Reglement Mini-Z Norway
2015
Dette reglement er skrevet i et forsøk på å kunne ha et felles reglement til Mini-Z i Norge. Pr idag er dette reglement gjeldene
for all Mini-Z kjøring arrangert av klubbene tilknyttet Mini-Z Norway. Andre klubber og baner er velkomne til å benytte seg av
dette regelsettet, men referer til kilden.
Reglene erstatter på ingen måte bruk av sunn fornuft, og brukes deretter. Eksempel: Ikke diskvalifiser en nybegynner fordi han
har en vinge som overstiger maks mål.
Stock 2WD









Tillatte chassis. 1:28 2WD
Motor. 70T børstemotor eller orginal kitmotor. Alle merker tillatt.
Elektronikk beregnet for Mini-Z skal brukes.
Alle opsjonsdeler beregnet for Mini-Z Racer er tillatt.
Karosseri skal være av typen Autoscale eller Whitebody. LM karosseri ikke tillatt. Se egne regler for karosserier for
tillatte modifikasjoner.
Vinger er tillatt endret. Se egne regler for aerodetaljer
Minimumsvekt 170g.
Tillatt akselavstand er 86 - 99mm.

GT Mod








Tillatte chassis. Kyosho Mini-Z MR 01, 02, 03, 015, AWD. Atomic AMZ. XPower MRX.
Motor. Fri. Alle merker tillatt.
Alle opsjonsdeler beregnet for Mini-Z er tillatt.
Karosseri skal være av typen Autoscale eller Whitebody. LM karosseri ikke tillatt. Se egne karosseriregler for tillatte
modifikasjoner.
Vinger er tillatt endret. Se egne regler for aerodetaljer
Tillatt akselavstand er 86 - 99mm.
Minimumsvekt 170 g.

Karosseriregler













Akselavstand kan endres. Dvs slipe hjulbuer fremover eller bakover.
Letting av karosserier innvending er tillatt.
Utvendige modifikasjoner er tillatt så lenge det ikke går ut over bilens design og er til hinder for andre.
Støtfanger foran er tillatt, men skal ikke være til hinder for andre eller ødelegge banen.
Støtfanger bak kan modifiseres slik at det er åpning opp til en høyde på 25mm i kjøreklar tilstand.
Utskifting av vindusruter til Lexan er tillatt. Det må være vindu i bilen.
Komplett lexantak er tillatt der disse finnes i handelen.
Speil, lyktehus, detaljer etc tillates fjernet.
Lykteglass skal være montert, alternativt tettet med klistremerker, tape e.l.
Åpning av naturlige ventilasjonshull etc i karosseri er tillatt.
Det er tillatt å lage hull for støtdempere.
Dekk og felg skal ikke stikke på utsiden av karosseriet sett ovenfra.

Generelt om aerodynamiske detaljer.






Vi oppfordrer til kreativitet. Alt er i utgangspunktet tillatt, såfremt det ikke er til hinder for andre eller nevnt med eget
punkt i dette regelverket.
Vinger er tillatt endret. Maks høyde er 45mm over bakken. Dette målt i kjøreklar tilstand. Bredden på vingen skal ikke
overstige bilens bredde eller være høyere enn bilens tak. (Gjelder ikke F1)
Det oppfordres til å gjøre modifikasjoner mest mulig skalariktig.
Aerodetaljer inni karosseriet, under chassis etc er tillatt og berømmes. Vær kreativ.
Originalvinger tillates alltid, selv om de går ut over målene spesifisert over.

Generelt om Motor og elektronikk.






Børster er tillatt skiftet i alle motorer. Alle merker og blandinger er tillatt.
Timing er ikke tillatt endret i Stock.
Batteri AAA. NiMh, NiCd, tørrceller.
FET er tillatt skiftet om ikke annet er spesifisert.
Børsteløst er tillatt i GT-Mod.

Generelt om dekk og felg.









Dekk som inneholder silikon er ikke tillatt på RCP.
Skumdekk er ikke tillatt på RCP.
«Gummidekk». Syntetisk gummi, naturgummi etc. skal benyttes!
Dekksmøring er ikke tillatt på RCP. WD40, såpe etc regnes også som dekksmøring!
Dekk kan varmes, dreies, seipes, skjæres, limes, tapes osv.
Felger kan modifiseres. Forsterkes, lettes osv.
Felgbredde. Bak maks 11mm. Foran maks 8mm.
Felgdiameter. Maks 21,5mm

Tekniske mål.
Minimumsvekt
Makshøyde vinge
Akselavstand
Maks bredde
Maks lengde
Min kjørehøyde
Maks åpning bak

Stock
170g
45mm
86–99mm
180mm
80mm
1,5mm
25mm

GT-Mod
170g
45mm
86–99mm
180mm
80mm
1,5mm
25mm

Et par siste viktige punkt som overkjører alle andre regler!





Ingen modifikasjoner som ødelegger banen eller andres biler er tillatt!
Er du usikker? Spør!
Vær ærlig!
Ha det gøy:) Husk at det er lekebiler vi driver med.

Addendum dekk 2015:
Forbudsliste dekk for bruk på RCP:
 Kyosho MZW38-10. Årsak: Inneholder silikon
 Atomic Alle dekk bortsett fra AR-244-W08. Årsak: Inneholder silikon
 PN «Carpet spec» dekk. Årsak: Inneholder silikon
 Dekk man er usikker på skal ikke benyttes!

