
 

 Pravidla pro závody Mini-Z pro sezónu 2016/2017  
                                Kompletní pravidla pro závody Mini-Z  
 
Pro všechny kategorie: 
- je zakázáno mazání pneumatik 
- jsou zakázány mechové a silikonové  pneumatiky  
- jsou zakázány 3D díly (v kategorii Modified jsou povoleny) 
 

Kategorie MINI-Z Production class (Standard)  
 
PODVOZKY:  
MR-01  
MR-015  
MR-02  
MR-03  
MA-010  
MA-015  
MA-020  
Úpravy podvozků jsou zakázány.  
KAROSERIE:  
Povoleny jsou pouze originální karoserie KYOSHO a R246, speciálně vyráběné a komerčně 
prodávané pro modely Mini-Z. Nejsou povoleny karoserie pro skupinu C (LM).  
Nejsou povoleny žádné přídavné spoilery, existující originální spoilery musí být připevněny. 
Výjimku tvoří spoiler, který se ztratí v průběhu závodu.  
Karoserie mohou být upraveny pouze uvnitř, tak aby byl zajištěn volný pohyb kol v podběhu. 
Rozšíření karoserie je zakázáno.  
Držák a upevňovací body karoserie mohou být změněny, tak aby karoserie seděla na 
podvozku.  
Dodatečné vyztužení karoserie není povoleno.(Je povoleno podlepení předního spoileru 
kopírující přesně obrys původního tvaru, zpevnění otvoru předního držáku (Front Body 
Mount).  
V případě, že karoserie nemá otvor pro anténu, je možné vyvrtat otvor o velikosti 5 mm.  
Ostré přední spoilery mohou být zaobleny nebo obroušeny.  
Nelakované karoserie musí být natřeny alespoň jednou barvou. 
Rozvor náprav: maximálně 98mm 
ELEKTRONIKA:  
Všechny elektronické části musí být standardní včetně základní desky, veškeré úpravy jsou 
zakázány. Mohou být použity pouze čtyři baterie typu AAA NiMh,NiCd.  
MOTOR:  
Musí být použit pouze KYOSHO standardní motor MZ-09P, ne střídavý. Převody a pastorky 
pouze originální KYOSHO sada.  
KOLA:  
Musí být pouze originální KYOSHO plastové ráfky s průměrem 20mm. Nejsou povoleny ráfky 
pro Skupinu C(LM) a Formuli 1.  
PNEUMATIKY:  
Povoleny jsou pouze pneumatiky MZW-37, MZW-38, MZW-02,MZW-17. 
TUNNINGOVÉ DÍLY:  
Následující tunningové díly jsou povoleny: kuličková ložiska (nesmí být keramická kuličková 
ložiska)  
MR-01: MZW-04, MZW-05  
MR-015 a MR-02: MZW-201, MZW-205, MZW-214, MZW-221, MZW-222  
MR-03: MZW-401, MZW-403, MZW-404, MZW-409, MZW-410, MZW-423  
MA-010, MA-015 and MA-020: MDW-004, MDW-025, MDW-100-01  



MINI-Z Touring class (Expert)  
PODVOZKY:  
MR-01  
MR-015  
MR-02  
MR-03  
MA-010  
MA-015  
MA-020  
KAROSERIE:  
Povoleny jsou pouze originální karoserie KYOSHO a R246, speciálně vyráběné a komerčně 
prodávané pro modely Mini-Z. Nejsou povoleny karoserie Skupinu C(LM).  
Nejsou povoleny žádné přídavné spoilery, existující originální spoilery musí být připevněny. 
Výjimku tvoří spoiler, který se ztratí v průběhu závodu.  
Karoserie mohou být upraveny pouze uvnitř, tak aby byl zajištěn volný pohyb kol v podběhu. 
Rozšíření karoserie je zakázáno.  
Držák a upevňovací body karoserie mohou být změněny, tak aby karoserie seděla na 
podvozku.  
Dodatečné vyztužení karoserie je povoleno.  
V případě, že karoserie nemá otvor pro anténu, je možné vyvrtat otvor o velikosti 5 mm.  
Ostré přední spoilery mohou být zaobleny nebo obroušeny.  
Nelakované karoserie musí být natřeny alespoň jednou barvou.  
Rozvor náprav: maximálně 98mm 
 
