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Technické pravidlá  kategórie 1/18 , 1/18 Formula 
a 1/12 GT 

 

 
Základné ustanovenia: 

 závodník garantuje, že jeho model zodpovedá po celý priebeh závodu technickým pravidlám 
 žiadna časť modelu nesmie poškodzovať trať a jej príslušenstvo (mantinely, bezpečnostné 

prvky, atd.) 
 riaditeľ závodu, rozhodca alebo technický komisár má právo v priebehu závodu kedykoľvek 

okontrolovať ktorýkoľvek prihlásený model do závodu, či zodpovedá stanovenej technickej 
špecifikácii pre danú závodnú kategóriu 

Karoséria: 

 nesmie byť priehľadná a musí byť farebne vyhotovená 
 musí mať priehľadné predné sklo (tónovanie skiel je povolené, pokiaľ neobmedzí funkčnosť 

optického čipu) 
 imitácie bočného a zadného zasklenia je povolená 
 otvorená karoséria typu „spider“ alebo formula musí obsahovať figurínu jazdca alebo aspoň 

jeho podstatnou časť (hlava, ramená, ruky) 
 pri pohľade z hora musia byť kolesá zakryté a nesmú presahovať cez obrys karosérie 

(vynímajúc karosérie typu formule) 
 legálnosť použitých karosérií posudzuje rozhodca, a to celkom  individuálne 

Podvozok: 

 môže byť ľubovoľná konštrukcia 
 žiadna časť podvozku nesmie presahovať pôdorysný obrys použitej karosérie 

Predný nárazník: 

 ku ochrane karosérie je povolené použiť priesvitný predný nárazník 
 môže byť od akéhokoľvek výrobcu alebo amatérsky vyrobený 
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 môže v malej miere presiahnuť maximálne povolené rozmery modelu a pokiaľ ho 
presiahne v jeho prednej časti, tak musí byť ohnutý smerom hore. 

 

Pohon: 

 model môže byť poháňaný len jedným motorom 
 model môže byť vybavený  spiatočkou 
 akákoľvek pochybnosť o legálnosti motoru zo strany technických rozhodcov z neho robia  

motor nelegálny 

Pneumatiky: 

 povolené sú pneumatiky len černej farby 
 mazanie pneumatík je povolené len nearomatickými mazadlami, nesmú však zanechávať 

stopy na povrchu koberce 
 miesto na utretie pneumatík bude určené pri rozprave 

Batérie: 

 LiPol batérie musia byť v modely vhodne ochránené pred náhodným poškodením v priebehu 
závodu. 

 súťažiaci zodpovedá za dodržanie štandardných bezpečnostných opatrení pri nabíjaní 
akumulátorov a nesie za tuto činnosť úplnú zodpovednosť ako aj za prípadne spôsobené 
škody. Odporúča sa nabíjanie LiPo akumulátorov v bezpečnostných LiPo  sáčkoch. 

RC výbava: 

 je povolená iba taká, ktorá spĺňa platnú legislatívu Slovenskej republiky 
 prísny zákaz používania GYRA 

. 
 
 
 

 

 

 STOCK 4WD - poháňané obe nápravy 
 STOCK 2WD - poháňaná jedna, a to zadná, nedelená náprava 

Karosérie: 

 netrieštivá (lexan, PET apod.) v príslušnej mierke 
 cez karosériu z boku nesmie prečnievať krídlo 

 
Podvozok: 

 akýkoľvek v mierke 1:18 
 poháňaná môže byť jedna alebo obe nápravy, podľa kategórie. 

 
 
Rozmery: 

 max. šírka karosérie 118 mm 
 max. šírka podvozku 115 mm 
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 max. rázvor 160 mm 
 max. priemer kolies 38 mm 
 max. šírka zadných kolies 25 mm 

Motor: 

 akýkoľvek jednosmerný alebo striedavý továrensky vyrobený motor neupravený  

 

Batéria: 

 menovité napätie max.7,4 V (napr. batérie max. 2 články Lixx alebo 6 článkov Nixx) 

. 

 

. 

Karosérie: 

 vzhľad F1 vrátane veľkosti obidvoch krídiel 

Podvozok: 

 povolené je pevné aj nezávislé zavesenie oboch náprav a delené aj nedelené osy vrátane 
diferenciálu 

Rozmery: 

 rázvor 160 až 175 mm 
 max. šírka zadnej nápravy s kolesami 120 mm 
 max. priemer kolies 38 mm 
 max. šírka zadných kolies 25 mm 

Motor: 

 akýkoľvek jednosmerný alebo striedavý továrensky vyrobený motor neupravený  

 

Batéria: 

 menovité napätie max.7,4 V (napr. batérie max. 2 články Lixx alebo 6 článkov Nixx) 

. 

 

 

. 

Karoséria: 

 PFM-12 Pan Car 1/12 (Protoform) 

Podvozok: 

 Poháňaná jedna náprava 2WD.  
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 Komerčne dostupný v obchodnej sieti, alebo vlastnej výroby pri dodržaní rozmerov. 

 Minimálna výška podvozku : 3,5 mm 

 

Rozmery: 

  

 

Motor: 

 21,5T striedavý veľkosti 540 (Hobbywing XeRun Justock 3650SD G2 21.5T) 

 Na regulátore musí byť nastavený mód  „ZERO Boost“ 

 

Batéria: 

 menovité napätie max.3,7 V ( batérie max. 1 článok Lixx ) 

 1S EFRA kompatibility pre pan car 1/12 

 

Pneumatiky: 

 Pneumatiky mechové rozmer pan car 1/12 
 Roll out  85 mm 

 Mazanie pneumatík je zakázané !!! 
 Zákaz používať poškodené disky !!! 

 

 


