REGULAMIN KLASY EXTREME na rok 2018
I. Wymagania techniczne dla modeli startujących w zawodach.
1.

Do klasy zaliczają się modele w skali 1:10 lub zbliżonej, posiadające stały napęd na obie osie, z jedną osią skrętną
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(wyłącznie przednią). Bazą dla modelu (karoserii) musi być „normalnie spotykany na ulicy seryjny pojazd" .

2.

Model startujący w zawodach musi mieć założony garaż na forum rc-trial.pl .

3.

Modele mogą być napędzane maksymalnie dwoma silnikami elektrycznymi. Nie ma ograniczeń co do typu, wielkości
silnika oraz ilości zwojów. Nie ma ograniczenia co do typu zastosowanych ogniw, jak również maksymalnego
napięcia pakietów zasilających.

4.

Modele muszą posiadać co najmniej częściową karoserię – wyznaczającą minimum przód i kabinę pojazdu .

5.

Karoseria modelu może być wykonana z dowolnego materiału pod warunkiem zachowania jej sztywności po bokach
4
modelu .

6.

Dopuszcza się modele z zabudową trialową typu „truggy”.

7.

W przypadku nadwozia typu kabriolet obowiązkowa jest klatka bezpieczeństwa z co najmniej czterema punktami
5
styku z nadwoziem, wykonana z trwałego materiału . Niedopuszczalna jest jazda z opuszczoną szybą czołową, o ile
model jest w nią wyposażony.

8.

Dopuszczone są koła o maksymalnej, rzeczywistej średnicy zewnętrznej 130 mm, szerokości 65 mm, na feldze
nie większej niż 2.2” - koła nie muszą chować się pod obrysem karoserii lub nadkoli.

9.

Dopuszcza się dowolne zmiany w odwzorowaniu zawieszenia w porównaniu do pierwowzoru 1:1.
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10. Rozstaw osi w modelu nie może przekroczyć 390 mm.
11. Maksymalna szerokość modelu mierzona po zewn. kół nie może przekroczyć 270 mm.
12. Rama - dowolnego typu, musi mieć długość co najmniej równą rozstawowi osi.
13. Model nie może przekroczyć wskaźnika RTI = 900 mierzonego przed zawodami. RTI musi być zablokowane
w sposób trwały, tak aby nie uległo zmianie w czasie jazdy.
14. Posiadanie świateł – wskazane, ale nieobowiązkowe.
15. Posiadanie lusterek zewnętrznych jest wskazane, ale nieobowiązkowe – jeśli model je posiada, mogą być złożone
w trakcie pokonywania OS-ów o ile ich konstrukcja na to pozwala.
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16. Posiadanie wyciągarki jest obowiązkowe , natomiast trapów(max. 2 szt., do 150mm długości każdy) – wskazane,
ale nieobowiązkowe.
17. Posiadanie figurki kierowcy i wnętrza kabiny (uproszczonego) jest obowiązkowe wyłącznie w przypadku otwartego
8
nadwozia .
18. Wymagane posiadanie 2 sztuk dowolnego wyposażenia typu: wnętrze kabiny, koło zapasowe, bagażnik dachowy,

snorkel, linka holownicza, gaśnica, atrapa anteny, wyciągarka, trapy, podnośnik, skrzynie, narzędzia i inne
niestanowiące standardowego wyposażenia pojazdu.
19. Model powinien posiadać zabezpieczenie przed wodą (możliwość występowania przeszkód wodnych).
20. Inne wykluczenia :
a) zabronione jest stosowanie mostów typu MOA,
b) nie wolno stosować systemów zmieniających pracę zawieszenia,
c) zabronione jest stosowanie dodatków do kół ułatwiających poruszanie się w terenie (np. łańcuchy, kolce)
d) zabronione jest umieszczanie pakietów zasilających na mostach lub linkach zawieszenia.

Uwagi:
A. Przed zawodami wszystkie modele podlegają Kontroli Technicznej (KT), w trakcie której weryfikuje się zgodność
modelu z wymogami klasy i decyduje o jego dopuszczeniu do startu w zawodach.
B. Elementem KT jest pomiar RTI. Model powinien być do niego odpowiednio wcześniej przygotowany – jednak
zawodnik ma prawo do powtórnego pomiaru po dokonaniu odpowiednich zmian -zgodnych z punktem 8 i 13.
C. KT i pomiar RTI nadzoruje dwóch zawodników z klasy.
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II. Przebieg zawodów, definicja OS-u, trasy OS-u i bramki.
1.

