TROFÉU Turismos 1300 Clássicos
Quartas em Azeitão “Arrábida”

SLOT CAR RACING 1/24

O Troféu Turismos 1300 Slot Arrábida, destina-se em exclusividade aos modelos à
escala 1/24, de automóveis de Turismo, com cilindrada inferior a 1300 cc, Clássicos,
editados por BRM Model Cars, sendo constítuido por 6 (seis) provas nas três pistas do
Slot Arrábida.
» 26 Setembro 2018 == pista Madeira
» 10 Outubro 2018

== pista Madeira

» 24 Outubro 2018

== pista Ninco

» 14 Novembro 2018 == pista Ninco
» 28 Novembro 2018 == pista Carrera
» 12 Dezembro 2018 == pista Carrera
O tempo de corrida será de 10 (dez) minutos por calha, num total de 60 (sessenta)
minutos por Concorrente, não sendo permitido efectuar qualquer reparação ou afinação,
nem limpar pneus, nos intervalos de mudança de calha.

1 Os modelos, à escala 1/24, que farão parte deste Troféu são os seguintes:
» Fiat Abarth 1000 TCR – BRM Model Cars

» NSU TT – BRM Model Cars

» Renault R8 Gordini – BRM Model Cars

» Simca 1000 – BRM Model Cars

Os modelos que podem participar são, exclusivamente, os mencionados acima e
mais nenhuns.
Esta lista poderá contudo ser alterada no decorrer deste Troféu, com a inclusão de
modelos que entretanto sejam editados pelo Fabricante BRM Model Cars.

2 Os modelos deverão manter todas as características de série, de origem,
conforme “de caixa”, i. e. sem qualquer alteração, a não ser o estritamente abaixo
referido:
2.1 Pneus para as rodas traseiras: de controlo, fornecidos pela Organização.
Não é permitido o uso de qualquer tipo de aderente, nos pneus, sob pena de
desclassificação na prova.
2.2 Poder-se-à substituir as patilhas / escovas (marca livre).
2.3 O pinhão também poderá ser substituído por outro, desde que com o mesmo
número de dentes e o mesmo diâmetro Ø.

3 Carroçaria
A decoração é livre, obrigatóriamente com configuração desportiva,
contemplando nºs de identificação do carro, devendo corresponder à época dos
modelos, incluindo as rodas (“inserts” obrigatórios).
As carroçarias de plástico cru ( i.e. sem pintura,à côr do respectivo pigmento)
deverão ser pintadas, com cores opacas, e decoradas com decalques, mantendo as
superfícies transparentes originais.

4 Pontuação / Classificação
4.1 Por Prova
1º <> 50 pontos
2º <> 47 pontos

3º <> 45 pontos
A partir do 4º lugar: 1 (um) ponto de diferença.
Volta mais rápida: 1 (um) ponto.
4.2 Geral / No Troféu
A soma dos (5) cinco melhores resultados por Prova.

Este Troféu tem o Apoio da BRM

