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1:5 TOURING CAR – 4 WD og el-drevne 
 

Det er til 2022 sæsonen af Danmarksmesterskabet i 1/5 Largescale RC besluttet at åbne op 

for deltagelse af både 4WD biler og el-biler, dette gøres ved at lade dem deltage som promo-
biler.  

Promo-bilerne skal opfylde både reglement-7; MRC Teknik; 1/5 Largescale, samt disse 

tillægsregler. 
Nummerering i tillægsreglerne følger samme nummerering som 7; MRC Teknik; 1/5 

Largescale. 
 

1 Motor 
For 4WD brændstof er det tilladt at benytte en 26ccm. motor i stedet for en 23ccm. 
For el-drevne biler kan der ses helt bort fra dette afsnit. 

 

2 Tank 
4WD tankkapacitet: Max. 900 ml. 
 

3 Dimensioner 
For El drevne biler skal minimumsvægten være inkl. batterier. 

For 4WD og el-drevne biler kan der ses bort fra passagen: ”Kun 2-hjulstrukne biler med træk på 

baghjulene” 
 

6 Bremse 
For El drevne biler gælder det at ESC’en skal programmeres med bremse via motoren, som 

sikkert kan bremse bilen. Det anbefales, at en mekanisk bremse også monteres. 
 

7 Udstødning – luftfilter 
For el-drevne biler kan der ses helt bort fra dette afsnit. 

 

11 Brændstof/påfyldning 
For el-drevne biler kan der ses helt bort fra dette afsnit. 

 

13 Radiostyring 
For eldrevne biler gælder det at failsafe skal have samme funktion som på brændstof biler, 
således at der ikke gives gas ved signalsvigt. 
 
 

Løbsafvikling  
Der køres efter ”reglement 7; MRC Sport” med følgende fravigelser: 

• En deltager med en promobil kan deltage i både kvalifikations og løbs heat, en 

promobil kan dog aldrig kvalificere sig bedre en ”dårligste” gruppe. Skulle en promobil 

kvalificere sig til en bedre gruppe, flyttes den til sidste. 
• En promobil kan ikke tildeles mesterskabspoint. 

Ved opgørelse af resultatet tages promobilerne ud af stillingen og andre deltagere 

rykkes op i stillingen og tildeles mesterskabspoint efter den placering. 
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