Zawody polegają na rozegraniu minimum sześciu punktowanych OS-ów.

2.

Przez OS rozumie się odcinek specjalny ustalony wcześniej przez Organizatora Zawodów bądź inne osoby
wyznaczone z grona zawodników uczestniczących w zawodach. OS składa się z minimum 6 bramek.
Trasa OS może być na całej swojej długości lub tylko na jej fragmentach ograniczona taśmą, liną lub
9
słupkami pomocniczymi . Po trasie mogą poruszać się tylko modele właśnie pokonujące dany OS.
Minimalna szerokość trasy w miejscu ograniczenia taśmą, liną lub słupkami pomocniczymi to 600 mm.
Aby trasa OS-u była zaliczona, model musi pokonać wszystkie bramki lub mieć naliczone odpowiednie punkty karne
za wszystkie niepokonane bramki.
Zadaniem zawodnika jest pokonanie ustawionych na trasie OS-u bramek, zgodnie z wyznaczoną kolejnością
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i kierunkiem przejazdu .
Bramki wyznaczone są dwoma słupkami:
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a) szerokość bramki standardowej wynosi 300 mm, w przypadku bramki ustawionej na trawersie maksymalna
dopuszczalna szerokość to 400 mm,
b) minimalna odległość pomiędzy bramkami wynosi 800 mm,
c) wysokość słupków powinna wynosić od 100 do 150 mm licząc od gruntu,
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d) słupki bramek zachowują „aktywność punktową” przez cały czas trwania OS-u,
Aby atakowana bramka została pokonana, muszą zostać łącznie spełnione następujące warunki:
a) model musi pokonać bramkę na kołach, przodem pojazdu, zgodnie z kierunkiem jej pokonywania,
b) przednia oś musi przejechać oboma kołami w świetle bramki (dopuszcza się jedynie dotknięcia słupków),
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w przypadku tylnej osi tylko jedno koło może przejechać poza światłem bramki (skoszenie) ,
c) model musi przekroczyć linie wyznaczoną przez oba słupki bramki całą swoją długością.
Bramkę uznaję się za zaliczoną tylko w przypadku, gdy zostanie przez zawodnika pokonana lub została naliczona kara
za niepokonanie bramki. Zaliczenie bramki jest warunkiem koniecznym do kontynuowania przejazdu po trasie OS-u
W przypadku, gdy pokonanie bramki nie zostało zaliczone, a model przekroczył linię bramki całą swoją długością,
nie zaliczając przy tym przewrotki, zawodnik ma do wyboru:
a) ręcznie przestawić model przed niepokonaną bramkę na odległość nie mniejszą niż długość modelu i podjąć
kolejną próbę pokonania bramki (0PK),
b) skorzystać z niepokonania bramki i kontynuować jazdę z miejsca w którym znajduje się model lub od linii
niepokonanej bramki (120PK),
c) jeżeli model zaliczył również wywrotkę, to niezależnie od wyboru opcji a) lub b), dodatkowo naliczana jest
zawodnikowi kara za postawienie (60PK), a model kontynuuje jazdę zgodnie z wybraną opcją a) lub b).
W sytuacji, gdy model utknął na trasie OS-u, lub gdy próby pokonania bramki przedłużają się (trwają dłużej niż 2-3
minuty), sędzia może wezwać zawodnika do podjęcie decyzji o zastosowaniu:
a) HELP-ów (o ile są dozwolone w danej klasie i zawodnik nie wyczerpał limitu ich użycia)
b) przestawienia,
c) niepokonania bramki (o ile model znajduje się od bramki w odległości nie większej niż jego długość).
O zastosowaniu rozwiązań a), b) i c) może zadecydować sam zawodnik, nie czekając na wezwanie sędziego, musi
jednak zgłosić ten fakt sędziemu i uzyskać jego zgodę.
Jeżeli zawodnik w sytuacji opisanej w pkt. 11 mimo wezwania sędziego nie chce skorzystać z dostępnych rozwiązań,
sędzia rozpoczyna odliczanie czasu 2 minut w ramach Ostatecznej Próby (OP). Odliczanie czasu w ramach OP
przerywa jedynie pokonanie lub zaliczenie bramki. Jeżeli w wyznaczonym czasie zawodnik nie zdoła pokonać bramki
otrzymuje karę za niepokonanie bramki, bramkę uznaje się za zaliczoną, a model przestawia się za linię niepokonanej
bramki.
O kolejności startów decyduje system rotacyjny. Kolejność startu do pierwszego OS-u ustalana jest losowo.
W każdym kolejnym OS-ie zawodnik który jechał jako pierwszy, przechodzi na ostatnią pozycje startową.
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Pokonywanie trasy OS-u rozpoczyna się w momencie wydania przez sędziego komendy „Start!” , a kończy
w momencie zaliczenia ostatniej bramki.
W szczególnych przypadkach (np. ze względów pogodowych, terenowych) dopuszcza się, za zgodą co najmniej 50%
uczestników zawodów w klasie zmianę minimalnej ilości OS-ów oraz likwidację lub przestawienie już istniejącej
bramki.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

