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Voor aanvullingen kan men terugvallen op de Algemene wedstrijdreglementen van de NOMAC en 

Modelwagens die niet conform dit technisch reglement zijn bevonden, worden onderworpen aan de 

12.1.1  Technische klassen en gewichten

Standaard 2WD klasse:

- Geen voorremmen

- Alleen gebruik van standaard noppenband zijn toegestaan 

Deze klassen kennen de volgende gewichtslimieten:

De gewichtslimi

a) Motortype:
- Eén cilinder,
- 2-takt of 4-takt
- Cilinderblok uit één enkele behuizing, geen afzonderlijk cilinderhuis
- Geen wankelmotoren

b) Krukas:
- 

c)  Inlaat:
- 
- 

d) Carburateur:
- 
- 

e) Ontsteking:
- 

f) Koeling:

Klasse Minimum gewicht Maximum gewicht
8 kg 14 kg
8 kg 14 kg
8 kg geen



12.1.3  Uitlaat

12.1.4  Tank en brandstof
De gebruikte brandstof mag uitsluitend bestaan uit de volgende bestanddelen:

- Oliën en smeermiddelen
Verboden zijn alle o

12.1.5  Aandrijving

Een tandwielbesch
kleine tandwiel gemonteerd aan de koppelingsklok en het grote tandwiel welke aangedreven wordt 
door het kleine tandwiel, geheel afschermen door een uit één stuk gemaakte afscherming die beide 

12.1.6  Koppeling en rem

Met uitzondering van ABS en soortgelijke systemen, zijn er voor wat betreft de remmen geen beper-

12.1.7  Bumper
Alle auto’s moeten zijn voorzien van een voorbumper, een achterbumper is toegestaan maar niet 

Bumpers moeten

Maximum br

12.1.8  Banden en velgen

Maximale bree

12.1.9  Body en afmetingen 

Gaten boren in body en ruiten voor meer koeling van de motor is toegestaan

Maximale afmetingen van de 2WD auto:

- Hoogte met volledig ingedru



12.1.10  Vleugel (spoiler)

12.2.1  Klasse-indeling rijders

Bij de h

12.2.2  Aantal wedstrijden

Voor de eindstand in het kampioenschap worden de resultaten van alle wedstrijden voor het Neder-
lands Kampioenschap bij elkaar opgeteld waarna het slechtste resultaat van het totaal afgetrokken 

12.2.3  Promotie/degradatie

systeem in werking en kan voor het nieuwe seizoen besloten worden tot een promotie/degradatie-

12.2.4  Gele vlag
Tijdens de “gele vlag periode” is het niet toegestaan in te halen; tevens moeten alle auto’s vaart 

Het wordt aanbevolen voor organisatoren om een sirene en/of oranje zwaailicht te monteren, 

Overtreding door de rijders van dit artikel wordt gestraft met aftrek van één ronde van het resultaat 

12.2.5  Motoren

-

De aan/uit schakelaar om de ontsteking van de motor te kunnen bedienen moet met een duidelijk 
-

12.2.6  Tanken

se



12.2.7  Wedstrijdsysteem

-

Finales worden gereden volgens het kerstboomsysteem:

-

Tijdsduur:
- Heat: 8 minuten

Clubleden die aan een NK wedstrijd willen deelnemen kunnen dat doen met een daglicentie (voor 

aangesloten vereniging die geen NK wedstrijd organiseert, kunnen deelnemen bij een andere vereni-

-

Rijders die uitgesloten zijn van deelname aan wedstrijden georganiseerd door een bij de NOMAC aan-
gesloten vereniging of uitgesloten zijn door NOMAC, kunnen NIET deel nemen aan een NK wedstrijd 

12.2.9  Startprocedure

de wedstrijdleider, wanneer de auto’s zich op een langzaam gedeelte van de baan bevinden, de tel-

-

Wanneer een auto wegens technische problemen niet kan meedoen aan de opwarmronde, dient de 

12.2.10  Baaninzetten

-
posten worden bemand door de rijders uit de voorgaande kwalificatie met het overeenkomstige 



Uitleg baaninzetten:

(Het verzaken van het baaninzetten is nader benoemd en is aangevuld met : Te laat verschijnen 

12.2.11  Rennerskwartier
Het rennerskwartier ligt bij voorkeur terzijde van de rijdersstelling en kan voorzien zijn van overdekte 

12.2.12  Circuit

De Nomac sectie zal zich uiterst inspannen om er voor te zorgen dat er op minimaal twee verschil-

12.2.13  Stop and Go penalty

12.2.14 Toewijzing startplaatsen Europees en Wereld Kampioenschap
Als minder dan het aangevraagde aantal plaatsen wordt toegekend, geldt de volgende toewijzing:
De eerste plaats is voor de Nederlands kampioen, gevolgd door die Nederlandse rijders die zich 

aan de hand van de stand van het Nederlands Kampioenschap voorafgaand aan het Europees en/of 



2.6  Jaarlijkse Prijsuitreiking  (reglement NK)

         

2.7        Puntentelling
De volgende puntentelling wordt toegepast :

5.10  Zend-apparatuur (algemeen wedstrijd reglement)
De zender hoeft niet uitgeschakeld te worden bij het verlaten van de rijderstelling, pas na het uit-

5.11.2  Indeling (algemeen wedstrijd reglement)

(Dit geldt alleen voor mensen met een full en/of light licentie in het nieuwe wedstrijdseizoen)
De heatindeling is zoveel mogelijk overeenkomstig d

5.11.11 Uitslag en evaluatieformulier (algemeen wedstrijd reglement)
De organisator stuurt een gewaarmerkte kopie van de einduitslag en het volledig ingevulde  en 

De Nomac zorg er voor dat de uitslag, geïntrigeerd met de andere uitslagen meetellend voor het NK, 

De sectie zet zich in om voor elke wedstrijd meetellend voor het NK dezelfde wedstrijdleider en 

Een Technische Commis

5.11.14 Tijdwaarneming (algemeen wedstrijdreglement)
Transponder is eigen verantwoording (wordt niet meer handmatig meegeteld als de transponder 

5.14.6  Pits (algemeen wedstrijdreglement)

5.14.9  Geluidsinstallatie (algemeen wedstrijdreglement)
Een duidelijke verstaanbare (op rijdersstelling en in het rijderskwartier en de pitstraat) geluidsinstal-

Dit wordt gecontroleerd op de zaterdag voorafgaand aan de wedstrijddag door de wedstrijdleider, 


