjul: frie, dog skal trædefladen være mindst 7 mm, målt på opsætningsplade – målt
uden guidetryk og min Ø26,50 mm.
Baghjul: Der køres med Scaleauto ProComp 3 dæk Ø27.50 mm. (SC-2421P). Brugte dæk
er tilladt.
Rensning/præparering af dækkene er kun tilladt med malertape.
Slibning af bagdæk er ikke tilladt.
Hjulene skal befinde sig inden for karossen, og skal være centreret i skærmkasserne.
Fælgindsatser er ikke obligatoriske, men tilladt.
5. Karosseri
http://www.revell.de/index.php?id=210&KGKANR=0&KGKOGP=10&KGSCHL=5&L=1&pa
ge=1&sort=0&nc=&searchactive=&q=&SWO=&ARMAS4=&PHPSESSID=cc77cd6db6eee
278364dc7702afe0740&KZSLPG=&offset=5&cmd=show&ARARTN=07088&sp=1
Model details:
07088 2010 Camaro SS
Scale: 1:25
Release date: 04/2012
No. of parts: 115
(kun 23 skal bruges slotcar versionen + hæk spoiler)
Length:193 mm
Skill Level: 3
Modellen skal limes og SKAL males og samles i henhold til bygge vejledning i Annex 1.
Det er en scalerace klasse så det tilstræbes at bilerne ligner rigtige racerbiler med
minimum 3 startnumre, sponsor logoer, forrude streamer osv.
Der skal være streamer i forruden, som går 9 – 10 mm ned fra overkanten af ruden.
Både fantasi og originale bemalinger er tilladt.
Lys på bilen er tilladt og det er tilladt at anvende mere fra byggesættet (f.eks. interiør eller
lign.) end de i Annex 1 listede 23 obligatoriske dele. Tilføjelse af ekstra detaljer er tilladt.
Bilen skal være forsynet med forrude og bagrude fra byggesættet (Part 111) og det er ikke
tilladt at slibe/dremmel materiale væk. Bagerste sideruder (part 115 og 116) fra B-stolpen
og bagud må blændes af.
Der er ikke ruder i dørene, men det er tilladt at montere net i førersiden..
Bilen skal have hæk spoiler i plast, lexan, PETG/Polycarbonat eller andet "stift materiale"
og spoileren skal ligne den anvendte på DTC 2012 bilen både mht. udformning og
placering3. Montage må gerne være gummi, skum eller lign. Minimums mål: ca. 65 x 10
mm.
Slibning / dremmel i karossen for at opnå vægtbesparelse er IKKE tilladt, men begrænset
slibning af skærmkanter og front spoiler er tilladt for at få plads til guide og hjul.
6. Øvrige krav
Magnet er kun tilladt i motoren.
Chassis, motor, gear må ikke kunne ses når bilen står samlet på banen – dette betragtes i
en vinkel af 45 grader, set fra oven.
Der skal være malet 3D- førerindsats i bilen. Det er tilladt at indsatsen stopper ved Bstolpen, hvis sideruder og bagrude er blændet af.

3

Minimums krav er, at selve vingen er buet/skrå og der er lodrette sider på vingen.
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Løbsreglement
Serien er en sjov ”low tech” hyggeserie med ensartede biler på et billigt budget.
Concours d'Elegance
Før start opstilles alle biler på banen og alle deltagere har 3 sedler med 3, 2 og 1 point,
som hver især lægger ved de 3 biler han synes bedst om.
Løbsafvikling
Der heats på XX omgange efter ”Speedway Systemet”. Dvs. alle skal køre på alle spor
mod random tildelte modstandere. Antallet af omgange pr. heat reguleres efter antallet af
deltagere således at afviklingen af løbet kan foregå på en klubaften / hverdags aften.
Heat fordelingen sker ved at kører listen blandes tilfældigt og derefter inddeles heats efter
”1, 2, 4, 8 princippet” (som i ”de gode gamle SLEMC dage”), hvis der er mere end 8
deltager:
Kører:
1. A
2. B
3. C
4. D
5. E
6. F
7. G
8. H
9. I

Heats:
Heat 1: A, B, D, H
Heat 2: B, C, E, I
Heat 3; C, D, F, A
Heat 4; D, E, G, B
Heat 5: E, F, H, C
Heat 6: F, G, I, D
Heat 7: G, H, A, E
Heat 8: H, I, B, F
Heat 9: I, A, C, G

Ved mindre end 8 køres efter ”Round Robin“ metoden.
Points pr. heat: 4, 3, 2, 1
Gennemfører man ikke 50% omgangene i heatet før vinderen er i mål / strømme slukker får
man 0 points.
Der køres 2 gennemløb pr. afdeling og begge gennemløb giver mesterskabs point efter:
100, 98, 96, 95, 94, 93, 92 ..
2/3 dele (8 ud af 12) af de i kørte gennemløb i en sæson er tællende til det samlede
mesterskab.
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Annex 1 Byggevejledning for karossen.
Følgende dele SKAL anvendes:
Nr
Beskrivelse
Kommentar
1
Karossen
2
Motorhjelm
111 For- og bagrude
Der skal være streamer i forruden, som går 9 – 10 mm ned
fra overkanten af ruden. Farve og evt. tekst er valgfrit.
Bagruden må males / afblændes.
112 Lygteglas
Lygterne må males / afblændes.
113 Lygteglas
115 Siderude
Side ruderne må males / afblændes.
116 Siderude
57
Kølergrill
92
Forlygte paraboler
93
Tågelygter paraboler
110 Baglygteglas
108 Baglygte
109 Baglygte
10
Sideskørt
101 Sideskørt
6
Frontspoiler
Der må skæres / slibes for at få plads til guiden.
4
9
Standard diffuser
Man må montere de medfølgende udstødnings rør M1 i
diffuser’en.
4
Sidespejl
Tabte sidespejle skal hvis det er muligt genmonteres, men
bilen kan godkendes uden spejle efter den har kørt mindst
5
Sidespejl
et løb.
97
Spejl
98
Spejl
106 Dørgreb
107 Dørgreb
A1
Hæk spoiler
NB: Hæk spoileren er IKKE med i kittet, men skal fremstilles
af et egnet materiale, feks lexan eller lignende eller færdig
A2
Side til spoiler
fra en anden racerbil.
A3
Side til spoiler
Mål: ca. 65 x 10 mm,
A4
Montage til spoiler
Vingen skal monteres i en passende højde. En eller to
A5
Montage til spoiler
montage klodser er frivilligt.

4

”Custom” diffuseren er grim og må ikke anvendes  ..!
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