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Reglement Groep 5 Sideways

25/08/2021

Wagen
Lancia Beta
Ford Capri
Porsche 935/77
Porsche 935/78
Porsche 935/K2
BMW M1
Ford Mustang
BMW 320
Ferrari 512 BB
Lancia Stratos
Toyota Celica
Nissan Skyline

Kapje
_ Origineel kapje of gespoten white kit.
_ Het kapje moet voorzien zijn van racenummers en minimum 1 sponsor.
_ Origineel binneninterieur (lexan interieur niet toegelaten).
_ Het kapje mag geen enkele wijziging ondergaan (dremel enz…) tenzij de opmerkingen die
hierna volgen :
_ De antenne en de ruitenwissers mogen verwijderd worden.
_ De zijspiegels mogen verwijderd worden.
_ Het glaswerk dient doorzichtig te zijn (cockpit, lichten).
_ Het kapje dient vastgeschroefd te worden op het chassis maar mag los staan.
_ De schroeven zijn vrij.
_ Het is toegelaten de buisjes (waar de schroeven ingeschroefd worden) te versterken enkel met
kunstof buisjes
- De bevestigingen van de spoiler mogen verstevigd worden.
Chassis
_ Origineel chassis (geen flexi chassis).
_ Het is toegelaten een stukje plakband te plaatsen over de schroefopenigen.
Motormount
_ Anglewinder opstelling.
_ Elk systeem van vering is verboden.
_ De Slot.it motormounts zijn toegelaten maar enkel de gewone geen offset.
- De schroeven vrij van Slot-It
Lagers
_ Origineel geen kogellagers

Motor
_ Slot.it flat-6 (20,500rpm) dient met de opening naar de baan gericht te zijn.
_ De motor mag geschroefd / gelijmd worden in zijn ligplaats.
Vooras
_ De vooras met band dient binnen het kapje te blijven.
_ Velgen enkel de originele met inserts
_ Voorvelgen mogen niet lichter gemaakt worden
_ Originele of Slot-it as, diameter 3/32’’.
_ Gebruik van spacers is vrij.
_ Banden mogen de zero grip van slot-it zijn
Achteras
_ De achteras met band dient binnen het kapje te blijven.
_ Velgen enkel de originele met inserts
_ Originele of Slot-it as, diameter 3/32’’.
_ Gebruik van spacers is vrij.
_ Banden F22 Slot-It mogen niet gelijmd worden
Pinion en Kroon
_ Pinion 11
_ Kroonwiel alleen 28T slot-it (geel)

Schoentje
_ Slot-it, behalve (SICH07)
Slepers
_ Vrij
Kabels
_ Vrij.
Lood
_ Enkel de balast van Slot-it is toegelaten in de voorziene plaatsen.
.

