
                                           
 

 

 
 

Versão 1 

 
 

1.REGULAMENTO GERAL 
 
 

1.1 Âmbito: A secção de Automodelismo do Aeroclube da Madeira propõe-se a 
organizar um Troféu de modelos automóveis rádio comandados, Renault Megane, 
no ano de 2011 com 4 provas:  

 
. 4 Setembro 
 25 Setembro  

23 Outubro  
13 Novembro 
 

 
  

As provas decorreram na pista da Cancela e o traçado a utilizar será o mesmo a 
usar nas provas do Campeonato Regional. 

 
 

 
1.2 Modelo a utilizar: NINCO4RC RENAULT MEGANE TROPHY 1/10 BRUSHLESS  
 
1.3 Inscrição:  
 
1.3.1 Valor: 10 euros por piloto. 

1.4 Transponder 

1.4.1 Valor: 5 euros por prova (caso o piloto não possua o dispositivo) 

 

2-REGULAMENTO TÉCNICO 
 
2.1- CHASSIS 
 
2.1.1 - Não é permitido realizar qualquer alteração/adulteração a qualquer componente 
do chassis fornecido, devendo este manter-se exactamente como na forma original, do 
início ao final da prova. 

 



                                           
 

 

2.1.2 – São permitidas afinações: 

- Geometria das suspensões (camber e convergências, caster e altura ao solo, roll-center 
e inclinação de amortecedores) 

-Viscosidade dos óleos dos amortecedores e diferenciais. É proibido trancar por 
qualquer forma o funcionamento dos diferenciais. 

- Viscosidade dos óleos dos amortecedores e diferenciais. 

 2.2- MOTOR E VARIADOR  

2.2.1- É proibida qualquer alteração ao motor original. 

2.2.2- É proibida qualquer alteração ao variador original e á ventoinha de arrefecimento 
do mesmo. 

2.2.3- É proibida qualquer alteração á cablagem que medeia o conjunto 
bateria/variador/motor. 

2.2.4- É proibido o uso de aditivos no motor. 

2.2.5- É proibida a instalação de qualquer mecanismo de arrefecimento do motor. 

2.2.6- Será feita uma programação base em todos os variadores, igual para todos, visto 
que a programação original não esta minimamente adequada às características da nossa 
pista. Deste modo, a organização pretende facilitar o trabalho dos pilotos menos 
experientes com este tipo de equipamentos. A afinação posterior do variador é da 
responsabilidade de cada piloto. 

 

 

2.3- BATERIAS 

2.3.1- Não é permitido o usar de baterias de LIPO. 

2.3.2-Permitido utilizar baterias NIMH 2000 ou NIMH 3000. 

 

 

2.4- CARROCERIA 



                                           
 

 

2.4.1- É proibida qualquer alteração á carroceira original excepto fixação de 
autocolantes ou pinturas para decoração da carroceira. 

 

2.5- PNEUS 

2.5.2- É proibida a utilização de qualquer aditivo nos pneus. 

2.5.3- É proibida a utilização de qualquer tipo de mecanismo de aquecimento de pneus.  

 
 

3-PROCEDIMENTOS DE CORRIDA 

    Todos os procedimentos de corrida são iguais as provas do regional na escala1/10 
eléctricos.  

Poderá ser consultado colando o link seguinte numa pagina Web: 

http://www.fepra.pt/media/documentos/FEPRA-Regulamento-Electricos-2011_1.pdf 

 


