Reglement 2019

EC10
MRC REAL80

Motor en regelaar
Regelaar: Wie deel wil nemen aan het EC10 clubkampioenschap 2019 bij
Real80 moet een zero-timing regelaar (blinky) gebruiken. Deze regelaar
moet in de EFRA-lijst voorkomen. De HK35 die in eerdere jaren werd
gebruikt is daarnaast ook toegestaan.

Motor: Er wordt net als in 2018 met een clubmotor uit de koffer gereden.
De motoren worden aan het begin van de race dag uitgegeven door de
sectie. Na de wedstrijd dienen ze weer te worden ingeleverd. (Wees op
tijd want wij rijden zelf ook.)
Met kan zich een motor inkopen voor €35 of huren voor €5.

Ga niet zelf aan clubmotoren sleutelen, solderen of onderhoud
plegen!
Tijdens een regenrace (of ietwat natte omstandigheden, te bepalen door
wedstrijdleiding en/of sectie) zijn merk en type vrij. Als het maar een 13,5
turns motor en een blinky regelaar is.

Het bandenreglement
In 2019 zal er gereden worden met SOREX 32 RY op een rivlite velg.
Aan het begin van elke wedstrijd worden de banden gemerkt. Eén set per
wedstrijd. (Een gebruikte set mag ook.) Banden worden niet meer
ingenomen door de sectie.
Gebruik van grip verhogende middelen is toegestaan, mits reukloos. Elk
smeermiddel ruikt een beetje maar bijvoorbeeld Paragon en WD40 stinken
en slaan op de longen. Gebruik dit niet!
Bij een regenrace is het gebruik van regenbanden toegestaan. Type pitshimizu D-20. Velg en insert vrij.

Overige zaken...
Overtredingen: Er zal over de schouders meegekeken worden of men zich
houdt aan de voorgeschreven regels. Bij overtreding volgt eerst een
waarschuwing en bij de tweede keer een straf.
Accu’s laden: Accu’s worden geladen in een brandvertragende zak op
maximaal 2C. Voorbeeld: bij een 6000 Mah is dat 2 x 6 Amp = 12 ampere
laden. Max laadspanning van de accu is 8,44 volt voor de start. (Geldt ook
voor Lihv.)
Tandwielverhouding: Max FDR is 4,00 en geen 3,99. Hoger mag wel. Het
gebruik van een koelfan op de clubmotor is verplicht!
Als je mee wil doen aan een of meerdere wedstrijden, heb je je te houden
aan deze simpele regels. Wil je je niet houden aan deze regels, doe je
gewoon niet mee.

