
Regulile Internaționale ale clasei MICRO MAGIC 
 

Versiunea 4 – 1 Ianuarie 2009 
 
Generalități 
 
Aceste reguli au fost emise pentru ca toate țările să poată concura în condiții egale și corecte. 
Regulile sunt bazate pe principiul one-design (proiect unic) dar și cu oarecare libertate în 
construcție și amplasare a elementelor constructive. 
Ne vom strădui să păstrăm regulamentul cât mai simplu asigurând totodată un control strict al 
costului de realizare și operare a unei bărci competitive. 
Pornind de la aceste premise cerem navigatorilor să adere la spiritual acestor reguli fără a 
căuta să obțină avantaje prin specularea limbajului (cuvintelor) prin traducere sau alte mijloace. 
Acest regulament este destinat în primul rând pentru competiții internaționale iar adoptarea lor 
de către oricare țară pentru competițiile interne este binevenită. 
Aceste reguli folosesc un model Micro Magic construit având la bază instrucțiunile standard 
furnizate de Graupner. A se vedea Anexa 1 pentru definiții 
 
Reguli 
 
1.0 Carena și puntea 
1.1 Carena, puntea, caseta derivorului și cabina trebuie să folosească reperele termoformate 
din ABS 2114.1 sau 2014.1 fabricate de Graupner și care nu pot fi modificate în nici un fel, 
excepție făcând: 
i, Vopsirea sau aplicarea altor finisaje decorative. 
ii, Un număr de maximum 6 orificii cu diametrul maxim de 20mm pot fi practicate în punte sau 
cabină. 
iii, Se poate adăuga material suplimentar pe suprafețele de îmbinare ale casetei derivorului 
pentru a simplifica construcția și pentru a reduce curbura catargului. 
iv, Suportul din ABS pentru servo de pe caseta derivorului 2114 poate fi eliminat. 
1.2 Amplasarea și construcția componentelor interne nu este restricționată 
1.3 Într-o regată este permisă folosirea unei singure carene.  
Excepțiile sunt premise în cazul demonstrării distrugerilor. 
1.4 Cabina modelului, fie el MKI sau MKII trebuie să fie montată în timpul navigației. 
1.5 Lungimea carenei nu poate fi modificată altfel decât prin adăugarea unui ochet sau șurub 
găurit pentru straiul pupa și a unui dipozitiv de drenaj. 
 
2.0 Greutatea modelului gata de navigație 
2.1 Greutatea minimă a unui model gata de navigație este de 860 de grame. 
 
3.0 Chila și cârma 
3.1 Se va folosi derivorul Graupner, reper 2114.2 sau 2014.2. 
3.2 Se va folosi bulbul Graupner, reper 2114.4 sau 2014.4. 
3.3 Se va folosi cârma Graupner, reper 2114.3 sau 2014.3. 
3.4 Pozițiile derivorului și cârmei trebuie să fie cele standard, conform planurilor de construcție 
Graupner. 



3.5 Nu sunt restricții pentru combinațiile de cârmă, derivor sau bulb folosite. 
3.6 Chila inclusiv bulbul nu va depăși 135 mm față de carenă. 
3.7 Chila trebuie să fie demontabilă. 
3.8 Sunt premise chituirea, slefuirea și vopsirea derivorului, bulbului și cârmei. 
3.9 Bulbul trebuie să păstreze o secțiune circulară pe întreaga lungime. 
3.10 Greutatea ansamblului chilei (vezi anexa 1) trebuie să fie cuprinsă între 380 și 420 grame. 
3.11 Nu sunt admise aripioare sau alte extensii pentru chilă, bulb sau cârmă.  
3.12 Bulbul trebuie să aibă dimensiunile astfel încât să poată fi închis în carcasa din ABS 
furnizată de Graupner. Folosirea permanent a carcasei din ABS este opțională. 
3.13 Distanța minimă între bordul de atac al derivorului și extremitatea anterioară a bulbului 
este de 15mm pentru MKI-  reper 2114.4 și 25mm pentru MKII – reper 2014.4 (vezi figura 3) 
 
 
4.0 Catargul și ghiurile 
4.1 Diametrul maxim al catargului sau ghiurilor este de 7mm. 
4.2 Diametrul minim al catargului este de 5mm. 
4.3 Diametrul minim al ghiurilor este de 4mm. 
4.4 Profilul catargului și ghiurilor trebuie să fie circular pe întreaga lungime. 
4.5 Nu sunt admise catarge cu profil variabil continuu. 
4.6 Nu sunt admise catarge rotitoare. 
4.7 Catargul trebuie poziționat în poziția standard așa cum este specificat în planul de execuție. 
4.8 Distanța maximă de la punte la vârful catargului este de 780mm. 
4.9 Nu este permisă o conexiune fixă între ghiul focului și catarg sau ghiul randei. 
4.10 Ghiul focului trebuie fixat de punte printr-o conexiune flexibilă în poziția standard conform 
planului de execuție Graupner. 
4.11 Nu sunt restricții în ce privește materialele folosite pentru catarg sau ghiuri. 
4.12 Nu sunt restricții în ce privește sarturile, straiurile și școtele. 
 