III. Punkty karne (PK) za przewinienia.
Punkty karne (PK) za poszczególne przewinienia:







5 PK
8 PK
20 PK
40 PK
60 PK
120 PK

każdorazowe cofnięcie w bramce,
każdorazowe dotknięcie słupka bramki, dotknięcie modelu, poprawienie trapów,
każdorazowe przewrócenie słupka bramki, zmiana punktu zaczepienia wyciągarki, użycie trapów,
użycie wyciągarki, opuszczenie wyznaczonej trasy,
naprawa, przestawienie modelu, postawienie modelu po przewrotce, spóźnienie na start OS-u,
niepokonanie bramki.
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IV. Definicje punktowanych przewinień.
1.

Cofnięcie w bramce – jest to cofnięcie modelu bądź próba cofnięcia podczas gdy model znajduje się w świetle
bramki, za wyjątkiem sytuacji, w której pomimo pracy kół „do przodu” auto się cofa. Kolejne cofnięcia naliczane są,
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o ile model ruszył wcześniej do przodu bądź podjął taką próbę .

2.

Dotknięcie słupka bramki – każdorazowe dotknięcie słupka podczas pokonywania bramki lub przejazdu obok
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jakąkolwiek częścią modelu i wszystkim co się na nim znajduje .

3.

Dotknięcie modelu – dotknięcie modelu (nie zmieniające jego położenia i ustawienia) w celu poprawy ułożenia
elementów wyposażenia (trapy, haki, linki, gadżety), odhaczenia anteny lub karoserii, usunięcie zaklinowanej
w model trawy, patyków, przełączenia świateł, ESC, odbiornika, poprawa przewodów itd.

4.

Przewrócenie słupka bramki – kontakt modelu ze słupkiem, który powoduje wyraźny przechył słupka, większy niż 45
stopni, a także rozjechanie słupka, wkręcenie w koła lub dostanie się słupka pod model. Jeżeli model dotknął słupka
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i mając z nim stały kontakt ostatecznie go przewrócił, to naliczane są punkty tylko za przewrócenie .

5.

Postawienie modelu - każda sytuacja podczas pokonywania trasy OS-u , w której model uległ przewrotce, rolce
lub utracił kontakt z podłożem wszystkimi 4 kołami, niezależnie od tego, czy po tym stanął na koła o własnych siłach,
czy też nie. Model stawiany jest na koła, w miejscu w którym rozpoczęła się wywrotka (możliwa korekta położenia
modelu jedynie w zakresie obrotu wokół własnej osi) lub bezpośrednio za linię ostatnio pokonanej bramki.

6.

Przestawienie – zmiana pozycji modelu na trasie z powodu utknięcia lub sytuacji, w której ruch modelu grozi
przewrotką lub jego uszkodzeniem. Model można przestawić na odległość nie większą niż na długość modelu
lub bezpośrednio za linię ostatnio pokonanej bramki.

7.

Naprawa – jest to dotknięcie modelu w celu naprawy wiążące się ze zmianą położenia lub ustawienia modelu.
Zawodnik na czas naprawy zawsze zabiera model z trasy, a po dokonaniu naprawy stawia go zawsze bezpośrednio
za linię ostatnio pokonanej bramki. Jeżeli w ciągu 1 min (lub w czasie pozostałym w ramach Ostatecznej Próby)
nie uda się usunąć usterki, to zawodnik dokańcza trasę OS jako ostatni.

8.

Opuszczenie wyznaczonej trasy – przekroczenie wszystkimi kołami trasy OS-u wyznaczonej taśmą, liną lub słupkami
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pomocniczymi z innej przyczyny niż wywrotka modelu . Zawodnik otrzymuje karę punktową, a model kontynuuje
OS po przestawieniu go na trasę powyżej miejsca w którym ją opuścił (możliwa korekta położenia modelu w zakresie
obrotu wokół własnej osi) lub bezpośrednio za linię ostatnio pokonanej bramki.

