Nyhedsbrev fra DASU udsendt den 16. marts har følgende tekst:
KARTING
Præcisering fra DASU, vedrørende CIK Front Faring i Rotaxklasser
Efter dialog mellem Rotax.dk og DASU, er der nået frem til
følgende konklusion:
Det første Rotax kartingløb i 2018 bliver kørt på Midtjysk
Karting Bane.
Lørdag den 24. marts køres det årlige Rotax Vinter Cup. Der er
åbent i alle Rotax klasser. Tilmelding er åben, og kan som sædvanlig foretages på www.drmc.dk. Her kan du også hvem der allerede
er tilmeldt. Tillægsregler er vedhæftet dette nyhedsbrev. Velkommen til Vinter Cup 2018.

ROTAX MAX CHALLENGE - 1 - 2018.
Bliver det næste løb på kalenderen. 7 - 8 april åbnes Rotax Challenge sæsonen på Midtjysk Karting Bane. Tællende til DM og JM.
Tillægsregler på www.drmc.dk. Tilmelding er åben, og kan foretages på www.drmc.dk.

ROTAX MAX CHALLENGE - 2 - 2018.
28 - 29 april åbner ASKH / Roskilde Racing Center for Challenge
afdelingerne på Sjælland. DRMC nr. 2 og samtidig tællende til
DM og Sjællandsmesterskabet. Tillægsregler på www.drmc.dk.
Tilmelding er åben, og kan foretages på www.drmc.dk.
Løbene kan - som sædvanlig følges på www.race-monitor.com.

ROTAX - nummer register 2018
På Rotax nummer register kan du oprette dit kartnummer
for sæsonen 2018 - gratis. Endvidere vil det være lettere for
dig, hver gang du tilmelder dig til et Rotax arrangement.
Rotax nummer registeret vil hver gang være klar til at modtage dine anmeldelse med alle dine oplysninger - klasse kartnummer - licensnummer - transpondernummer - kartmærke etc.
Husk at de første 9 numre i alle klasser er spærret til sidste
års første ni placeringer i Rotax Challenge mesterskaberne.
Dette iflg. Rotax klassereglementerne.
For at oprette nummer skal du blot gøre følgende:
gå ind på www.drmc.dk.
> klik på hjem og vælg vejledninger.
Velkommen til en spændende
Rotax 2018 sæson.

I henhold til indgået promotoraftale mellem Rotax.dk og DASU, vil følgende tekst i reglement 6, punkt 67.315 ikke være
gældende for Rotax klasserne i Danmark i 2018:
CIK’s technical regulations for for kofangere samt CIK’s
technical regulations: 2.7.1.5 - front fairing skal overholdes i
alle klasser. Gælder også promotorklasser.
Eventuelt indførsel af CIK Front Faring i Rotax-klasser, vil
fremgå af Rotax-reglementer, hvis dette ønskes anvendt i
2018.

Rotax Danmark og DASU havde et behageligt møde den 15.
marts omkring ovenstående reglementspunkt, og kom frem til
enighed omkring ” frontfairings ” og tilhørende ” straffe ” i Rotax
klasserne.
Rotax Danmark har stadig den klare og faste mening om, - at
Rotax konceptet er for alle - og ikke blot ” eliten ”. I Rotax konceptet skal der være plads til alle - også de kører, der har grej af
lidt ældre dato. Ifølge det nye reglementspunkt kunne der i øvrigt
blive tildelt straffe, der rammer helt forkert og måske uretfærdigt.
Endvidere kræver reglementspunktet korrekt og stabilt personale
med de rigtige kompetencer for at punktet omkring ” frontfairings
” kan overholdes korrekt. Kan klubberne stille med dette personale til almindelige Rotax løb - klubløb og regionale serier. OG Rotax Max Challenge / DM - SM - eller JM er også almindelige
Rotax løb, hvor der skal være plads til alle.
OG - uden at overdrive, er personale til et almindeligt Dansk go
kart løb en mangelvare.
I stedet for disse ” frontfairings ” og strafferegler vil det måske
være bedre at fange de få kører, der ikke kan kører korrekt og iflg
reglementet. Her kan vi alle hjælpe med.
Både før og efter nyhedsbrevet fra DASU har der været kommentarer / meninger omkring brugen af ” frontfarings ” i Rotax klasser i Danmark. Der har ikke været mange kommentarer / meninger omkring straffe - retfærdige eller ikke retfærdige. Fanger man
de skyldige, eller rammer man måske også uskyldige.
Vi har skrevet det før: er du i tvivl omkring noget vedr. Rotax eller er der noget du vil have uddybet, er du mere end velkommen
til at kontakte os på tlf. 97 116811 / 8.00 - 17.00. Du kan også
skrive til os på swiss@swiss.dk.
Desværre er det kun et fåtal der bruge dette tilbud.

DANSK ROTAX VINTERCUP 2018
ROTAX MICRO – MINI – JUNIOR – SENIOR//Master/XL – DD2/Junior/Master/XL.
ARRANGØR

Midtjysk Karting Klub – Rotax Danmark

SEKRETARIAT

MKK: Virkelyst 12, Gjellerup, 7400 Herning. Tlf. 97116811. Mail: swiss@swiss.dk

LØBET

Dansk Vinter Cup 2018 – lørdag den 24. marts. Åbent national løb for klasserne: ROTAX MICRO – ROTAX
MINI – ROTAX JUNIOR – ROTAX SENIOR//Master/XL – ROTAX DD2/Junior/Master/XL. For deltagere med
licens i klubberne MKK – MNJ – VMK og TMSK er løbet tællende som første afdeling af Kart Cup Nord 2018.
Første afdeling af MKK klubmesterskab 2018.

