
COPA MSC  

1- Cotxes admesos:  

Models Ford RS200, MG Metro 6R4 i Porsche 959 de la marca MSC.  

2- Úniques modificacions permeses:  

2-A Pintura i decoració lliure conservant sempre els vidres transparents. És obligatori portar dos dorsals 
d’una alc�ada mínima de 5 mm i una placa de ral·li. Eliminar els retrovisors quan aquests siguin afegits a la 
carrosseria, les antenes i els neteja - parabrises.  

2-B Trenetes i cables lliures. Prohibits els additius a les trenetes.  

2-C Cargols de fixació del xassís a la carrosseria lliures entre els comercialitzats per marques de Slot; és 
obligatori portar tots els cargols, enroscats total o parcialment. Els cargols de fixació de les diferents peces 
del xassís no es poden canviar i han d’estar totalment collats.  

2-D Pneumàtics lliures de goma negra i comercialitzats a les botigues. Es poden llimar, dibuixar, rebaixar i 
tallar; sempre que cobreixin totalment la llanta. Prohibits els pneumàtics amb claus i els que un cop muntats 
no tinguin la banda de rodadura plana. Prohibits els additius; els pneumàtics han d’estar secs en el moment 
de prendre contacte amb la pista. Les quatre rodes han de girar lliurement i tocar a la pista en un tram pla i 
amb el cotxe en posició de repòs.  

2-E Pinyó del motor de 9 ó 10 dents lliure entre els comercialitzats per marques de Slot. 2-F Engrandir els 
forats dels cargols al xassís per millorar la basculació de la carrosseria. Els  

allotjaments dels caps dels cargols no es poden modificar.  

2-G Retallar la guia per la part inferior. Autoritzat muntar qualsevol de les dues guies comercialitzades amb 
marca Scaleauto: referència SC-1621 d’eix llarg amb molla y referència SC- 1620 d’eix curt sense molla.  

2-H Retallar l’etiqueta del motor per obrir les finestres de ventilació, però no es pot eliminar. 2-I Autoritzar 
muntar qualsevol de les gomes de transmissió de la marca MSC: referència MSC-  

0500 groga i MSC-2210 negra.  

3-Motor.  

Únicament estan admesos els motors MSC Thunder-2, Thunder-3 i Lighning i el NINCO NC-5.  

El valor màxim permès del camp magnètic dels imants, mesurat amb l’UMS de Kelvin Light i el motor girant 
alimentat amb 5 V serà: Motor MSC Thunder-2: 7,5 g. Motor MSC Thunder 3: 6,5 g  

Motor MSC Lighning: 4 g  

Motor NINCO NC-5: 6 g.  

 