9.

Spóźnienie się na trasę OS-u - kara porządkowa za nieuzasadnione spóźnienie się zawodnika na start OS-u .
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10. Niepokonanie bramki, czyli zaliczenie bramki bez jej pokonania, to decyzja ogłaszana przez sędziego w sytuacji,
gdy model mimo prób nie jest w stanie pokonać bramkę w trakcie Ostatecznej Próby (Rozdz. II. pkt. 11-12).
Decyzję o niepokonaniu bramki może wcześniej podjąć również zawodnik, o ile wykonał co najmniej jedną próbę
jej pokonania z odległości nie większej niż długość modelu. W obu przypadkach model przestawiany jest za linię
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niepokonanej bramki, a zawodnikowi nalicza się odpowiednią liczbę punktów karnych .
11. Użycie wyciągarki lub trapów - każdorazowe użycie wyciągarki lub trapów na trasie OS-u.
12. Zmiana punktu zaczepienia wyciągarki – każdorazowa zmiana punktu zaczepienia (w tym np. po odpięciu się haka
od punktu zaczepienia lub wyrwaniu punktu zaczepienia), która nie zwiększa pierwotnego zasięgu wyciągarki.
Zmiana punktu zaczepienia wymagająca rozwinięcia linki wyciągarki traktowana jest jako kolejne użycie wyciągarki.
13. Poprawienie trapów – każdorazowa poprawa położenia trapów wykonana po próbie pokonania za ich pomocą
przeszkody, o ile nie utraciły one kontaktu z oponą.

V. Zasady użycia wyciągarki i trapów.
1.

2.

3.

W trakcie pokonywania OS-u, dopuszczone jest używanie wyciągarki oraz trapów (tzw. HELP-ów), o ile znajdują się
na wyposażeniu modelu. Zawodnik w ramach danego OS-u ma prawo do trzykrotnego użycia wyciągarki oraz
trzykrotnego użycia trapów. Jednoczesne użycie wyciągarki i trapów traktowane jest jak 2 HELP-y i jest odpowiednio
punktowane.
Wyciągarka:
a) użycie wyciągarki rozpoczyna się w momencie rozwijania linki,
b) sterowanie wyciągarką przełącznikiem na modelu (a nie z aparatury) nie jest karane, pod warunkiem, że nie
wiąże się to z podnoszeniem lub przestawieniem pojazdu - wówczas mamy do czynienia z przestawieniem,
c) linka może być zahaczona wyłącznie o jeden z dopuszczonych przez sędziego punktów zaczepienia: szpilkę
sędziowską (np. śledź namiotowy, pręt lub inny przedmiot zatwierdzony przez sędziego), kotwicę ziemną
(o ile znajduje się na wyposażeniu modelu) lub naturalny element terenowy (np. kamień, drzewo),
d) każdorazowa zmiana punktu zaczepienia wyciągarki (w tym po odczepieniu się haka) wiąże się z naliczeniem
odpowiednich punktów karnych,
e) zerwanie linki i próba jej naprawy traktowane jest jak naprawa,
f) dozwolone jest używanie dodatkowych elementów do wyciągarki takich jak: bloczki, dodatkowa lina,
jeżeli znajdują się na modelu.
Trapy - w ramach jednego HELP-a:
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a) dopuszczalne jest użycie jednego lub dwóch sztuk trapów w dowolnej konfiguracji ,
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b)

4.
5.

podkładanie trapów nie może powodować zmiany położenia modelu – inaczej jest traktowane i karane
jak przestawienie modelu,
c) poprawienie trapów po rozpoczęciu pokonywania przeszkody, wiąże się z naliczeniem odpowiednich PK.
Zawodnik uprzedza sędziego o zamiarze użycia HELP-u.
Użycie każdego HELP-a musi zamknąć się w czasie do 2 minut, po tym czasie zastosowanie ma Rozdz.II.Pkt.11.

VI. Ogólne zasady obowiązujące w trakcie zawodów.
1.

Zalecana częstotliwość dla stosowanych nadajników to 2,4 GHz. W przypadku posiadania aparatury o częstotliwości
innej niż 2.4 GHz, zawodnik powinien mieć 2 komplety kwarcy lub możliwość zmiany kanału (synteza). W przypadku
konfliktu częstotliwości, zawodnik niżej sklasyfikowany zobowiązany jest do dokonania zmiany swojej częstotliwości.

2.

Sędzią może być każdy z uczestników zawodów w danej klasie, bądź inna osoba wybrana przez zawodników tej klasy.
Sędzia jest odpowiedzialny za prawidłowe naliczenie i opisanie punktów karnych zawodnika.

