
1/24 Classic SMRK (DSC) 

 Karosseri  Alle biler før 1975 er tilladt (dog ikke formel 

biler). 

Der er kun tilladt karosserier af hård plast, 

Glas/kulfiber eller resin i skalastørrelse 1/24 og 

1/25.  

Karosseriet skal dække chassis, styretap og hjul 

set oppefra. Modellen skal være skalarigtigt 

udformet. Køreren vil i tvivlstilfælde blive bedt 

om billeddokumentation. 

Klasse 1: GT og touring biler: Hertil hører alle 

biler med Frontmotor (f.eks.: AC Cobra, Ferrari 

250 GTO, Alfa Romeo 1750) og med Hækmotor 

(f.eks.: Porsche 356/911, Alpine A110). Som de 

eneste undtagelser er følgende biler med center 

motor tilladt i klasse 1: Chevron B8, Ferrari Dino, 

Lotus Europa, Porsche 904, 914, 550 og RSK. 

Klasse 2: Can-am, Prototyper og 

racersportsvogne: Hertil hører alle biler med 

centermotor (for eksempel Ferrari 330 P4, Ford 

GT40, M8 McLaren, Porsche 917).  

For begge klasser gælder at der skal anvendes en 

3-dimensional førerindsats, der dækker alle 

tekniske dele. Fører må fremstilles af valgfrit 

materiale, mens hoved skal være i hård plast eller 

resin. Vinduer og lygter må udskiftes med lettere 

materialer.  

Chassis  Chassis er frit.  

Frihøjden skal ved start være mindst 0,8 mm.  

Motor, Gear og Guide  Tilladt motor er FOX10 med originalt klister-

mærke/tryk og uåbnet.  

Gear er valgfrit. Differentiale er forbudt.  

Kun en guide/styretap.  

Dæk, Fælge, Aksler og Lejer  Fordæk: Skum– eller gummidæk, mindste 

trædeflade 5mm.  

Bagdæk: gummi eller PU (polyuretan).  

Klasse 1: Bredde Bagdæk maks. 13 mm  

Klasse 2: Bredde bagdæk maks. 16 mm.  

Fælge skal være i aluminium og forsynet med 

fælgindsatse der passer til bilen. Størrelsen på 

fælge og dæk skal passe fornuftigt til forbilledet. 

Aksler og lejer er frit.  

Sporvidden i GT- og Touringbil - Klasse 1 er 

maksimalt 75 mm.  

For de nævnte center motor biler i klasse 1 er den 

maksimale sporvidde 72 mm.  

Vægt  Klasse 1: mindste vægten er 160 gram, heraf 

karosseri inkl. holdere min. 35 gram. 

 

Klasse 2: mindste vægten  er 160 gram, heraf 

karosseri inkl. holdere min. 35 gram.  

Diverse  1/24 classic køres ved 11 volt på smrk banen.  

 


