Husvagnsrace
Nyheter:
2014
 Lagt till hur poängen räknas
2008
 Ändrat bredd samt höjd måtten på vagnen
2007
 Lagt till: att hjulet på husvagnen skall sticka ut på undersidan av vagnen med minst
halva hjulet
 Lagt till: Att man måste ha kört vagn och bil som är med i omröstningen
 Lagt till: Plastbyggsatskaross är OK
 Lagt till: manöverprov

KRAV:
- LAPZ transponder monterad och fungerande
- Husvagn, modell, eget bygge eller frädigköpt
- Mini-z bil i Race eller standard utförande med tillägget en
draganordning, OK med plastbyggsatskaross(1/24, 1/25).
Tävlingen.
Avgörs i tre delar där del ett består av att den som kör flest varv på
10 minuter MED vagnen vinner, del två är att det ska utföras ett
manöverprov som poängsätts tid/precision, del tre är att snyggaste
ekipaget/vagn utses.
Snyggaste ekipaget/vagn utses genom en sluten omröstning, där man
naturligtvis inte får rösta på sig själv. Röstning sker på de 3 vagnar
som man gillar bäst.
Ekipaget måste ha körts i tävlingen för att få ställa upp i
omröstningen.
HUSVAGN:
- 1/24...1/32 skala av riktig vagn eller en egen designad modell
- Måste se ut som en husvagn
- Behöver inte vara riktiga rutor och dörr i vagnen, men den blir ju
snyggare då.
- Hjulen får vara max 2 stycken, dvs enkelaxelvagnar. Inga stödhjul
godkänns.
- Inga vingar får finnas på vagnen.
- Hjulen får ej sticka ut utanför husvagnens sidor.
- Hjulen ska vara fullt fungerande dvs måste snurra.
- Hjulen ska sitta mitt under husdelen av husvagnen.
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-

Kopplingen mot mini-z eller draget skall gå att lossa från mini-z
utan verktyg
Minst halva hjulen ska sticka ut under vagnen.

Måttkrav (exklusive draganorndingen)*:
- Minimumlängd ............................................................
- Maxlängd ....................................................................
- Minimumbredd ..........................................................
- Maxbredd ..................................................................
- Minimumhöjd (exklusive hjulen)............................

125 mm
220 mm
70 mm
100 mm
70 mm

Krav:
- Draganordningen får ej skada banan eller förare. Se även under
husvagnens krav på draget.
* måtten mäts till den del av vagnen som sticker ut längst.
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Tror ni färstår hur bredden mäts.....
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Bredd

HUSVAGN

Poängsättning Husvagnsrace:
I alla de tre delarna får vinnaren(per del) 100 poäng
2’an får 99 poäng 3’an får 97 poäng och så vidare,
Den som efter alla tre momenten har flest poäng vinner.
Skulle det efter de tre momenten var lika mellan de två som
har mest poäng så är det den som vann i omröstningen som
vinner totalt. Maxpoäng är alltså 300 poäng.
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