CAMPEONATO SRC /SlotingPlus Arrábida 2019
REGULAMENTO
O Campeonato a disputar no SLOT ARRÁBIDA, destina-se em exclusividade aos
modelos Ford Capri RS da SRC e Peugeot 406 Silhouette e Alfa Romeo 156 GTA da
Sloting Plus, sendo constituído por seis (6) provas a terem lugar nas três (3) pistas
existentes no SLOT ARRÁBIDA.”Madeira(2),Ninco(2),Carrera2,das 6 Provas as 5
melhores são pontuaveis.
O tempo da corrida será de cinco (5) minutos por calha, num total de trinta (30)
minutos, não sendo permitida qualquer reparação ou limpeza de pneus nos intervalos
de mudança de calha.
Os modelos admitidos neste Campeonato estão divididos em duas (2) Classes:
» Classe 1: corresponde aos modelos Ford Capri RS, SRC;

» Classe 2: corresponde aos modelos Peugeot 406 Silhouette e Alfa Romeo
156 GTA, Sloting Plus.

CLASSE 1
Os modelos SRC desta Classe 1, denominados “carros de caixa”, deverão manter
todas as características de origem (incluindo o interior), i.e. sem qualquer alteração,
com excepção das descritas imediatamente abaixo:
1.1.
➢
➢
1.2.

Pneus de origem poderão ser substituídos por:
Frente: Exemplo Mittos M000 ou semelhantes em altura de outro fabricante
Traseiros:Pneus são de control são os Mittos M002
As patilhas Livre dos fabricantes de slotcars – mantendo o patilhão de origem.

CLASSE 2

(Peugeot 406 Silhouette e Alfa Romeo 156 GTA)

Os modelos Sloting Plus desta Class 2, nas respectivas versões, deverão manter
de origem:
A carroçaria, incluindo o interior lexam SlotingPlus o piloto é obrigado pintar pelo
menos o capacete
➢ Chassis “3D” respectivos Ref.SP-600019 e Ref.SP- 600011 devendo ser equipados
com os seguintes componentes:

➢
➢ Suporte de motor Slot.it, offset zero, configuração In-Line ou Angle-Winder,

➢
➢
➢
➢
➢

Motor SlotingPlus Speed12 (21.500rpm,230 g.cm a 12V) Ref. SP090012
Patilhão SlotingPlus na gama do fabricante.
Patilhas: livre nos fabricantes de slotcars
Transmissão
»» In-Line: pinhão até 11 dentes diâmetro Ø 5,5 mm
Cremalheira:dos fabricantes de slotcars 23 dentes mínimo
»» Angle-Winder : pinhão até 13 dentes diâmetro Ø 6,75 mm
Cremalheira: 24 dentes mínimo

➢ Rodas traseiras »» pneus control Mittos M002

»» Jantes SlotingPlus na gama do Fabricante
➢ Rodas frente »» pneus exemplo Mittos M000 ou semelhantes em altura
»» Jantes SlotingPlus na gama do Fabricante / “Inserts”não são obrigatórios.

Qualquer alteração ao especificado neste Regulamento deverá ser préviamente
submetido a apreciação pela Organização deste Campeonato, que soberanamente,
se reserva o direito de deliberar.
Apoios da:

As provas têm inicio às 21:00 aos sábados
Treino no dia da prova 3 rodas free!

só entre as 20:00 às 20:45

