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                            NIF :  G17667379 

Reglament Tècnic Campionat CSBS 2017-2018 

El cotxe per totes les curses del campionat seran del grup 5 de la marca sideways. Els 

cotxes seran de sèrie, amb totes les peces originals i només es permetran les modificacions 

següents: 

1-Carrosseria: 

Decoració obligatòria. No es permet cap altra modificació. Es permet tant la decoració 

original del vehicle com qualsevol altra, però obligatòriament el cotxe ha d’anar pintat, encara 

que sigui una capa monocolor.  

Es permet desmuntar antenes, retrovisors, eixugaparabrises i les anelles de remolc. 

Les altres peces són totes obligatòries. 

2-Cargols de la carrosseria: 

Lliures i comercialitzats per una marca de slot. 

3-Cables i trenetes: 

Lliures i comercialitzats per una marca de slot. 

4-Pneumàtics: 

 Davanters: Lliures i comercialitzats per una marca de slot. Han de cobrir tota l’amplada 

de la llanda. 

 Posteriors:  Els donarà l’organització. Scaleauto ref. SC-4735. 

5-Motor: 

El de sèrie FLAT-6 ref:MN09ch. Només es permet eliminar 

l’antiparasitari. Qualsevol motor que presenti unes prestacions fora del 

normal serà declarat no vàlid i s’haurà de canviar.  

Els motors es passaran per el 

Testing Bench per comprovar les seves 

prestacions abans de cada cursa, i també 

es podran comprovar un cop acabada la 

cursa. 
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6-Pinyò del motor: 

Lliure de 12 dents, metàl·lic i comercialitzat per una marca de slot. 

7-Eixos: 

Metàl·lics i macissos, sempre que no calgui cap modificació a cap peça pel seu 

muntatge.  Prohibits els eixos de titani. 

 

8-Guia: 

Només es permet rebaixar la profunditat i gruix de la pala.  

9-Cargols i bancada suport del motor: 

Els subministrats amb el cotxe de sèrie. No es permet afluixar-los per tenir basculació 

entre bancada i xassís. 

Es permet collar el motor a la bancada amb cargols M2, sempre que no calgui cap 

modificació pel seu muntatge. També es permet enganxar el motor amb cola, sense excessos. 

Es permet canviar la bancada per una de la marca slot.it offset 0.5mm ref: CH60 o CH60b. 

10-Xassís: 

De sèrie sense cap modificació permesa. Es permet eliminar les peces de plàstic que van 

sota l’eix davanter.  

11-Imants: 

Només es permeten els del motor. Obligatori suprimir qualsevol altre imant. 

12-Pesos i Mesures: 

El pes de la carrosseria serà el del model original amb una variació de +2 grams, per 

qüestions de decoració. 

No es permetrà cap carrosseria que pesi menys que la de sèrie o que presenti senyals 

d’haver estat manipulada per variar la distribució de pesos. 

L’amplada màxima d’eixos  serà lliure, sempre que els pneumàtics no sobresurtin de la 

carrosseria. 

La resta de peces no esmentades en aquests apartats seran obligatòriament les 

proporcionades en el model de sèrie, segons les següents referències de slot.it: 

 

 

 


