ROTAX - nummerregister 2017
Vi er i gang med den årlige nulstilling af Rotax nummer
registeret. Som sædvanlig skal man aktivt ind og tilvælge at
beholde sit nummer i 2018, ellers bliver nummeret slettet.
Husk at de første 9 numre i alle klasser er spærret til sidste
års første ni placeringer i Rotax Challenge mesterskaberne.
Dette iflg. klassereglementerne.
Tekniske nyhederne til Rotax sæsonen
2018 er få. De vigtigste nyheder er cylinder med anden støbeteknik ( 3D )
til Rotax Senior og Rotax DD2 samt
EVO 3 batterikasse og ledningsnet til
Rotax Senior og Rotax DD2. Ifølge
reglementet må den nye DD2 cylinder
ikke anvendes i Rotax DD2 Junior.
Cylinderne til Rotax Senior og Rotax
DD2 vil være mærket til DK. Egentlig er det ikke en ny cylinder,
blot en ny støbeform / støbeteknik, der er taget i brug. Den nye
støbeform er lavet efter 3D print ( 3D ). Fordelen ved denne støbemetode, skal være endnu mere ensartede cylindere, og ikke
mere ” power ”. I 2017 blev denne støbeteknik indført i Rotax
Junior med stor succes. Det er ikke reglementskrav, at skifte til
denne cylindertype. Alle tidligere Rotax Senior og Rotax DD2
cylindre er stadig lovlige at anvende. Der vil i starten af 2018
være en prisreduktion på disse cylindre. Introduktionspriser gældende indtil 1. marts 2018.

Deadline er tirsdag den 20. februar kl. 20.00
For at beholde sit nummer skal du gøre følgende: gå ind på
www.drmc.dk.
> log ind.
> klik på " brugerkonto " > klik på " Nr. register konto " > vælg den rette konto ( dit nr. og navn ) og klik på " ret ” > vælg " ja tak " under behold nr. i 2018? > vælg ” indsend ”.
Velkommen til en spændende og super hurtig Rotax 2018
sæson.
Sidste dato for at forny og beholde dit nummer til sæsonen
2018 - 20. februar 2018 kl. 20.00.

Endvidere er der til 2018, en ekstra CDU til Rotax Junior. Den
nye CDU har et lavere omdrejningstal end den CDU, der har
været anvendt i sæsonen 2017. Også til Rotax Senior findes der
til 2018 en ekstra CDU. En CDU med en lidt anden tændingskurve, men ikke med mere ” performance ”.
EVO batterikasse / ledningsnet / beslag 2018 - her er ændringerne - et mere enkelt ledningsnet samt, at CDUèn er flyttet fra beslaget på motoren til batterikassen.

De to første Rotax kartingløb i 2018 bliver kørt på
Midtjysk Karting Bane.

Lørdag den 24. marts køres det årlige Rotax Vinter Cup.
I weekenden 7 - 8 april er der årets første Rotax Challenge
afdeling. Løbet er samtidig tællende til årets DM og JM.
Der er åbent i alle Rotax klasser.
Foreløbige tillægsregler til begge løb på www.drmc.dk.
Tilmelding til begge løb er åben, og kan som sædvanlig
foretages på www.drmc.dk.