DELTAGERE

Kører med gyldigt DASU 2018 licens. Åbent for udenlandsk deltagelse.

Lørdag den 24. marts 2018:
ROTAX MICRO
ROTAX MINI
ROTAX JUNIOR
ROTAX SENIOR / Master / XL
ROTAX DD2 / Junior / Master / XL.

Træning – tidtagning – indl. heat – pre- finale – Finale
Træning – tidtagning – indl. heat – pre- finale – Finale
Træning – tidtagning – indl. heat – pre- finale – Finale
Træning – tidtagning – indl. heat – pre- finale – Finale
Træning – tidtagning – indl. heat – pre- finale – Finale

REGLEMENT

Løbet afvikles efter DASU reglement 6 - 2018 samt Rotax reglementer 2018 og disse tillægsregler. DASU reglementer og Rotax DK reglementer på www.dasu.dk eller www.drmc.dk.

BANEN

Midtjysk Karting Bane, Ringstrupvej 14, 7430 Ikast. 956 meter – 5 højre sving og 3 venstre sving.

OFFICIALS

Løbsleder: Klavs Madsen – OF 612. Teknisk kontrol: Rotax Danmark.

ANMELDELSE

Anmeldelse kan foretages på www.drmc.dk. Tilmelding er åben. Anmeldelse kan også foretages på tlf. 97116811.
For at være rettidig, skal anmeldelsen være foretaget senest onsdag den 21. marts 2018. Rettidig i forhold til
præmiering – 15. marts. Det er muligt at efteranmelde. Anmeldelse begrænset til de første 34 anmeldte kører pr.
klasse

STARTGEBYR

Rotax Micro – Rotax Mini kr. 450. Andre klasser kr. 600. Betales ved licenskontrollen. Efteranmeldelse: startgebyr
+ kr. 25,--

AFVIKLING27.
sept.

Efter ovenstående skema. Tidtagning/heat/finaler: minutter angives i tidsplanen. Gældende for ovenstående: se
foreløbig tidsplan.

PRÆMIERING

Til alle rettidige tilmeldte kører i Rotax Micro. Fem bedste Rotax Mini, Rotax Junior, Rotax Senior (+ 2 bedste
Senior Master + 2 bedste Senior XL), Rotax DD2: to bedste i Rotax DD2 Junior - tre bedste Master DD2 og 3
bedste XL DD2. Rotax ” Ladies ” – to bedste i Rotax Micro, Mini, Junior, Senior og bedste DD2. Præmiering alle klasser i forhold til rettidig tilmelding.

SÆRLIGE BESTEMMELSER

Der er ingen træning fredag den 23. marts. Der er ingen træning for Rotax Micro / Rotax Mini torsdag den 22.
marts. Træning torsdag den 22. marts: 16.00 – 19.00. Gebyr: kr. 200 – dog ikke for kører med licens i MKK. Under
træning og heats anvendes gult rotorblink og gult flag. Der kan lejes transpondere – kr. 150. Der kan ikke benyttes
betalingskort. Konkurrencen starter ved tidsplanens begyndelse.

Fredag 23. marts
Tidsplan
Lørdag 24. marts

Ingen træning. Licens- og maskinkontrol - 17.00-18.00. Tidsplan udleveres ved licenskontrollen.

Hotel

Hotel Medi, Ikast, 97151944 – www.hotel-medi.dk, Hotel Birkegården, Herning, 97221522 - www.hotelbirke
gaarden.dk, Hotel Hammerum, Hammerum – 97208833, Østergårds Hotel, 97 124555 – www.oestergaardshotel.dk, Dan Hostel Herning, 97123144 – www.danhostelherning.dk, Hotel Scandic Regina, Herning – 97211500
– www.scandichotels.dk. Faurholt bed & breakfast 97250006 – www.faurholtbedandbreakfast.dk

Midtjysk Karting
Bane
Camping / El. tilslutning

Træningstider 2018 – MIDTJYSK KARTING BANE. Torsdage 15.00 – 19.00. Lørdage 09.00 – 14.00. Cafeteriet tilbyder fredag 23. marts aftensmad - pris kr. 80,- Bestilling via mail eller sms – beth72@live.dk – 41315401.

Licenskontrol – 07.00 – 08.30. Maskinkontrol foretages ved udkørsel til klassens første træning. Tidsplan udleveres
ved licenskontrol. Træning starter 08.00. Præmieoverrækkelser umiddelbart efter sidste heat.

El. tilslutning for lastbil – kr. 100, betales ved licenskontrollen. Campingvogne på campingarealet. Campingafgift
kr. 100. Der skal være min. 3 m. afstand mellem vognene. Udlejning af campingvogne. Vognene – 4 persons
vogne, vil være opstillet på banen, klar til brug med strøm og varme. Pris - 23/24 marts kr. 750 inkl. strøm.
Bestilling: jw@hotmail.dk.

