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E-10 Buggy 2WD Junior  
1. Podwozie  
Dopuszczalne są modele off-road typu Buggy w skali 1:10 z napędem na tylną oś. Modele 
muszą mieścić się we właściwych dla tej kategorii gabarytach ustanowionych przez EFRA:  
Maksymalna długość całkowita: 460mm  
Maksymalna szerokość całkowita: 250mm (w dowolnym punkcie pracy zawieszenia)  
Maksymalna wysokość całkowita: 200mm (w dowolnym punkcie pracy zawieszenia)  
Minimalna masa całkowita (2WD): 1474g  
Maksymalna średnica koła: 90mm  
Dozwolone jest używane maksymalnie dwóch spoilerów, przedniego oraz tylnego:  
Maksymalny rozmiar przedniego spoilera: 127mm x 63.5mm  
Maksymalny rozmiar tylnego spoilera: 177.8mm x 76.2mm  
Maksymalny rozmiar powierzchni bocznej spoilera: wysokość 50mm, długość 100mm  
UWAGA!!! Wszystkie modele muszą posiadać zabezpieczenie przedniej i tylnej wieży 
amortyzatorów, w celu uniknięcia uszkodzeń wykładziny.  
2. Nadwozie  
Wszystkie modele muszą posiadać nadwozie lub być przykryte ramą-klatką nie niszczącą 
nawierzchni.  
3. Silnik  
Wszystkie modele mogą być napędzane jednym silnikiem szczotkowym (nie większym niż 
klasy 540) lub bezszczotkowym (nie większym niż klasy 540 lub 3650).  
W przypadku silników szczotkowych ograniczenie >=20T  
W przypadku silników bezszczotkowych sensorowych ograniczenie >=17.5T  
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dopuszczenia zawodnika z innym silnikiem 
niż przewidują przepisy, po wcześniejszej konsultacji z sędzią zawodów oraz akceptacją 
innych uczestników.  
4. Regulator  
Dopuszcza się regulatory elektroniczne i mechaniczne.  
5. Ogumienie  
Dopuszczone są dowolne opony gumowe.  
6. Akumulatory  
Dopuszczone są ogniwa typu NI-CD, NI-MH, LI-FE, LI-PO  
Dla pakietów typu NI-CD oraz NI-MH:  
- nominalne napięcie ogniwa 1,2 V  
- maksymalne napięcie pakietu 7,2 V  
Dla pakietów typu LI-FE:  
- nominalne napięcie ogniwa 3,3V  
- maksymalne napięcie pakietu 6,6 V.  
Dla pakietów typu LI-PO:  
- nominalne napięcie ogniwa 3,7V  
- maksymalne napięcie pakietu 7,4 V (2s1p oraz 2s2p).  
Dodatkowe wymagania dotyczące akumulatorów litowych:  
- pakiet w sztywnej obudowie z ABS lub podobnego materiału (HARD CASE)  
 
UWAGA!!! Klasa E-10 Buggy 2WD Junior została stworzona dla najmłodszych 
początkujących zawodników do lat 12tu. Klasa będzie kontrolowana poprzez organizatora w 
celu zapewnienia rywalizacji najmodszych na zbliżonym poziomie. W przypadku gdy 
zawodnik będzie osiągał wyniki dużo lepsze niż reszta stawki, po konsultacji z 
rodzicem/opiekunem zostanie on przesunięty do klasy E-10 Buggy 2WD.  



E-10 Buggy 2WD  
1. Podwozie  
Dopuszczalne są modele off-road typu Buggy w skali 1:10 z napędem na tylną oś. Modele 
muszą mieścić się we właściwych dla tej kategorii gabarytach ustanowionych przez EFRA:  
Maksymalna długość całkowita: 460mm  
Maksymalna szerokość całkowita: 250mm (w dowolnym punkcie pracy zawieszenia)  
Maksymalna wysokość całkowita: 200mm (w dowolnym punkcie pracy zawieszenia)  
Minimalna masa całkowita (2WD): 1474g  
Maksymalna średnica koła: 90mm  
Dozwolone jest używane maksymalnie dwóch spoilerów, przedniego oraz tylnego:  
Maksymalny rozmiar przedniego spoilera: 127mm x 63.5mm  
Maksymalny rozmiar tylnego spoilera: 177.8mm x 76.2mm  
Maksymalny rozmiar powierzchni bocznej spoilera: wysokość 50mm, długość 100mm  
UWAGA!!! Wszystkie modele muszą posiadać zabezpieczenie przedniej i tylnej wieży 
amortyzatorów, w celu uniknięcia uszkodzeń wykładziny.  
2. Nadwozie  
Wszystkie modele muszą posiadać nadwozie lub być przykryte ramą-klatką.  
3. Silnik  
Wszystkie modele mogą być napędzane jednym silnikiem szczotkowym (nie większy niż 
klasa 540) lub bezszczotkowym (nie większy niż klasa 540 lub 3650) o dowolnej ilości 
uzwojeń.  
4. Regulator  
Dopuszcza się regulatory elektroniczne i mechaniczne.  
5. Ogumienie  
Dopuszczone są tylko Opony typu Slick „Sweep NONSLIP”, dostępne u organizatora. Na 
zawodach można użyć tylko jeden komplet nowych opon. Opony przed zawodami muszą 
być przekazane Organizatorowi w celu ich oznaczenia.  
6. Akumulatory  
Dopuszczone są ogniwa typu NI-CD, NI-MH, LI-FE, LI-PO  
Dla pakietów typu NI-CD oraz NI-MH:  
- nominalne napięcie ogniwa 1,2 V  
- maksymalne napięcie pakietu 7,2 V  
Dla pakietów typu LI-FE:  
- nominalne napięcie ogniwa 3,3V  
- maksymalne napięcie pakietu 6,6 V.  
Dla pakietów typu LI-PO:  
- nominalne napięcie ogniwa 3,7V  
- maksymalne napięcie pakietu 7,4 V (2s1p oraz 2s2p).  
Dodatkowe wymagania dotyczące akumulatorów litowych:  
- pakiet w sztywnej obudowie z ABS lub podobnego materiału (HARD CASE)  



