MRM Formule 1 Challenge 21 juni 2020
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Training zaterdag 20 juni 2020 van 10:30 tot 16:00
Wedstrijd zondag 21 juni 2020 van 08:00 tot 17:00
Klassen: Formule 1 en Formule 1 Classic
Inschrijfgeld € 10,00 per rijder incl trainen op zaterdag

Een uniek jaar voor Nederland: De Formule 1 op Zandvoort maar ook bij MRM voor de RC Formule 1
auto’s!!!
Op zondag 21 juni wil MRM een wedstrijd organiseren welke geheel in het teken staat van de
Koningsklasse de Formule 1, waarbij er in 2 klassen gestreden kan worden (de Formule 1 klasse en
Formule 1 Classic klasse).
Zaterdag 20 juni kan er getraind worden en zondag 21 juni barst de wedstrijd tussen de Formule 1
auto’s los!!!!
De bedoeling is (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) om drie heats te rijden en twee of drie
finales.
Omdat we zoveel mogelijk Formule 1 auto’s de kans willen geven om mee te doen met deze
koningsklasse in het klein zijn de reglementen soepel opgesteld.
Inschrijven kan tot vrijdag 19 juni 2020 20:00 via MyRCM.
Het inschrijfgeld dient op het circuit voldaan te worden tijdens de training of op de wedstrijd dag zelf
als je de zaterdag niet komt trainen.
Overige info:
Model Racing Midland
Talingweg 89
8218 NX Lelystad
www.modelracingmidland.nl
modelracingmidland@outlook.com

Reglement
Algemeen:
Lipo accu’s
2S hardcase Lipo.
Maximaal laden 2C (bv. 5000 mah mag maximaal geladen worden met 10A).
Afslag spanning mag niet hoger zijn dan 8,44 volt bij een 7,6 volt accu.
De accu moet een hardcase zijn volgens efra specificaties.
Na het rijden de accu’s gelijk opruimen in een koffer en niet in de auto laten zitten.
Laden altijd onder toezicht en met een balancer.
Smeermiddelen
Smeren is toegestaan mits reukloos en er mag alleen gereden worden op de baan met droge
banden.
Overige
Waar het reglement niet in voldoet wordt er besluit genomen door het bestuur.

Formule 1:
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•
•

Chassis: Alle merken maar op basis van de Tamiya F104 (dus maximaal 190 breed).
Body: Formule 1 body (merk vrij) waarbij de gehele body incl poppetje gespoten dient te zijn.
Banden: Vrij mits rubber (Formule 1 banden).
Minimum gewicht: 1.050 gram.
Motor: 21,5T brushless (geen vertiming).
Regelaar: Vrij, wel “Blinky” mode.
Vleugels: Vrij mits hard plastic (geen lexaan).

Formule 1 Classic:
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Chassis: Alle merken maar op basis van de Tamiya F103 (dus maximaal 205 breed).
Body: Formule 1 body (merk vrij) waarbij de gehele body incl poppetje gespoten dient te zijn.
Banden: Vrij mits rubber of foam (Formule 1 banden).
Minimum gewicht: 1.050 gram.
Motor: 21,5T brushless (geen vertiming).
Regelaar: Vrij, wel “Blinky” mode.
Vleugels: Vrij mits hard plastic (geen lexaan)

