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DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

MRC 1/10 F1 - teknisk reglement

1:10 F1
F1 køres som standard som én klasse.

1
Kun F1 type, scala 1:10, 2WD biler med fast/stiv bagaksel er tilladt.

2
Karosse og vinger skal være lavet til F1-type chassiser.
Mærker/fabrikater må blandes.
Karossen skal så vidt muligt dække chassiset.
Evt. luftindtag på åbnes.
Kører hjelm/hoved opfordres til monteret, for realistisk udseende.

3
Der må ikke være skarpe eller spidse genstande, der kan beskadige andre biler.

4
Mekanisk eller automatisk justerede vinger må ikke benyttes, f.eks. DRS-systemer.

5
Bilen skal i køreklar stand, inklusiv transponder, overholde følgende mål:
Vægt:
Bredde:

Minimum
Maksimum

1050 gram
200 mm

6
Motor og ESC/fartregulator:
MRC-udvalget fastsætter valg af motorer og ESC/fartregulator indstillinger/specifikationer
senest den 1. marts for udendørssæsonen samme år.
Indendørssæsonen, 15. august samme år.

7
Dæk skal være sorte med undtagelse af eventuel sidedetaljering.
Dækkene skal bestå af en støbt gummiblanding (skumgummidæk ikke tilladt!).
Tilladte dæktyper til brug ved mesterskabsarrangementer, vil fremgå af et udvalgsreferat
inden sæsonstart.
Dækvalget er kun gældende så længe banen er dømt tør af løbslederen.
Valg offentliggøres senest den 1. marts for udendørssæsonen samme år.
Indendørssæsonen, 15. august samme år. Kun lugtfrie dækmidler er tilladte. Dækkene må
ikke være våde eller fedtede af additiver, før starten af et heat eller finale. Teknisk kontrol
kan forlange, at få forevist dækkene før start.
Teknisk kontrol vil mærke og registrere dækkene, inden starten på første heat.
Såfremt en deltager kører på dæk der ikke er godkendt af teknisk kontrol, vil den
pågældende deltager blive diskvalificeret.
Dermed deltager den pågældende ikke mere og kan ikke opnå point for denne afdeling.

8
Det er ikke tilladt at benytte antispin/traction control, gyro eller elektronisk affjedring, der
mekanisk eller elektronisk aflæser og afhjælper bilens bevægelser.
Ligeledes er fler-trins transmission og slipper clutch ikke tilladt.

9
Der må maksimalt anvendes 2 cellet LiPo/LiFe batteri. Sadle packs er tilladt.
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