ELEKTRONIKA:  
Všechny elektronické části musí být standardní včetně základní desky, výjimkou je externí 
interní turbo. Povolena je optimalizace antény. Mohou být použity pouze čtyři baterie typu 
AAA NiMh,NiCd nebo dvě R246 LiFe (R246-1802).  
MOTOR:  
Povoleny jsou všechny motory pro Mini-Z.  
KOLA:  
Povoleny jsou pouze originální ráfky KYOSHO a R246. Nejsou povoleny ráfky pro Skupinu 
C(LM) a Formuli 1.  
PNEUMATIKY:  
Povoleny jsou pouze pneumatiky MZW-37, MZW-38, MZW-02,MZW-17 
TUNNINGOVÉ DÍLY:  
Následující tunningové díly jsou povoleny: kuličková ložiska  
A všechny KYOSHO a R246 Mini-Z Racer tunningové díly  



MINI-Z Competition class (Expert open)  
PODVOZKY:  
MR-01  
MR-015  
MR-02  
MR-03  
MA-010  
MA-015  
MA-020  
A všechny komerčně dodávané chassis (PN Racing,Atomic atd.)- pouze kompatibilní 
s podvozky Kyosho, žádný uhlík, laminát . 
KAROSERIE:  
Povoleny jsou pouze originální karoserie KYOSHO a R246, speciálně vyráběné a komerčně 
prodávané pro modely Mini-Z. Nejsou povoleny karoserie Skupinu C(LM).  
Přídavný spoiler je povolen např. typ PN, max. výška s autem 45mm, max. šířka 80mm, 
existující originální spoilery musí být připevněny. Výjimku tvoří spoiler, který se ztratí v 
průběhu závodu.  
Karoserie mohou být upraveny pouze uvnitř, tak aby byl zajištěn volný pohyb kol v podběhu. 
Rozšíření karoserie je zakázáno.  
Držák a upevňovací body karoserie mohou být změněny, tak aby karoserie seděla na 
podvozku.  
Dodatečné vyztužení karoserie je povoleno.  
V případě, že karoserie nemá otvor pro anténu, je možné vyvrtat otvor o velikosti 5 mm.  
Ostré přední spoilery mohou být zaobleny nebo obroušeny.  
Nelakované karoserie musí být natřeny alespoň jednou barvou.  
Rozvor náprav: maximálně 98mm 
 
ELEKTRONIKA:  
Všechny elektronické části musí být standardní včetně základní desky, výjimkou je externí 
interní turbo. Povolena je optimalizace antény. Mohou být použity pouze čtyři baterie typu 
AAA NiMh,NiCd nebo dvě LiFe.  
MOTOR:  
Povoleny jsou všechny motory pro Mini-Z.  
PNEUMATIKY:  
Povoleny jsou pneumatiky od všech komerčních výrobců. 
TUNNINGOVÉ DÍLY:  
Všechny oficiálně prodávané tunningové díly pro Mini-Z třídy Touring Cars jsou povoleny.  



Skupina C (Expert LM)  
PODVOZKY:  
MR-02LM  
MR-03LM  
KAROSERIE:  
Povoleny jsou pouze originální karoserie KYOSHO a R246 pro Skupinu C (LM), speciálně 
vyráběné a komerčně prodávané pro modely Mini-Z.  
Nejsou povoleny žádné přídavné spoilery, existující originální spoilery musí být připevněny. 
Výjimku tvoří spoiler, který se ztratí v průběhu závodu.  
Karoserie mohou být upraveny pouze uvnitř, tak aby byl zajištěn volný pohyb kol v podběhu. 
Rozšíření karoserie je zakázáno.  
Držák a upevňovací body karoserie mohou být změněny, tak aby karoserie seděla na 
podvozku.  
Dodatečné vyztužení karoserie je povoleno.  
V případě, že karoserie nemá otvor pro anténu, je možné vyvrtat otvor o velikosti 5 mm.  
Ostré přední spoilery mohou být zaobleny nebo obroušeny.  
Nelakované karoserie musí být natřeny alespoň jednou barvou.  
Rozvor náprav:102mm 
 
ELEKTRONIKA:  
Všechny elektronické části musí být standardní včetně základní desky, výjimkou je externí  
interní turbo. Povolena je optimalizace antény. Mohou být použity pouze čtyři baterie typu 
AAA NiMh,NiCd nebo dvě R246 LiFe (R246-1802).  
MOTOR:  
Povoleny jsou všechny motory pro Mini-Z.  
KOLA:  
Povoleny jsou pouze originální ráfky KYOSHO, R246 a ostatní výrobci kde průměr kola je 
max. 20mm. pro skupinu C. Nejsou povoleny ráfky pro Formuli 1.  
PNEUMATIKY:  
Povoleny jsou pouze pneumatiky MZW-37, MZW-38, MZW-02,MZW-17,MZT-301 a MZT-
302.  
TUNNINGOVÉ DÍLY:  
Následující tunningové díly jsou povoleny: kuličková ložiska  
A všechny KYOSHO a R246 Mini-Z Racer tunningové díly.  



