Regler for VENTIL-DÆKSEL RÆS
Når man først har bygget eller anskaffet sin Ventil Dæksel Racer - er reglerne enkle:
Generelt:
1. Dette er en sjov konkurrence. Enhver der tager det for alvorligt vil blive latterliggjort og forbigået.
2. Dommernes beslutninger er endelige – selv om der gerne modtages bestikkelse.
3. Hold er velkomne til at bære racebeklædninger, køredragter, brandsikre overalls, hjælme,
beskyttelsesbriller, osv. Men husk, man gør det af egen fri vilje og med risiko for at blive til grin!
Vognene: (ventil-dæksel udgaverne, ikke de rigtige Mini’er forstås!)
4. Vognene skal kunne genkendes fra brug af en ventil-dæksel fra en klassisk Mini motor og de skal
være forsynet med 4 hjul.
5. Vognene må ikke have nogen form for elektrisk og/eller mekanisk fremdrift eller styring og må
alene benytte tyngdekraften som drivmiddel.
6. Vægt og dimensioner (i imperiale mål da Mini’en blev skabt i dette system)
a. Længde:
op til 14 inches (35,6 cm)
b. Bredde:
op til 8 inches (20,3 cm)
c. Højde:
op til 8 inches (20,3 cm)
d. Hjul diameter:
op til 5 inches (12,7 cm)
e. Vægt:
op til 8 pounds (3,6 kg)
Alle ventil dæksel racer vogne vil blive gransket ved teknisk kontrol før konkurrencens start og derefter
tilfældigt gennem konkurrencen.
7. Der opmuntres til at montere sponsorat logoer, racing klistermærker samt bil navne, men
uanstændigheder frabedes.
8. Det er tilladt at montere downforce vinger, spoilere og andre typer påbygninger til optimering af
aerodynamikken, men kun så længe de passer ind i de maksimale foreskrevne dimensioner for
vognene. Det vil sikkert ikke hjælpe det mindste, men vi kan sikkert alle få lidt sjov ud af det.
Ræset:
9. Der bliver gennemført konkurrencer med 2 vogne per heat.
10. Vognene skal starte med deres forhjul på start linjen. Den vogn der først får sine forhjul over
målstregen er vinder. Hvis ingen af vognene når målstregen, vinder den vogn som har kørt længste
afstand.
11. Enhver vogn som krydser en bane afgrænsning vil blive diskvalificeret. Den anden vogn bliver
automatisk vinder.
12. Vindende vogne går videre til næste runde indtil alle er ude, undtagen den sidste som er direkte
vinder af gruppen/konkurrencen. På selve dagen udgives de endelige regler for kvalificering og
adgang til finalen. Det tilstræbes således, at alle får lov at deltage i mere end en start per vogn.
13. Der er ingen regel #13 (overtroisk, hvem er det?)
14. Enhver protest skal indgives til dommeren, som her efter vil minde dig om regel #1.
15. Der er ikke flere regler.
Banen:
Banen vil bestå af to afgrænsede parallelle spor hver ca. 10 inches (250 mm) brede og med en overordnet
bane længde på ca. 20 feet (6 meter). Banen vil ikke nødvendigvis have jævn overflade over hele længden.
Så bare kom i gang - men allervigtigst, sørg for at ha det sjovt

