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Carrosserie 
De body van de wagen moet voorzien zijn van alle originele stukken, antennes en spiegels uitgezonderd 
Het voertuig moet helemaal geschilderd zijn in de stijl van een raceauto met nummers. (liefst boven nummer 10) 
White kits moeten volledig geschilderd zijn, een vernis laag is geen beschildering 
Enkel de plastic bodies zijn toegelaten. De body mag verstevigd worden.  
De bodymounts moeten volledig zijn vast gevezen 
Een seizoensnummer zal worden toegekend aan de piloot en deze zal worden bevestigd op de voorruit van de auto 
Spoiler moet de originele scaleauto of de overeenstemmende carbon versie zijn, deze mag op soepel materiaal 
gemonteerd worden 
 
Chassis 
Scaleauto zonder enige veranderingen. Randen mogen proper gemaakt worden 
Motorsteun moet origineel blijven. H-plaat moet op de originele 4 punten vastgemaakt worden en mag niet afgeveerd 
worden (geen andere bevestigingen zijn toegelaten). 
Guidesupport moet origineel blijven. 
Enkel staal chassis toegelaten (ref. SC-8000,SC-8001,SC-8003C of MSC 11) 
 
Assen 
Achter: diameter 3mm zoals origineel 
Voor: vrij, onafhankelijke voorwielen verboden 
Rollagers: vrij 
 
Tandwielverhouding 
12/43 of 12/44 
 
Motor 
Ref SC-0025, SC-0025B, SC-0026,SC-0029 niet opengedaan en niet veranderd 
 
Draden/slepers 
Vrij 
 
Sleperschoen 
Vrij (verkrijgbaar in de handel) 
 
Voorwielen 
Inserts verplicht. 
Maximum 83mm breed of niet buiten de body 
Diameter 25mm 
Breedte minimum 6mm 
Originele banden (rubber) en velgen mogen of Procomp Hardcomp (SC-2702p, SC2709p, SC-27015p, SC2723P) 
De wielen mogen verhard worden 
 
Achterwielen 
Inserts verplicht 
Maximum 83mm breed of niet buiten de body 
Diameter minimum 26mm  
Breedte:13mm   
Procomp 3 of 4 ref : SC-2425p, SC-2421p, SC-2525p, SC-2521p 
 
Gewicht/afmetingen 
Minimum complete auto 195gr 
Minimum body gewicht 55 gr. (Indien lood moet geplaatst worden -> boven bodymount en tussen beide kapsteunen) 
Minimum hoogte 1,2mm. Gemeten op techblok als de wagen steunt op de 4 wielen 
 
Universele body mount (SC-8132) mag gebruikt worden maar zonder de messing plaat er aan bevestigd 
Cnc body mounts zijn niet toegelaten 
Voorophanging is toegelaten d.m.v. Scaleauto voorbrug of Do Slot vervanging 
Geveerde asblokken en geveerde achterophanging zijn verboden 
Het lood moet bevestigd worden in de portieren van de auto’s boven de bevestiging naar de H plaat 
Alle voertuigen mogen voorzien worden van lexan ruiten en interieur 
De diffuser mag worden aangepast om het vrij lopen van de achterwielen te garanderen maar moet aanwezig zijn 
Alles wat niet vermeld staat is verboden!!!! Indien u iets niet zeker weet gelieve de organisatie te contacteren 