3.

Zawodnik może w trakcie OS-u odwołać się od decyzji Sędziego. Sprawy sporne, rozstrzyga kolegium z 3 losowo
wybranych zawodników.

4.
5.

Każdy model powinien zostać oznaczony naklejką dla danych zawodów, zawierającą unikalny numer startowy.
Na danej rundzie zawodów:
- zawodnik może startować wyłącznie jednym i tym samym modelem, nie dopuszcza się jego zmiany,
- nie dopuszcza się startu więcej niż jednego zawodnika tym samym modelem,
- każdy zawodnik może startować tylko w jednej klasie.

6.

Model może być naprawiany. Wszelkie naprawy, które mogą wpłynąć na zmianę charakterystyki pracy zawieszenia,
wymagają dokonania ponownego pomiaru RTI.
Wymiana opon lub całych kół podczas zawodów jest możliwa jedynie w przypadku usterki technicznej
wspomnianych elementów, wymiana traktowana jest jako naprawa modelu i naliczane są odpowiednie punkty.
Model poddaje się ponownie kontroli RTI.
Dopuszcza się (w przypadku powstania wątpliwości) przeprowadzenie w trakcie zawodów powtórnego pomiaru RTI
we wskazanym modelu - odbywa się to na wniosek 2 zawodników. Jeżeli pomiar da wynik negatywny, to wszystkie
dotychczas przejechane bramki OS-ów naliczane są jako niepokonane, a zawodnik może kontynuować jazdę
poczynając od następnego OS-u, o ile dokona odpowiednich (zgodnych z regulaminem) zmian potwierdzonych
nowym pomiarem RTI.

7.

8.

9.

Przeszkody wodne nie mogą być głębsze niż maksymalna dopuszczalna średnica opony i muszą być zaakceptowane
przez wszystkich zawodników w klasie.

10. Wszyscy uczestnicy, w tym nieletni, przyjeżdżają i uczestniczą w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie muszą przebywać pod opieką rodziców / opiekunów prawnych lub innych osób pełnoletnich
upoważnionych pisemnie przez rodziców do sprawowania opieki nad nieletnim podczas zawodów.
11. Organizator zawodów ustala warunki uczestnictwa w zawodach, w tym warunki finansowe (bez prawa ingerowania
w założenia regulaminowe). Uczestnik zawodów jest zobowiązany do przestrzegania zasad i warunków zawodów
ustalonych wcześniej przez Organizatora Zawodów.
12. Wszelkie opłaty pobierane przez Organizatora zawodów przeznaczone są wyłącznie na pokrycie wcześniej
ustalonych kosztów związanych z uczestnictwem w danych zawodach ( np. rezerwacja kwater, zakup upominków,
druk dyplomów lub zakup elementów do konstrukcji tras OS-ów).

VII. Punktacja do klasyfikacji generalnej (PKG).
1.

Aby zawodnik został sklasyfikowany na zawodach, musi wystartować w minimum jednym OS-ie. Start jest zaliczony,
o ile model pokona minimum bramkę startową i wykona próbę pokonania kolejnej.

2.

Rundę zawodów wygrywa zawodnik, który zgromadzi najmniejszą ilość PK ze wszystkich OS-ów.

3.

Aby runda w danej klasie została rozegrana potrzeba co najmniej 3 zawodników zgłoszonych do startów w terminie
określonym przez organizatora rundy.

4.

W sytuacji zajęcia miejsca ex aequo na zawodach, rolą organizatora jest odpowiedni podział i dobór nagród.

5.

Za zajęte miejsce w zawodach, zawodnik premiowany jest Punktami Klasyfikacji Generalnej (PKG) wg zasady:
I miejsce 20 pkt., II miejsce 18 pkt., III miejsce 16 pkt., IV miejsce 14 pkt., V miejsce 12 pkt.,
VI miejsce 11 pkt., VII miejsce 10 pkt., VIII miejsce 9 pkt., IX miejsce 8 pkt., X miejsce 7 pkt.,
XI miejsce 6 pkt., XII miejsce 5 pkt., XIII miejsce 4 pkt., XIV miejsce 3 pkt., XV miejsce 2 pkt.,
XVI i dalsze 1 pkt.,

6.

W sytuacji zajęcia miejsc ex aequo w zawodach, PKG będą przyznawane według podanego przykładu:
I miejsce 20 pkt., I miejsce 20 pkt., I miejsce 20 pkt., IV miejsce 14 pkt., V miejsce 12 pkt.,
V miejsce 12 pkt., VII miejsce 10 pkt., itd.

