
ODENSE RC MINIRACE 
INDBYDER  

TIL 
6 TIMERS RACE. 

STED: Energivej Odense  
DATO: 27 August 2022. 
Start gebyr: 700 pr. hold med og kontroldæk. 6 hjul. Der be-
tales forud. Husk af angive navn på team, og deltagere. 
TILMELDNING på myrcm.ch og betaling på mobile pay:  
71575. Start gebyr er usikkert på grund af, at vi ikke kender 
prisen 100% på dæk. 

Først når pengene står på kontoen er holdet tilmeldt. 
I år køres med standard Yokomo SD. Bygget efter manual. 

Bil:  

http://myrcm.ch


YOK-MRTC-SD9 - Yokomo SD Sport  
YOK-D-045 - Yokomo Strong LW Solid Axle Set (forstærket 
spool) 
YOK-SD-501SAR - Yokomo Joint Sleeve Diff axle (for-
stærkning af diff out drives) Bilen skal være være bygget ef-
ter manual.  

Elektronik 
HW38020304 - HobbyWing Xerun Justock Combo G2.1 17 
Turn w/RPM limit, gearing: 37-70(spur i kit). Teknik må gø-
res regntæt. Box til ESC må monteres. Stik til batteri må 
gerne være X60. Stik må ændres på ESC og batteri. 
Batteri: 
3 stk. max 5200 mAh hardcase med stik.  
Der må lades med max. 12 Amp. og aflades med max. 20. 
Ladning foregår i LIPO pose.  Der må kun benyttes en lader. 
(Charge-discarge). Der må gerne benyttes ekstra lader til 
sender batteri. 
Ingen modifikationer er tilladt ved batteri skiftsystem af 3D 
printede holder eller lignede systemer. Hvad der laves med 
et par strips og tape er tilladt. 
Max. 8,4 Volt på banen. Der kan foretages stikprøver. 

DÆK:   
 INCL. i start gebyr. MX-EPA036 - Matrix 1/10 EP 36R Rub-
ber Tire Pre-Glued Asphalt (4) 
 Samme dæk i regnvejr. 

BODY Yokomo ECO: Mon-Tech RS GT3 1/10 Clear Body 
(#MB-020-004).  
Vægt: Med tællerbrik 1400 gram  
REGLER: Et hold kan bestå af 3-5 personer. Holdet sætter 
selv sin bil på banen efter evt. afkørsel. Ingen radio anlæg 



mellem kører og pit er tilladt. Antal skal meddeles ved til-
meldning En bil - en sender - en tællerbrik. Holdet bestem-
mer selv, hvor meget hver kører skal køre 

Foreløbig tidsplan. 

8.00 – Anlægget og banen åbner. 

9.45 - Køremøde. 

10.00 - Teknisk kontrol. Parc ferme. 

11.00 - Løbet starter. 

17.00 - Løbet slutter. 

17.15 - Præmie overrækkelse. 

18.30 - Tak for denne gang. Pitten efterlades i samme 
stand, som da du kom. 



Ret til ændringer.  

Generelt: 

Det handler primært om at køre sjovt og muligheden for at 
komme med til RC Racing i en overkommelig klasse. 
Køre en masse på en dag. 6 timer det er ca. 6 DRCMU på 
en vinter. Teamet bestemmer selv, hvor meget hver kører 
skal køre.  

Bil og teknik løber op i ca. 2000 kr. for Yokomo ECO. 
Skifter man skruer eller andet i Yokomo bil, kan denne del-
tage i Pro klassen. 
Batteripakker er set på nettet til ca. 250 kr. pr. pakke. 
EKS: https://shop.robitronic.com/de/robitronic-lipo-
akku-5200mah-2s-40c-r05236 

Bilen må ikke fjernes fra bane eller pit under løbet. 
Udskiftning af stumper er 1:1. Ingen udskiftning af front eks., 
hvis en bære arm bliver ødelagt. 

Det er tilladt at udskifte ECS og motor efter teknisk kontrol 
har godkendt dette under løbet eks. under regnvejr. 
Fredag før løbet er der gratis træning for deltagere. Eks. 
15.00 til 21.00. 
Der vil være minimal kiosk. 
Der er mulighed for overnatning på anlægget( 100 kr. med 
strøm)  Der er ingen luksus toilet forhold. Ingen rindende 
vand. 

Hvert team udvælger en teammanager, der deltager i tek-
nisk kontrol før løbet. 

Før løbet er der køremøde, hvor særlige forhold kan blive 
annonceret. 



PRÆMIER: 
Pokal til vindende team. 
1-2-3 team får diplom. 

Vel mødt. 
Spørgsmål om løbet og evt. bil kan rettes til 
Bestyrelsen@odense-rc.dk 

Bestyrelsen 2022. Ret til ændringer. 


