
500 Ronden van Model Racing Midland 24 juni 2012 
 
 

 Training: Zaterdag 23 juni 2012 

 Kwalificatie: Zondag 24 juni 2012 10:00 uur 

 Start wedstrijd: Zondag 24 juni 2012 11:30 uur 

 Inschrijfgeld per team: € 25,00 
 
Op zondag 24 juni 2012 wordt de “500 ronden van Model Racing Midland” georganiseerd. 
De bedoeling is om met een team 500 ronden te rijden.  
De eerste die de 500 ronden gereden heeft de competitie gewonnen. 
Er zijn minimaal 5 teams nodig om de wedstrijd door te laten gaan.  
Het maximaals aantal teams is vastgesteld om 13 teams. 
 
Een team bestaat uit minimaal 2 personen (een rijder en een baaninzetter). 
Het advies is om toch een team te hebben van 5 a 6 personen (meer mag natuurlijk ook). 
Per team is het niet toegestaan om met één rijder de gehele competitie uit te rijden.  
Er moet minstens 1 keer voor een langere periode gewisseld worden. 
 
Op zaterdag 23 juni kan er van 10:00 tot 17:00 getraind worden. 
De kwalificatie wordt gehouden op zondag 24 juni 10:00 uur. 
Er kan dan 10 minuten gekwalificeerd worden.  
Degene met de snelste ronde rijdt staat op poll position.  
Voor de 3 snelste tijden is een klein aandenken. 
 
Om 11:30 uur wordt er gestart met de wedstrijd.  
Het is dan de bedoeling om als team als eerste de 500 ronden te rijden. 
Hierbij is een goede techniek en strategie nodig, dit voor de wissels, rijtijden en voor eventuele pech. 
Zo gauw het eerste team de 500 ronden vol gereden heeft dan wordt de wedstrijd gefinished. 
 
De eerste drie teams winnen een beker als aandenken. 
 
Inschrijven kan tot zondag 10 juni 2012. 
Een team is pas ingeschreven als het inschrijfgeld voldaan is. 
Dit kan cash bij de penningmeester (op het circuit) of door het geld over te maken op 
rekeningnummer 3025.31.289 tnv MRM te Lelystad. 
 
Overige info: 
 
Model Racing Midland 
Talingweg 89 
8218 NX Lelystad 
www.modelracingmidland.nl 
modelracingmidland@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.modelracingmidland.nl/
mailto:modelracingmidland@hotmail.com


Reglement 
 
 
Auto: Toerwagen 1:10 narrow scale. 
Gewicht: 1200 gram. 
Maximale breedte zonder body: 190 mm. 
Maximale breedte met body: 200 mm. 
Wielbasis: minimaal 260 mm. 
Aandrijving: 2WD of 4WD (indirect). 
Wielophanging: 4 wielen onafhankelijk. 
Versnellingsbak: niet toegestaan. 
Banden: bandenkeus is vrij, behalve schuimrubber banden. Banden moeten binnen de body blijven. 
Regelaar: regelaar is vrij. 
Motor: motor is vrij. 
Accu: nominale spanning tussen de 6,6 Volt tot 7,4 Volt. 
 
Alles aan de auto mag verwisseld worden behalve het chassis. Deze wordt gemarkeerd. 
Tijdens de wedstrijd zijn de overige reglementen van de vereniging van toepassing waar dit nodig is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inschrijfformulier 
 
 
Team:  
Team hoofd: 
Adres: 
Postcode + woonplaats: 
Telefoonnummer: 
 
1e Rijder: 
Telefoonnummer: 
 
2e Rijder: 
Telefoonnummer: 
 
3e Rijder: 
Telefoonnummer: 
 
4e Rijder:  
Telefoonnummer: 
 
5e Rijder: 
Telefoonnummer: 
 
6e Rijder: 
Telefoonnummer: 
 
Met wat voor auto wordt er gereden: 
Welke regelaar wordt er gebruikt: 
Wat voor motor wordt er gebruikt: 
 
 