7.

Zawodnicy nieobecni na danych zawodach otrzymują "zero" punktów do KG.

8.

Klasyfikację Generalną wygrywa zawodnik, który zdobędzie najwięcej PKG w sezonie. Do KG nie będzie wliczany
najgorszy wynik z jednej rundy zawodów rozegranej w danym sezonie, o ile rozegrano co najmniej 4 rundy.
Za najgorszy wynik uznaje się też nieobecność zawodnika na jednej z rozegranych rund.
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9.

W sytuacji zajęcia miejsc ex aequo w klasyfikacji generalnej, miejsca przyznawane są zgodnie z przykładem:
I miejsce , I miejsce, II miejsce, III miejsce, IV miejsce, IV miejsce, V miejsce, itd.

10. W przypadku miejsc ex aequo I-III w KG symbolicznie wręcza się puchar każdemu z zawodników zajmujących
te miejsca, natomiast puchar otrzymuje zawodnik starszy wiekiem (o ile jest obecny). Rolą organizatora
jest przygotowanie i przekazanie dodatkowych pucharów dla pozostałych zawodników zajmujących miejsca ex
aequo I-III w terminie późniejszym.

VIII. Kwestie regulaminowe.
1.
2.

Do pracy nad regulaminem uprawniona jest Komisja złożona z Moderatorów.
Wszelkie uwagi i pomysły do regulaminów należy zgłaszać i omawiać z Komisją przede wszystkim na zawodach
lub spotkaniach organizowanych przez forum.

14. Wszelkie zmiany w regulaminie muszą zostać ogłoszone na forum najpóźniej do końca roku obowiązywania
poprzedniego regulaminu.

