Beste Leden,
Betreft: Modelbouw racebaan voor een zelfgemaakt model (verbeterde en uitgebreide regels mei 2022)
In het kader van de viering van ons 40-jarig jubileum wil het bestuur tijdens de jubileum dag op 8 oktober
o.a. een modelbouw racewedstrijd organiseren. De gedachte daarbij is om een rijdend voertuig in paren van
twee onderling te laten strijden op een traject van 100 cm lang en 80 cm breed. Het model dat het hoogste
komt gaat verder in de strijd. De baan van het traject begint vlak en na iedere run wordt de hellingshoek
verhoogd.
De uiteindelijke winnaar is degene die het snelst het steilste traject weet af te leggen.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Bouw met metaalbouwdoos onderdelen, een model dat de steilste heuvel kan beklimmen.
Je mag alleen originele onderdelen van alle merken metaalbouwdozen gebruiken.
Het is ook toegestaan om met de moderne kunststof onderdelen te bouwen.
Je mag als aandrijving alleen een veermotor (van een metaalbouwdoos) gebruiken, toegestaan zijn zo
een Meccano Magic-motor, alle typen oudere opwindmotoren van Märklin en Meccano, Trix, maar
bv. geen moderne Meccano Pull-back motor.
Vragen over o.a. te gebruiken onderdelen en regels, kunnen gesteld worden aan Karst Quast, e-mail:
k.quast@wxs.nl.
De voertuigen worden vooraf gekeurd door de wedstrijdleiding op punt 1-4.
Het model staat voor de startlijn op de helling en wordt daar door de deelnemers gestart.
Het model moet zo mogelijk, 1 meter baan lengte afleggen, in een min of meer rechte lijn.
De baan is van MDF en is 80 cm breed, zodat steeds twee deelnemers gelijktijdig kunnen starten.
De wedstrijd wordt gereden op basis van eliminatie van tweetallen.
De winnaar wordt bepaald, in een aantal beurten, een knock-out competitie.
Als beide voertuigen over de “finishlijn” komen, wordt er direct een herstart gedaan met een steilere
hellingshoek.
Vooraf aanmelden is verplicht, bij Bert Stiekema, e-mail: stiekema@live.nl .
Het voertuig wordt gestart op het vlakke stuk, voertuig mag niet op de helling staan.
De voertuigen kunnen in alle rust gestart worden, immers alleen het hoogste punt telt.
Banden van de voertuigen mogen niet vooraf verwarmd worden.
Het is verboden om de banden van lijm te voorzien.
Het is verboden de banden ruwer te maken of te voorzien van bv (heel) fijn gemalen glas of
ijzervijlsel, fijn gemalen zaagsel, koffiebonen, zand etc. etc.
Oude banden, die bv in de tropen zijn geweest, die daardoor kleverig zijn geworden mogen niet
gebruikt worden.
Dus in ieder geval gebruik originele Meccano banden zonder enige bewerking van het loopvlak.
Het voertuig mag tijdens de rit niet worden bijgestuurd.
Een voertuig mag, schuivend, langs de rand van de baan naar boven rijden.
Het voertuig mag tijdens de rit niet worden opgewonden.
Het zou mooi zijn als het voertuig een passende naam krijgt.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
Het is verplicht plezier te hebben.

Onze Engelse collega’s doen dit soort wedstrijden met enige regelmaat en levert veel vrolijke gezichten en
gespannen deelnemers op. Om voor de bouw van het model zo veel mogelijk tijd beschikbaar te krijgen,
hebben we deze oproep als bijsluiter toegevoegd. Dus doe mee, bouw iets simpels wat steil moet kunnen
klimmen en ga de strijd aan voor het “40-jarig jubileum kampioenschap”.
Met vriendelijke groet,
De jubileum commissie