FORMULE 1  
PODVOZKY:  
MF-010  
MF-015  
KAROSERIE:  
Povoleny jsou pouze originální karoserie Formule 1 KYOSHO.  
ELEKTRONIKA:  
Všechny elektronické části musí být standardní včetně základní desky, výjimkou je externí 
interní turbo. Povolena je optimalizace antény. Mohou být použity pouze čtyři baterie typu 
AAA NiMh,NiCd nebo R246 LiFe (R246-1802) .  
MOTOR:  
Povoleny jsou všechny motory pro Mini-Z.  
KOLA:  
Povoleny jsou pouze originální ráfky  pro Formuli 1.  
PNEUMATIKY:  
Povoleny jsou pouze pneumatiky MFT-01 a MFT-02.  
TUNNINGOVÉ DÍLY:  
Následující tunningové díly jsou povoleny: kuličková ložiska  
A všechny KYOSHO a R246 Mini-Z F1 tunningové díly.  
Přední nárazník (Front Bumber MZ19,MZ02C…) nemusí být originální, ale nesmí být kovový, 
ani jeho části. Max. šířka je 85mm a max. výška 15mm nesmí mít pohyblivé části (kuličky, 
rolny, kladky, kuličková ložiska, atd.). 
Spojovačky jsou povoleny i od ostatních výrobců. 
Je povoleno také použití držáku motoru PN nebo Atomic. 
 



MINI-Z Modified 
 
PODVOZKY:  
Otevřeno pro podvozky 94-98 mm 
KAROSERIE:  
Mohou být použity karoserie i od jiných komerčních výrobců, tyto karoserie musí být 
vyrobeny pro auta typu mini-z. Karoserie mohou být upraveny, s minimálním efektem na 
zevnějšek auta. Zadní spoiler může být odstraněn. Otvory na kola mohou být drobně 
zvětšeny. Spodní části karoserie mohou být odstraněny, za účelem volného pohybu auta po 
povrchu. Materiál karoserie může být zbroušen nebo ztenčen, za účelem snížení váhy 
karoserie. Rozhodčí může zakázat karoserii, která bude natolik ztenčena že, bude příliš 
křehká či ohebná z důvodu chybějícího materiálu. Karoserie může být vyztužena v rozumné 
míře. Karosérie musí mít nainstalována lexanová či původní okna. Malé časti karoserie jako 
zrcátka, výfuky atd. mohou být odstraněna z důvodu redukce poškození na trati. Může být 
nainstalován přídavní zadní spoiler do maximální výšky 45mm od země. Nejsou povoleny 
karoserie Skupinu C(LM). 

ELEKTRONIKA:  
Je povolena veškerá komerčně dostupná elektronika. Povoleny všechny baterie do 
maxima 8.4 volt. Přídavná baterie pro čip je povolena. 

MOTOR:  

Může být použit jakýkoliv motor stejnosměrný a střídavý.Jsou povoleny úpravy motoru, ale pouzdro 
motoru musí být originální. 

TUNNINGOVÉ DÍLY:  
Jsou povoleny všechny komerčně dostupné tuningové díly . Jsou povoleny 3D díly a 
prototypové díly.  

KOLA:  
Jsou povoleny všechny ráfky, maximální šířka předního ráfku je 8 mm. Maximální šířka 
zadního ráfku je 11mm . 

PNEUMATIKY:  
Jsou povoleny všechny gumové pneumatiky vyrobeny pro Mini-z Racer. Nejsou 
povoleny Po domácku vyrobené pneumatiky, silikonové pneumatiky, urethanové 
pneumatiky,mechové pneumatiky, ethylkarbamátové pneumatiky. Není povoleno 
používat jakékoliv gripové přípravky, mazadla, atd. Nahřívače pneumatik jsou 
povoleny. Pneumatiky mohou být vyčištěny pouze 70% alkoholem. Pokud bude řidič 
přistižen při používání zakázaných mazadel nebo čistících přípravků, může mu být 
udělena penalizace nebo může být vyloučen ze závodu. 

 
Pokud máte nějaké dotazy nebo nejasnosti k pravidlům  kontaktujte mě na : 
tretera@peckamodel.cz 
 