Przypisy końcowe:
1

Ideą klasy są modele mocno zmodyfikowane do jazdy w trudnym terenie, jednak wciąż zbudowane na bazie konkretnego
modelu seryjnie produkowanego pojazdu. Przez „budowę na bazie” rozumie się co najmniej częściowe wykorzystanie
karoserii pojazdu 1:1, tak by na pierwszy rzut oka można było rozpoznać „bazę” (np. nadwozie wraith poison spider bazujące
na jeepie). W przypadku „szczątkowej karoserii” należy szczególną uwagę zwrócić na zamaskowanie w nadwoziu elementów
elektronicznych modelu, przewodów i pakietu.
2
Wymóg posiadania garażu ma pomóc w wyłapaniu ewentualnych niezgodności modelu z wymogami danej klasy jeszcze
przed zawodami, nie zwalnia jednak od kontroli technicznej przeprowadzanej bezpośrednio przed zawodami.
3
Model musi posiadać karoserię co najmniej w przedniej części modelu: pas przedni z grillem podobnym do pojazdu-bazy,
błotniki przednie, przednią maskę i zarys kabiny (może kończyć się ona za przednimi fotelami). Karoseria w Exreme może
mieć formę paneli nadwozia przykręcanych do ramy przestrzennej. Model może nie mieć przedniej maski tylko w przypadku,
gdy posiada odwzorowane wnętrze komory silnika (daje to możliwość jej ekspozycji).
4
W przypadku karoserii z elastycznych materiałów (np. leksan) należy zapewnić je sztywność przynajmniej po bokach
modelu pomiędzy osiami. W tym celu należy usztywnić karoserię od wewnątrz lub zamocować progi chroniące karoserię.
5
Klatka bezpieczeństwa powinna być wykonana z materiałów odpowiednio sztywnych i mocnych aby nie uległa
zniszczeniu/oderwaniu podczas jazdy. W przypadku „utraty” klatki na trasie OS-u należy niezwłocznie dokonać jej naprawy,
naliczone zostaną za to odpowiednie punkty karne. Kontynuowanie jazdy bez klatki jest niedozwolone – w przypadku braku
możliwości naprawy naliczone zostaną punkty karne za niepokonanie pozostałych bramek w danym OS-ie jak i następnych
w danej turze zawodów.
6
Średnica i szerokość opon - chodzi o rzeczywistą średnicę i szerokość, a nie deklarowaną przez producenta. Zapis wziął się
z różnic jakie występują pomiędzy rzeczywistym rozmiarem, a danymi producentów. Na rzeczywistą średnicę i szerokość
opony mają wpływ m.in. rozmiary felgi i zastosowane wkładki. Pomiarów dokonujemy na kole nie będącym w kontakcie
z podłożem („w powietrzu”), liczy się największa zmierzona wartość.
7
Możliwe jest dopuszczenie do startu modelu bez wyciągarki tylko w przypadku, gdy jest to pierwszy start zawodnika
w sezonie, na kolejną rundę zobowiązany jest on do dostosowania modelu do wymogów klasy.
8
Wnętrze kabiny i figurka kierowcy (człowiek w skali 1:10) jest wymagane tylko w przypadku otwartego nadwozia, wystarczy
uproszczone nadwozie, minimum: kierowca, deska rozdzielcza, kierownica i oparcia przednich siedzeń), może być wykonane
np. w formie wypraski z leksanu (tak jak w axial rubicon, czy też w dingo).
9
Słupki pomocnicze, lina lub taśma służą do ograniczenia trasy pomiędzy bramkami, dodatkowo mają zapobiegać
zadeptywaniu trasy przez zawodników - po trasie powinny poruszać się tylko modele pokonujące trasę. Jedyną karą
punktową dla modelu związaną ze słupkami pomocniczymi, taśmą czy liną pomocniczą jest kara za opuszczenie trasy OS-u,
którą nalicza się w przypadku, gdy model znajdzie się poza wyznaczoną trasą wszystkimi kołami. Kary tej nie nalicza się
jednak, gdy model opuści trasę w wyniku przewrotki na trasie – wtedy nalicza się tylko karę za postawienie.
10
Kierunek przejazdu przez bramkę dotyczy również bramek zaliczonych. Model w ramach manewrowania na trasie może
wycofać w zaliczoną bramkę, jednak dalsza jazda jest możliwa jedynie przez tą bramkę - nie wolno jej ominąć w drodze
do następnej. Słupki bramek są aktywne przez cały czas trwania OS-u.
11
Co do zasady każda bramka w klasie ma szerokość równą 300 mm, w wyjątkowych sytuacjach, w terenie szczególnie
trudnym (np. bardzo trudny trawers), gdzie pokonanie bramki standardowej szerokości nie jest możliwe, dopuszcza się
stosowanie szerszych bramek, ale ich szerokość nie może przekroczyć 400 mm.
12
Aktywność punktowa słupków bramki oznacza, że punkty za ich dotknięcie lub przewrócenie naliczane są również
po zaliczeniu danej bramki, np. podczas manewrowania modelu przed pokonaniem kolejnej bramki.
13
Aby bramka została pokonana oba koła przedniej osi muszą przejechać w świetle bramki, czyli można zaliczyć jedynie
dotknięcie słupka (przewrócenia słupka jest niedopuszczalne). Jeśli chodzi o oś tylną, to wymagane jest tylko aby co najmniej
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jedno koło zmieściło się w świetle bramki, czyli dopuszczalne jest skoszenie słupka przez tylko jedno z kół. Bramka jest
zaliczona gdy cały model przekroczy linię wyznaczoną przez oba słupki bramki (wyjdzie ze „światła bramki”).
14
Oznacza to, że od momentu wydania przez Sędziego komendy "Start!" rozpoczyna się punktowanie wszelkich przewinień.
Sędzia wydaje komendę "Start!" dopiero po uzyskaniu potwierdzenia, że zawodnik jest w pełni przygotowany do rozpoczęcia
jazdy.
15
Punkty za cofnięcie naliczane są w trakcie próby pokonania bramki zawsze, gdy po jeździe do przodu (lub jej próbie) model
porusza się do tyłu (lub usiłuje ruszyć do tylu), za wyjątkiem przypadku gdy cofa się pomimo pracy kół do przodu.
16
Dotknięcie słupka bramki – kara naliczana jest za każdorazowe dotknięcie słupka, niezależnie czy model w międzyczasie
wycofał się z bramki czy też nie – nie ma ograniczenia w ilości dotknięć danego słupka podczas jednej próby pokonania
bramki. Dotknięcie słupka naliczane jest podczas pokonywania bramki lub przejazdu obok jakąkolwiek częścią modelu
i wszystkim co się na nim znajduje - czyli np. antena, lusterka i inny szpej, ale również błoto na kołach, czy też gałąź ciągnięta
przez model. W tym ostatnim przypadku można skorzystać z opcji dotknięcia modelu bez jego przestawiania (8PK) i usunąć
ciągnącą się za modelem gałąź przed podjęciem próby pokonania bramki.
Jeżeli zawodnik w celu pokonania bramki, decyduje się na dotknięcie słupka i "przykleja" się do niego bokiem modelu,
w trakcie dalszego przejazdu słupek traci na moment kontakt z modelem na skutek "zeskakiwania" ze zderzaka na karoserię
lub z powodu kształtu karoserii (np. wrangler, gdzie mamy wyraźne wystające nadkola), to wówczas nie są naliczane kolejne
dotknięcia. Model może mieć "N" razy naliczone dotknięcie tego samego słupka np. w sytuacji gdy walczy nieprzerwanie
w jego bezpośredniej odległości - jednak kolejne dotknięcia są dodawane dopiero po tym, jak model w sposób wyraźny stracił
kontakt ze słupkiem pomiędzy kolejnymi jego dotknięciami. Tu potrzebne jest doświadczenie i dobre oko sędziego!
17
Przewrócenie słupka – kąt 45 stopni jest to wartość orientacyjna, chodzi o rozróżnienie dotknięcia od najechania słupka
kołem lub inną częścią modelu, które powoduje wyraźny przechył słupka. Jeżeli model dotknął słupka i mając z nim stały
kontakt ostatecznie go przewrócił, to będzie miał naliczone tylko przewrócenie.
18

