MMRK indbyder til:

Film Slotcar day!
Lørdag den 1. december
2018
Dragrace, streetrace med mere kun for gadebiler, som har deltaget på film!
Deltager gebyr 50,- kr
Tilmelding: leif@svinth.nu
Program:
08:00 Dørene åbnes – morgenbrød
– fri træning på drag strippen og banen.
09:30 Concource d’elegance: (people’s choice)
10:00 Strip: Tidtagning
11:00 Drag race finaler
12:00 Frokost
12:30 Street: 4 x 8 omgange på Desert Spring Raceway.
13:30 Film bil quiz!
14:15 Bil jagt!
14:45 Cruise: 5 omgange med en target tid på 22 sekunder
15:30 Præmie overrækkelse.
Der er diplomer til vinderne i alle 6 discipliner og præmie til den
samlede vinder!

MMRK, Nygade 29, 7430 Ikast

Afvikling:
I denne version af Street & Strip skal deltagerne både kunne bygge en flot bil, køre dragrace på strip’en, køre ræs og
kunne cruise på Desert Spring Raceway samt vide lidt om film og biler!

Concource d’elegance
Alle deltager stille bil op sammen med beskrivelse og foto fra hvilken film/serie bilen har været med i. Alle deltagere
afgiver 5 stemmer hvor 5 point til den bedste, 3 næstbedst osv.
Vinderen er den med flest point!

Strip:
Dragracet foregår først med en tidtagning, som kvalifikation til det
videre elimineringsrace.
Efter tidtagningen kører de 8 hurtigste sådan:
Vinderne kører mod hinanden og taberne kører
mod hinanden.
Vinderen er vinderen af finalen og resten efter
hvilket heat de røg ud i og derefter på tiden.

Street:
På Desert Spring Raceway køres et almindeligt
race, alle skal kører 8 omgange på hvert spor om
at have den hurtigste samlede tid for de 4 x 8
omgange.
Bedste tid totalt for de 32 omgange vinder.
Film quiz:
Alle deltager skal svarer på 20 multiple choice-spørgsmål
om film-biler via Kahoot! (husk en smartphone)
Bil jagt:
Alle deltagerne skiftes til en gang at være betjent (på blå spor) og skulle jagte og en gang at forsøge at flygte over 5
omgange (på hvid spor). Filmbilen starter på start stregen og betjenten 1,5m tilbage.
Betjenten starter med 10 points og mister 2 points til filmbilen pr. omgang det lykkes for filmbilen at holde sig foran.
Der er ikke på sættere så det handler om at bliver på ☺ Det er tilfældigt hvem, som jagter hvem.
Flest points vinder og ved point lighed tæller points tjent som betjent ekstra.
Cruise:
På Desert Spring Raceway kører der 5 omgange, hvor target tiden for hver omgang er 22 sekunder.
For hvert sekund, man afviger fra 22s gives 1 straf point. Der køres 4 kører ad gangen.
Der gives point efter DMRU’s skala i alle 6 discipliner og lægges sammen til en samlet vinder.

Teknik:
Bilerne skal være skala 1:24/1:25 modeller af en bil som deltaget i en film eller TV-serie med karrosseri af hårdt
plastmateriale (byggesæt). Alle deltager skal dokumentere hvilken film/serie bilen kommer fra i form af en A4-side med
foto og film titel.
Motor skal være af typen Plafit Bison eller WhitePoint Bühler. Bagdæk skal være af typen WhitePoint Gummi (ikke
skum). Forhjul/-dæk er valgfrit. Chassis er frit. Frihøjde 1 mm. Minimums vægt 100g.
Gearing er fri, dog skal samme gearing benyttes på både drag-, street- og cruise-banen.
Max. totalbredde på køretøjet er 85 mm