ET-10 Buggy 4WD  
1. Podwozie  
Dopuszczalne są modele off-road typu Buggy w skali 1:10 z napędem na z napędem na obie 
osie. Modele muszą mieścić się we właściwych dla tej kategorii gabarytach ustanowionych 
przez EFRA:  
Maksymalna długość całkowita: 460mm  
Maksymalna szerokość całkowita: 250mm (w dowolnym punkcie pracy zawieszenia)  
Maksymalna wysokość całkowita: 200mm (w dowolnym punkcie pracy zawieszenia)  
Minimalna masa całkowita (4WD): 1588g  
Maksymalna średnica koła: 90mm  
Dozwolone jest używane maksymalnie dwóch spoilerów przedniego oraz tylnego:  
Maksymalny rozmiar przedniego spoilera: 127mm x 63.5mm  
Maksymalny rozmiar tylnego spoilera: 177.8mm x 76.2mm  
Maksymalny rozmiar powierzchni bocznej spoilera: wysokość 50mm, długość 100mm  
UWAGA!!! Wszystkie modele muszą posiadać zabezpieczenie przedniej i tylnej wierzy 
amortyzatorów, w celu uniknięcia uszkodzeń wykładziny.  
2. Nadwozie  
Wszystkie modele muszą posiadać nadwozie lub być przykryte ramą-klatką.  
3. Silnik  
Wszystkie modele mogą być napędzane dowolnym silnikiem szczotkowym (nie większy niż 
klasa 540) lub bezszczotkowym (nie większy niż klasa 540 lub 3650) o dowolnej ilości 
uzwojeń.  
4. Regulator  
Dopuszcza się regulatory elektroniczne i mechaniczne.  
5. Ogumienie  
Dopuszczone są tylko Opony typu Slick „Sweep NONSLIP”, dostępne u organizatora. Na 
zawodach można użyć tylko jeden komplet nowych opon. Opony przed zawodami muszą 
być przekazane Organizatorowi w celu ich oznaczenia.  
6. Akumulatory  
Dopuszczone są ogniwa typu NI-CD, NI-MH, LI-FE, LI-PO  
Dla pakietów typu NI-CD oraz NI-MH:  
- nominalne napięcie ogniwa 1,2 V  
- maksymalne napięcie pakietu 7,2 V  
Dla pakietów typu LI-FE:  
- nominalne napięcie ogniwa 3,3V  
- maksymalne napięcie pakietu 6,6 V.  
Dla pakietów typu LI-PO:  
- nominalne napięcie ogniwa 3,7V  
- maksymalne napięcie pakietu 7,4 V (2s1p oraz 2s2p).  
Dodatkowe wymagania dotyczące akumulatorów litowych:  
- pakiet zamknięty w sztywnej obudowie z ABS lub podobnego materiału (HARD CASE)  



OPEN  
1. Podwozie  
Dopuszczalne są modele off-road typu Short Course, Monster Truck, Truggy z napędem na 
tylną oś 2WD lub wszystkie 4 koła 4WD w skali 1:10 i mniejsze.  
3. Silnik  
Wszystkie modele mogą być napędzane dowolnym silnikiem szczotkowym (nie większy niż 
klasa 540) lub bezszczotkowym (nie większy niż klasa 540 lub 3650) o dowolnej ilości 
uzwojeń.  
4. Regulator  
Dopuszcza się regulatory elektroniczne i mechaniczne.  
5. Ogumienie  
Dopuszczone są dowolne opony gumowe.  
6. Akumulatory  
Dopuszczone są ogniwa typu NI-CD, NI-MH, LI-FE, LI-PO  
Dla pakietów typu NI-CD oraz NI-MH:  
- nominalne napięcie ogniwa 1,2 V  
- maksymalne napięcie pakietu 7,2 V  
Dla pakietów typu LI-FE:  
- nominalne napięcie ogniwa 3,3V  
- maksymalne napięcie pakietu 6,6 V.  
Dla pakietów typu LI-PO:  
- nominalne napięcie ogniwa 3,7V  
- maksymalne napięcie pakietu 7,4 V (2s1p oraz 2s2p).  
Dodatkowe wymagania dotyczące akumulatorów litowych:  
- pakiet w sztywnej obudowie z ABS lub podobnego materiału (HARD CASE) 

 

UWAGA!!! Modele które znacznie przekraczają normy skali 1/10, nie będą dopuszczane do 

tej klasy. 