Postawienie modelu po przewrotce -każda wywrotka bez wyjątku, do której doszło podczas pokonywania trasy OS-u
powoduje naliczenie kary za postawienie, niezależnie od tego, czy doszło do niej na wyznaczonej trasie OS-u, czy poza nią.
Gdy model ulegnie przewróceniu, to mamy następujące opcje:
a) stawiamy model w miejscu na trasie, w którym rozpoczął przewrotkę, dopuszczalna jest niewielka korekta położenia
modelu (obrót wokół własnej osi), tak aby model po postawieniu nie uległ od razu przewróceniu – naliczana jest kara
tylko za postawienie (60PK),
b) stawiamy model za linią ostatnio pokonanej bramki, mając tym samym szansę na wybranie innej drogi przejazdu –
wtedy również naliczana jest jedynie kara za postawienie (60PK),
c) stawiamy model w innym miejscu niż miejsce, w którym rozpoczął przewrotkę, jednak nie dalej niż o długość pojazdu –
wtedy naliczana jest kara za postawienie oraz dodatkowo za przestawienie(60PK+60PK)..
19
Jeżeli model opuścił trasę wskutek przewrotki, to nie liczymy kary za opuszczeniem trasy, a jedynie za wywrotkę, czyli
zawodnik otrzymuje tylko karę 60PK za postawienie. Natomiast, jeżeli przewrotka nastąpiła już po opuszczeniu trasy OS-u,
to naliczane są jednocześnie kary za postawienie (60PK) i opuszczenie trasy (40PK).
20
Spóźnienie na trasę OS-u - chodzi o ewidentne przypadki, gdy zawodnik swoim zachowaniem utrudnia przebieg zawodów.
Nie dotyczy to sytuacji, w których nieobecność została zgłoszona i uzgodniona z pozostałymi uczestnikami lub wynika
z obowiązków związanych z organizacją lub przebiegiem zawodów.
21
Niepokonania bramki zawodnik nie może zastosować w dowolnym miejscu na trasie, w przeciwieństwie do
np. przestawienia. Aby samemu zdecydować się na niepokonanie bramki zawodnik musi podjąć co najmniej jedną próbę jej
pokonania z odległości od bramki nie większej niż długość modelu. Sędzia natomiast może ogłosić niepokonanie bramki
w dowolnym miejscu na trasie, pod warunkiem, że wcześniej rozpoczęła się Ostateczna Próba i minął czas w niej
przewidziany. Czyli, na przykład zawodnik utknął na trasie i w ciągu 2-3 minut nie jest w stanie pokonać przeszkody, po tym
czasie sędzia wzywa go do skorzystania z możliwych w danej sytuacji rozwiązań (HELP-y, przestawienie lub niepokonanie
bramki), jeśli zawodnik odmawia, to rozpoczyna się odliczanie 2 minut w ramach Ostatecznej Próby. Po upływie tego czasu
naliczana jest kara za niepokonanie bramki niezależnie od położenia modelu na trasie.
22
W ramach jednego użycia trapów ich ilość (jeden lub dwa trapy) użyta do pokonania przeszkody nie może ulec zmianie,
tj. jeżeli zawodnik zdecydował się na pokonanie przeszkody za pomocą jednego trapu, dołożenie drugiego już po rozpoczęciu
pokonywania przeszkody uznawane jest jako ponowne użycie trapów i naliczane są odpowiednie PK.
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