
BĒRZAINE 2013.
12 stundas

 Starts - 29. Jūnijā plkst 9.00
 Finišs - tajā pašā vakarā 21.00 , ja braucieni nav jau beigušies
Sacensību norise : laptimeris – lotereja , celiņu izloze

Braucieni 8 x  (12 st : komandu skaits -1,2 stunda )
Modeļi  :

 Motors: Proslot # 4002--------- Euro MK 1 Motor - 47,000 + rpm, 160/gm-cm, 950mA,
( atļauts nomainīt tikai oglītes, nogriezt asi un uzlikt šuntenes !!!!

 Šasijas Parma International 1/32
 Modeļa platums – 72mm vai 64mm (tiks precizēts uz vietas)
 Aizmugurējo riepu platums 20mm vai 16mm (tiks precizēts uz vietas)
 Virsbūves - MORGAN AERO 1:32 JK Products , salons nav nepieciešams.
 9/36 sazobe;
 Priekšējie riteņi nav obligāti
 Dalības maksa 36 Ls  , uz starta izsniedz : virsbūvi ( krāsotu ) , motoru ,

2 pārus riepas (WANDER RUBBER ) un 9T zobratu - iekļauts starta maksā
 Pēc katra brauciena komandas , kuras atrodas pirmajā un otrajā vietās tiek  „apbalvotas”

ar monētām , kuras tiek pielīmētas uz virsbūves  uz vienu braucienu. Ja sacensībās
piedalās vairāk par 8 komandām , tad monētas tiek pielīmētas komandām ar labāko
vidējo apļu summu , izlaistā brauciena komandas ieskaitot , izlaistais brauciens no
monētas neatbrīvo uz nākamo braucienu !

 Uz pēdējo ( astoto ,  devīto vai desmito )   braucienu monētas netiek līmētas
 Pauze starp braucieniem 2 min. ,lai varētu labi pielīmēt monētu.
 Pauzē drīkst eļļot modeli un skrūvēt riteņus .
 Modeļi uz nakti pirms sacensībām tiek savākti slēgtajā parkā.
 Katrai komandai ir dota viena iespēja paņemt tehnisko pauzi modeļa remontēšanai

5 minūšu garumā
 Katra komanda mehanizē tajā mehāniķa vietā pa kuru celiņu brauc.( sods par

nemehanizēšanu 10 apļi  pirmo reizi un 50 apļi otro reizi !)
 Mehāniķu vietu skaits tiks samazināts līdz minimāli iespējamajam
 Komandām pieteikties Hobija forumā  , vai janis.rage-ragis@visc.gov.lv, vai pirms starta


