Dæk registrering – vejledning
Bemærk at Rotax Micro nu skal udfylde chassis mærke samt chassis nummer ved registrering.
Bruger oprettelse:
1.
2.
3.
4.
5.

Tilgå siden: http://tirereg.drmc.dk/tire-reg#bruger
Opret brugerkonto ved at klikke på ”Tilmeld” og udfyld de korrekt oplysninger, afslut med ”udfør”
Tryk på tilbage knappen for at komme til log-ind siden igen
Brug din oprettede brugerkonto til at logge ind
Det er muligt at få genoprettet sin adgangskode hvis den bliver glemt. Dette kræver adgang til den
oplyste mailadresse ved oprettelse af brugerkontoen.

Bemærk En brugerkonto kan oprette registreringer for flere kører. Det er ikke nødvendigt at oprette en
brugerkonto pr. kører.
Registrering af dæk:
Du er nu logget ind og er klar til at registrere dæk til et givent løb
1. Klik på ”registrering af dæk”
a. Du kan nu indtaste dine oplysninger
2. Bemærk følgende
a. De felter som udfyldes kan ikke rettes efter de er indsendt
b. Felter med en * er påkrævet og skal derved udfyldes
c. Det er kun påkrævet at indtaste dæknumre for et sæt slicks.
d. Hvilken rækkefølge dæknumrene indtastes i, har ingen betydning
e. Det er stadig påkrævet at regndæk samt det ekstra dæk skal være indregistreret inden
første gang det tages i brug. Se hvordan under ”rettelse af registrering”
Rettelse af registrering:
Det er muligt at udfylde regndæk og ekstra dæk efter en registrering er indsendt
1. Gå tilbage til forsiden
a. Find din registrering under ”Dine dæk registreringer” og klik på ”Ret”
b. Udfyld de oplysninger som skal indsendes. Det kan f. eks være et sæt regndæk som skal
tages i brug.
c. Bemærk at en registrering kun er gyldig når et helt sæt er registreret
d. Bemærk at når du har registeret et helt sæt dæk eller dit ekstra dæk, forsvinder dette. Dette
skyldes at det ikke er muligt at rette et felt som allerede er indsendt
Gennemse registrering:
Du kan gennemse din registrering for at se om registreringen er korrekt
1. Gå tilbage til forsiden
a. Find din registrering under ”Dine dæk registreringer” og klik på ”Åbn” under ”Gennemse”
Bemærk Hvis der er fejl i din registrering skal du kontakt Rotax DK´s personale på banen med det samme.
Det er ikke muligt for en deltager at rette i sin registrering.
Bemærk Det er deltagerens første registrering som er gældende. Følgende registreringer til samme løb vil
blive kendt ugyldig.

