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                            Hot Rod Slotcar day! 

Lørdag den 29. Marts 
Desert Spring Street and Strip  

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 – Burgers og pomme fritter!  
13:00 Street: 4 x 8 omgange på Desert Spring Raceway. 
14:00 Cruise: 5 omgange med en target tid på 22 sekunder 
15:00 Præmie overrækkelse. 
 
Dagen igennem vises  ”American Graffiti”  
(”Sidste nat med kliken” på dansk) og ”Two Lane Blacktop” 
 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding pr. mail: formanden@mmrk.dk 
Start gebyr incl. morgenmad: 50,- kr. 



 
REGLER 
Afvikling: 
I Street & Strip - mesterskabet skal deltagerne både kunne køre dragrace på strip’en, køre ræs 
og kunne cruise på Desert Spring Raceway med samme bil. 
Strip: 
Dragracet foregår først med en tidtagning (ET, altså ren køretid), som kvalifikation til det 
videre elimineringsrace. 
Efter tidtagningen kører de 8 hurtigste sådan; 
1 - 8 
2 - 7 
3 - 6 
4 - 5 
Vinderne kører mod hinanden og taberne kører mod hinanden. 
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. 
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 de 3 dicipliner og lægges sammen til en samlet vinder. 

Teknik: 
Bilerne skal være skala 1:24/1:25 modeller af en Hot-Rod, Rat-Rod eller tilsvarende med 
karrosseri af hårdt plastmateriale (byggesæt). 
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. 
Gearing er fri, dog skal samme gearing benyttes på både drag-, street- og cruise-banen. 
Max. totalbredde på køretøjet er 85 mm 