5.0 Velele 
5.1 Velele vor fi conform planului (fig. 1) cu o toleranță maximă de 2mm. 
5.2 Sunt premise vele mai mici atât timp cât orice dimensiune a lor nu depășește limitele 
maxime din figura 1. 
5.3 Velele trebuie realizate din materiale flexibile care pot fi rulate într-un diametru de maximum 
50mm. 
5.4 Pe randă trebuie inscripționat un număr de velă și marcajul de țară. 
5.5 Înălțimea minimă a literelor și cifrelor este de 40mm iar lățimea minimă a literelor și cifrelor 
este de 6mm. 
Înălțimea recomandată a literelor și cifrelor este de 60mm iar lățimea minimă recomandată este 
8mm. 
Literele și cifrele trebuie să aibă culori contrastante și pline. Vezi figura 2 pentru cotele de 
poziționare. 
 
6.0 Componente electrice 
6.1 Sunt premise doar două servomecanisme. 
6.2 Un servomecanism trebuie să controleze cârma iar al doilea va fi folosit pentru vele. 
Servomecanismele nu vor fi folosite pentru alte funcții. 



 
 
Anexa 1 
Definiții 
 

Nume 
Cod 

reper 
Descriere 

Micro Magic 2114 Original sau MKI 

Carenă, punte și cabină 2114.1 
Carenă, punte, casetă derivor și cabină din ABS 
pentru MKI 

Carenă, punte și cabină  - 
transparent 

2114.1 Produs de rczeilen.nl, cod - 900777 

Derivor 2114.2 Derivor MKI 

Cârmă 2114.3 Cârmă MKI 

Bulb 2114.4 Bulb MKI 

Micro Magic RTS 2114.200 
MKI RTS (ready to Sail – gata de navigație) 
asamblat în fabrică 

Micro Magic RMM 2014 MKII sau versiunea racing / tuning 

Carenă, punte și cabină 2014.1 
Carenă, punte, casetă derivor și cabină din ABS 
pentru MKII 

Carenă, punte și cabină  - 
Carbon look 

2014.1 Produs de rczeilen.nl, cod - 900804 

Derivor 2014.2 Derivor MKII inclusive distanțierele 

Cârmă 2014.3 Cârmă MKII 

Bulb 2014.4 Bulb MKII 

Ansamblu chilă 
Compus din derivor și bulb iar în pentru MKII include și 
distanțierele pentru poziția centrală a derivorului 

 
 
 



 

Fig. 1 

 



 

Fig. 2 

 

Însemn de clasă h = 40mm 
Neobligatoriu 

Număr de velă h min = 40mm 
Recomandat: h = 60mm 

Cod de țară h min = 40mm 
Recomandat: h = 60mm 
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Fig. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel cu modificările regulilor 
Regula Descriere Data 

1.1 S-a adăugat ”caseta derivor” Ianuarie 2008 

ii Mărire diametru orificiu Ianuarie 2008 

iii Adăugat rând nou Ianuarie 2008 

iv Adăugat rând nou Ianuarie 2008 

1.5 S-a adăugat ”dispozitiv de drenaj” Ianuarie 2008 

4.5 Rescriere rând Ianuarie 2008 

6.3 Eliminare rând Ianuarie 2008 

Tabel cu definiții S-a adăugat ”casetă derivor” la definiția 2114.1 Ianuarie 2008 

Tabel cu definiții S-a adăugat ”casetă derivor” la definiția 2014.1 Ianuarie 2008 

5.5 
S-a adăugat dimensiunea recomandată de 60mm pentru litere și s-a 
modificat figura 2 

Ianuarie 2009 

3.13 S-a adăugat regula pentru poziția lestului și s-a adăugat figura 3 Ianuarie 2009 

Tabel cu definiții S-a adăugat MKI transparent și MKII carbon look Ianuarie 2009 

 



 
 


