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1/10 Touring Car Elektrisk udendørs Teknisk Reglement 2021 

 

Der er rettelser til dæk i Modified og Super-Stock samt tilføjes varenummer til motor i 

Super-Stock 

 

TEKST FØR RETTELSE: 

 

1/10 Modified 

• Fri motor. 

• Fri gearing. 

• Fri speedo. 

• Dæk Team Powers 34SU – Varenr: TPG3404SU-H  

o Maximum 1 sæt dæk må bruges til kvalifikations og finaleheats. De valgte dæk 

vil blive mærket af teknisk kontrol før start af racet. 

o Den arrangerende klub kan vælge at stå for salg af dæk til racet. 

• Karosseri ifølge BRCA listen. 

• Vægt: minimum 1320 gram. 

 

1/10 Super-Stock  

• Motor Much More Fleta ZX V2 13.5T - Gearing max 4.5. 

• Motor Hobbywing JUSTOCK-3650SD 17,5T G2 og G2.1 er også tilladt, men vil være 

langsommere. – Gearing max 4.5. 

• Blinky Speedo. 

• Dæk Team Powers 34SU – Varenr: TPG3404SU-H  

o Maximum 1 sæt dæk må bruges til kvalifikations og finaleheats. De valgte dæk 

vil blive mærket af teknisk kontrol før start af racet.  

o Den arrangerende klub kan vælge at stå for salg af dæk til racet. 

• Karosseri ifølge BRCA listen. 

• Vægt: minimum 1320 gram. 
 

RETTET TEKST: 
 

1/10 Modified 

• Fri motor. 

• Fri gearing. 

• Fri speedo. 

• Dæk Matrix EP 36R (Varenr: MX-EPA036) 

o Maximum 1 sæt dæk må bruges til kvalifikations og finaleheats. De valgte dæk 

vil blive mærket af teknisk kontrol før start af racet. 

o Den arrangerende klub kan vælge at stå for salg af dæk til racet. 



• Karosseri ifølge BRCA listen. 

• Vægt: minimum 1320 gram. 

 

1/10 Super-Stock  

• Motor Much More Fleta ZX V2 13.5T – (Varenr. MM-MR- V2ZX135FER) - Gearing max 

4.5. 

• Motor Hobbywing JUSTOCK-3650SD 17,5T G2 og G2.1 er også tilladt, men vil være 

langsommere. – Gearing max 4.5. 

• Blinky Speedo. 

• Dæk Matrix EP 36R (Varenr: MX-EPA036) 

o Maximum 1 sæt dæk må bruges til kvalifikations og finaleheats. De valgte dæk 

vil blive mærket af teknisk kontrol før start af racet.  

o Den arrangerende klub kan vælge at stå for salg af dæk til racet. 

• Karosseri ifølge BRCA listen. 

• Vægt: minimum 1320 gram. 
 


