
Onroad: 
Standard 21.5 • M-Chassis • 13.5 Stock • 1:12 6.5T

Offroad: 
2WD Rekrutt • offroad 2wd • Offroad 4wd 

Short Course 4wd  

WWw.stavanger-rc.com    Facebook: stavanger Modellbilklubb

open

Stavanger Raceway
Forusbeen 35, Forus

1:10
ONROAD

1:10
OFFROAD

Stavanger   
2018/2019 pART#2 

søndag 9. DESEMBER



1 Stavanger Open
Stavanger Open er en helg for mye kjøring i Norges største innendørs RC anlegg.

Det bli løp på Søndag i både Onroad og Offroad

Vi har enkel kiosk med noe mat og drikke. Mekkeområdet har plass til 50 førere. Vil bli utvidet ved behov.
Strøm til alle, men ta gjerne med en jordet skjøteledning med forgreninger så du kan koble til alt utstyr du
trenger strøm til.

Luftkompressor til rengjøring av utstyr er tilgjengelig for alle deltakere.

Åpningstider
Søndag 09/12/2018 - 07.30 - 18.00

Vi vil prøve på å gjøre det litt mindre farlig å kjøre løp, og lettere for nybegynnere å bli med :)

Løpsopplegg

Vi vil ha:

2 kval

3 finaler

Banen er ikke stengt mellom hver kval og finale runde, slik at det er muligheter for å trene og teste bilen
på banen, selv om du ikke er med på løpet!

Vi vil kjøre løp for alle onroad klasser.
Minimum deltakere er 2 i hver klasse

• 1:10 Elektro Touring stock - Blinky13,5 i henhold til EFRA/ROAR/BRCA

• 1:10 Elektro Touring Standard - blinky reg. 21,5t

• M - Chassis

• 1:12

Onroad

Vi vil kjøre løp for alle offroad klasser.
Minimum deltakere er 2 i hver klasse

• 1:10 Offroad 2WD

• 1:10 Offroad 4WD

• 1:10 Offroad 2wd Rekrutt

• Short Course

Offroad

Grunnet brannsikkerhet kreves det at alle skal lade batteriene i lipobag.

Lading

AMB-it sitt tidtageranlegg med RCM software. Deltagere må benytte pers. transpondere.

Tidtagning

NB: Løpet vil denne gangen stå på automatikk. DVS - Ingen venting eller
utsettelser for førere som ikke er klare til start.
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Første kval er:

Løpsoppsett

Søndag kl 09.30

Kval
Round by round, 2 av 2 tellende.
Finaler
2 av 3 tellende, ellers ihht NMF’s Spesialreglement. 

Førermøte 09.00

Tidskjema
Søndag 09/12/2018

Løpstart kl 09.30

Søndag kjøres det 2 kval omganger og 3 finaler

Detaljert tidsskjema annonseres ellers senest første løpsdag. Deltagere er selv ansvarlig for å kontrollere
alle opplysninger i førerlisten som blir publisert før start første heat (navn, klubb, lisensnummer,
transponder etc.).

Publiseres fortløpende etter hver kvalifiseringomgang og finale.

Resultater

Pokaler/ diplomer til alle

Premiering

Påmeld. frist: 05/12/2018 kl 24.00. 

Påmelding

Påmelding via Myrcm

http://www.myrcm.ch

200,- pr klasse, for alle klasser.
100,- pr ekstra klasse

Startavgift

Ole Jacob Bryne - post@stavanger-rc.com 
https://www.facebook.com/groups/215884938504163/

Kontakt

NMF, arrangørklubben og deres funksjonærer fraskriver seg ethvert ansvar for uhell som inntre er før,
under og etter konkurransen.

Ansvar
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Regelverk
Dekk
Fritt dekkvalg.

Stock/ Modified 
Kontrolldekk, Fritt merkevalg/  Inntil 2 sett kan brukes. 
Begrenset antall Volante 28 kan kjøpes på banen til 275,- pr sett.

M-chassis, Formel,Standard 
Dekkvalg fritt, inntil 2 sett dekk kan benyttes

Offroad
Gule teppedekk, inntil 2 sett dekk kan benyttes.

Tillatte smøringer er:
Smøring

• Nosram Carpet

• LRP Carpet

• Hudy Carpet

• MR 33 Carpet

• CS High Grip
Bruk av andre smøringer fører til direkte diskvalifikasjon

Regelverk etter spesialreglement radiostyrt bil og EFRA.
Max 2 sett dekk kan benyttes på løpet

NB: Vektgrense 1320 gram

Modified

Regelverk etter spesialreglement radiostyrt bil og EFRA med unntak av dekk. 
Blinky reg, 
13,5t motor i henhold til EFRA/ROAR/BRCA . Gearing 5.0
Max 2 sett dekk kan benyttes på løpet

NB: Vektgrense 1320 gram

Stock

Alle typer Tamiya M-Chassis (2WD) m/option deler tillates, max 20T pinion og standard gearkasse
Motor Tamiya 540 blank/ eller TT
Dekk Max 2-sett dekk (maks 60mm)
Karrosseri: Bilen skal se ut som en normal bil (Ikke lola og lignende)
Batteri Max 6 celler 7,2volt, eller LiPo max 2 celler 7,4volt

M-Chassis

Bil Alle typer Elektro-biler Touringbiler er tillatt.
Motor, alle typer 540 blanke børste-motorer inntil 20Turn, eller fri børsteløs motor inntil 21,5t. Motor skal
være tydelig merket
med antall turn og produsentens navn
Karosseri Fritt, 
Regulator: Blinky
2 sett dekk kan benyttes pa ̊ løpet

Standard

ETS regelverk
Formel
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Max bredde: 190mm
Minimum vekt= 1050 gram
Minimum kjøre høyde= 4mm
Bruk av Gyro er ikke tillatt, Motor: 21.5 T motor, Fartsregulator: Blinky

Klassene er åpne i henhold til motor/dekk
Offroad

Batteri Max 6 celler 7,2volt, eller LiPo max 2 celler 7,4volt

Vi anbefaler disse hotellene som ligger i nærheten:

Overnatting

Scandic Forus

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/stavanger/scandic-stavanger-forus?cmpid=
ppc_BH2d&gclid=EAIaIQobChMIjcX3vLCe2AIVDJSyCh1zKQi2EAAYASAAEgLDRfD_BwE

Smart Hotel Forus

https://smarthotel.no/en/
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