
“CRAWLER (R/C) YARIŞMASI” 

Yarışmanın Amacı ve Kurallar: 

Uzaktan kumanda edilen araçlar ile yarışma kurulu tarafından oluşturulan parkurda gerçekleştirilecek bahse 

konu yarış, her yaştan insanın keyifle vakit geçirebileceği çok yönlü bir yarışmadır. 

 Yarışlarımıza 1/8 ölçekli Nitro ve Elektrikli Buggyler  katılabilir 

 Yarışlarımızda Lap Monitor tur sayacı sistemi kullanılacaktır. Pilotların Lap monitor tur sayıcılarını 

araçlarına takmış olması gerekir. 

 Yarışlara çıkmadan önce yapılan Transponder testinde okuduğu test edilmiş ve onaylanmış 

transponder, daha sonra yarış içinde okumadığında  sorumluluk pilotundur 

 Nitro Buggylerde .21 (3.5cc) ya da .28 (4.6cc) nitro motorlar kullanılabilir 

 Yakıt tankı kapasitesi 125cc’yi geçemez 

 Elektrikli Buggy ler de sadece 4S pil kullanılacaktır. HV piller serbesttir. Her pilotta en az 2 pil olması 

gerekmektedir. 

 Motor ESC ve dişli oranı ile ilgili bir kısıtlama yoktur. 

 2.4GHz Kumanda ve Alıcı seti ile yarışılmalıdır 

 Yarış boyunca aynı araç ile yarışılmalıdır 

 Yarışlar, organizasyon komitesi aksini belirtmedikçe Elektrikli Buggyler de 1 pratik 1 Final, Nitro 

Buggy lerde tek finaldir. 

 Saygı ve sevgi ilkesinden ayrılmadan herkesin keyif alabileceği disiplinli bir ortam yaratılmaya 

çalışılmaktadır. 

 Dur-kalk cezası alan pilot ikazın verildi andan itibaren en geç 3 tur içerisinde pite girmelidir. Aksi 

diskalifiye nedenidir. 

 Dur-kalk cezası sırasında araca kesinlikle bakım yapılmaz, yakıt doldurulamaz 

 Yarış içerisinde arızalanan aracın pit görevlisi, pilot ya da başkası tarafından transponder çizgisinden 

itilerek/taşınarak geçirilmesi diskalifiye nedenidir. (Araçlar mutlaka kendi güçleri ile turu 

tamamlamalıdır.)  

 Startta erken kalkan pilot dur-kalk cezası alır. 

 Araçlarda yardımcı ekipman kullanmak kesinlikle yasaktır.(Gyro vb stabilite sağlayıcı elektronik 

herhangi bir aygıt)  Fark edilirse hakem tarafından diskalifiye edilecek. Ve bir daha rc park yarışlarına 

asla katılamayacaktır 

 Öndeki araca dokunmak, bilerek vurmak ve  pozisyonunu bozup avantaj sağlamak PİT CEZASI-10 

sn. Pit’e girmeyip hakemle münakaşaya giren diskalifiye olur. Vurduğunuz aracın sizi yeniden 

geçmesine izin verdiyseniz ceza almadan devam edebilirsiniz..  

 Hakem her şeyi göremez gördüğüne ceza vermekle sorumludur. Yanlış bir şey var ise hakemle 

konuşulur  ve son sözü  her zaman hakem söyler. 
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