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Ändringar sedan förra året i rött.

Chassikonstruktionen
Inga begränsningar utöver att längden inte får överstiga 125 mm mätt från centrum på
pic-up-örat till centrum på bakaxeln.

Karosser
Betta (England)
Porsche GT1
Ultima GTR
BPA (Tjeckien)
Cadillac
JK Products (USA)
Bentley
Reynard
Audi R8C
Parma (USA)
MG Lola
Porsche K8
Red Fox (Brasilien)
Audi LMP
Audi Concept 2015 ISRA kaross = SM serien
Endast dessa karosser är tillåtna.
Karossen måste täcka hela chassit inklusive styrsko och bakaxel. Den kan monteras med
nålar eller tejp. Hela karossen skall vara målad med ogenomsynlig färg, förutom fönster
som måste vara genomsynliga. Alla fyra hjulen måste vara helt synliga från sidan. Det
måste finnas en målad tredimensionell förarinsats som är placerad i en för karossen
naturlig position. Ingen del av chassit får vara synligt genom karossen sett uppifrån.
Klippningen av karossen måste bibehålla alla detaljer, t.ex. belysning och hjulplacering.
Karossens utseende får inte avvika från tillverkarens original.

Motor
Inga begränsningar

Bilens mått
Maxhöjden på bilen är är 35mm på bakvingen. Måtten fastställs på nedsänkt testplatta.
Norsen på karossen måste ha en vertikal kant. Bilen får vara högst 83 mm bred
exklusive nålar eller tejp för montering av karossen. Frigången vid starten av varje steg
ska vara minst 0,8 mm mätt under bakaxeln. Ingen frigång krävs i fronten.
Framhjulen ska ha en minsta diameter av 12,7 mm och en minsta bredd av 0,8 mm. De
ska vara placerade på den plats som chassitillverkaren avsett och vara synliga i
karossens hjulhus sett från sidan. Hjulen måste snurra kring sitt centrum och i 90
graders vinkel mot banan, samt ha en svart slitbana. Om ett framhjul lossnar under ett
heat anses det som en skada. Det måste dock repareras före start av ett nytt steg i
tävlingen, t.ex. semifinal, final etc. Alternativ för framhjul kan man montera stickers på
avsedd plats för framhjulen.
Bakdäcken ska vara minst 15 mm höga och får högst vara 20,7 mm breda. Bakhjulen
ska ha en svart slitbana.

