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HFCC Wedstrijd reglement 2015 – Avond wedstrijden 
 
Klassen: Avond wedstrijd 
Aantal wedstrijden: Maximaal 6 wedstrijden 
Finales per wedstrijd: 3 (Beste twee finales tellen voor de daguitslag. Bij gelijke stand geldt 

de snelste finale) 
Klassement en 
schrapresultaten 

Alle finale resultaten tellen voor het Avond kampioenschap, er 
worden 6 schrap resultaten (Van de totaal 18 resultaten) toegepast. 

Toegestane accu's Hardcased 2S LiPo (7,4V nominaal) 
Sub-C Ni-MH/Ni-Cd Max. 6 cellen (7,2V nominaal) 
Maximale Accu spanning 8.44V 

Raceduur: 7 minuten 
Kwalificatiesysteem: geen 

Finales: 
3 heats van 7 minuten. 2 Beste finales tellen voor de Avond 
overwinning en kampioenschap. Start volgorde is uitslag van de 
vorige race. 

* Bij voldoende deelname, minimum 3 deelnemers 
 

Toerwagen Stock* 

Chassis: Tamiya TT-01 of TT-02 
Banden: Sorex 32 (velg vrij) 

Motor: 23t Clubmotor (Carson Cupmachine) volgens hand-out 
principe 

Regelaar: merk en type vrij 
Minimum gewicht: 1400 gram 

Body: merk en type vrij. Mooie bodies gedetaileerde bodies worden 
erg gewaardeerd. 

Overbrenging: Minimale FDR van 5.  
5.01 mag 4.99 dus niet. 

Opmerkingen: Gebruik van grip verhogende middelen is niet toegestaan. 
 
 

Toerwagen Super Stock* 

Chassis: 4wd Toerwagen. 
Banden: • Schumacher Sorex 32 op revlite velg met gele insert  

#XG-32RY 
• Ride REX 34 - #RI-26027  
Banden smeren toegestaan met reukloos bandensmeer 
middel. 

Motor:  • Speedpassion 13,5t (# 138135v3) 
 
De speedpassion motor mag gebruikt worden i.c.m. de 
standaard endbell die ervoor zorgt dat de motor maximaal 
+10 graden vertimed wordt. Er dient ook gebruik gemaakt 
te worden van de orginele sensor plaat (0 graden) en de 
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orginele rotor. 
  

• Much-more 13,5t (#MR-FZX135w of #MR-FZX135WF). 
 
De Much More motor mag gebruikt worden met de 
standaard endbell. De endbell vertimed op maximaal +12 
graden meer mag niet. Ook in deze motor dient gebruik 
gemaakt te worden van de standaard 0 graden sensor de 
orginele rotor en 13.5t stator. 

 
Regelaar: Met 0 graden programma (“blinky” mode) conform Roar lijst 

http://www.roarracing.com/approved_non_timing_escs.php  
Minimum gewicht: 1350 gram. 
Body: 190 mm toerwagen (sedan) body. Merk en type vrij. 

Gespoten of bestickerde koplampen en achterlichten. 
Body moet transparante ramen hebben.  
Geopende of geverfde ramen zijn niet toegestaan. 

Overbrenging: Minimale FDR van 4.5.  
4.51 mag 4.49 dus niet. 

 

Formule 1* 

Chassis: Formule 1 
Direct aangedreven, alleen op de achterwielen 
Eendelige achteras, differentieel toegestaan 
Geen onafhankelijke achterwielophanging toegestaan. 
Voorzijde met onafhankelijke kingpin en drukveer ophanging 
toegestaan. Onafhankelijke schokdempers voor zijn niet 
toegestaan 

Banden: Foam of Rubber band Merk en type vrij. 
Maximale breedte Voorband: 30mm. 
Maximale breedte Achterband: 45mm. 
Banden smeren toegestaan met reukloos bandensmeer 
middel. 

Motor: • Brushless 
o Speed Passion MMM series 21.5T (# SP000040); 
o Speed Passion Competition V3.0 21.5T (# 

138215V3); 
o Hobbywing Xerun 1/10 Competition 21.5T (# 

90040150  Blue) of # 90040151 Gunmetal). 
• Brushed 

o Carson cup Machine - 23 turns # 500906052 
Regelaar: • Brushless 

o Met 0 graden programma (“blinky” mode) conform 
Roar lijst 
http://www.roarracing.com/approved_non_timing_e
scs.php 

• Brushed 
o Vrij 

Overbrenging: Vrij 
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Minimum gewicht: 1050 gram. 
Maximale breedte: 205 mm. 
Wielbasis (A): Minimaal 225 mm. Maximaal 280 mm. 
Maximale lengte (B): 550 mm. 
Maximale hoogte (C) 140 mm. 
Body: Formule1 body. 

Realistisch gespoten en gestickerd inclusief rijder. 
Voorvleugel en Achterspoiler van kunststof.  
Lexan of koolstof spoilers zijn niet toegestaan. Wijzigen van 
originele Voorvleugel en\of Achterspoiler niet toegestaan. 
Beweegbare Voorvleugel en\of Achterspoiler niet toegestaan. 

Regen: Ook bij regen wordt er gereden zolang dit geen gevaarlijke 
situaties ontstaan.  
De wedstrijdleiding geeft aan als er niet gereden wordt. 

Algemeen: Banden warmers zijn niet toegestaan. 
 

 


