
Kategorie SCA/24  

pro modely  Scaleauto 

STAVEBNÍ PRAVIDLA 

Kategorie SCA/24 vychází z komerčních modelů výrobce Scaleauto.                                                              
V kategorii jsou povoleny barevné karoserie, stavebnice „White kit“ podvozky a náhradní díly 
od Scaleauto. 

Karoserie a kokpit: musí zůstat beze změn a při stavbě White kit je třeba použít všechny 
díly ze stavebnice, barva a obtisky dle reálné doby s min.třemi starovními čísly.                                            
Zadní přítlačné křídlo může být nahrazeno tuningovým (carbon) stejného rozměru , držáky 
mohou být např. gumové. Neni povolen vyfouknutý kokpit a zasklení. 
Podvozek:  MSC, SC-8001C,SC-8002C, SC-8003C SC-8000R4,HOME CHASIS, od Scaleauto, 
dodávaný s modelem, stavebnicí (kitem), případně samostatně nabízený.                                                 
Vzájemná kombinace ,záměna dílů karoserie a podvozku a jejich úprava není povolena .      
Je možno nahradit pouze spojovací materiál od jiného výrobce. 
Motor:  motor SC-0025 "SPRINTER" 21.000 rpm/12 V a Long-Can Endurance Motor 22.000 
rpm,  SC-0029 22500/430G SPRINTER JUNIOR 
Pastorek: originální plastový 12 Z, ale povolen je i mosazný pastorek (12 zubů, modul 0,5) 
od libovolného výrobce.                                                                                                                          
Převodové kolo: Scaleauto modul 0,5  / počty zubů 42,43 či 44.                                     
Možno nahradit převodem “HIFRESO“                                                                                  
Kola: přední kola i zadní kola od Scaleauto s tvrdou pryží.                                                                                                                            
Rozměry: minimální průměr předních kol, resp. pneumatik, 25,5 mm, minim. šířka 8 mm. 
Minim. prům. zadních kol, resp. pneumatik,  25mm.                                                       
Kola se při jízdě dotýkají dráhy.                                                                                                 
Na zadních kolech lze použít mechovou gumu.                                                                                                                                                       
Disky zadních kol mohou být i od jiných výrobců, při zachování uvedených rozměrů disků – 
minim. vnitřní průměr 19 mm, šířka max. 16 mm.                                                                                               
Disky musí být opatřeny tvarovanými „výplety“  (tzv. inserty). U přímo tvarovaných zadních 
disků výplety být nemusí.  
Šířka modelu: není povolena úprava karoserie a bočnic podvozku, kola (pneumatiky) ani 
vodítko nesmí přesahovat obrys karoserie.                                                                                                                              
Vodítko: libovolné.  
Osy: (hřídele kol) plné,  průměr 3 mm. 
Ložiska: je povoleno použít valivá ložiska od jiných výrobců. 
Světlost:  1,5mm pod celou plochou podvozku a to před i po závodě                             
Světla :  od výrobců modulu osvětlení, není povinné.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                  
Není povoleno dovážení 

U TĚCHTO PRAVIDEL PLATÍ - CO NENÍ POVOLENO JE ZAKÁZÁNO! 
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