Le Mans Karting
International.
Route du Chemin aux Boeufs,
72100 LE MANS, France
22 - 25 august 2019
Arr: ROTAX - 3MK EVENT

Rotax introducerer et nyt international løb - Rotax International Trophy - et løb der afviklingsmæssigt er tænkt til, at være et
internationalt løb mellem de nationale RMC afdelinger og Rotax Grand Finals.
Der køres for alle Rotax klasser: Rotax Micro - Rotax Mini - Rotax Junior - Rotax Senior - Rotax DD2 og Rotax DD2 Master. Der
er 72 pladser i Junior og Senior - og 36 pladser i de tre andre klasser.
Rotax Micro og Rotax Mini: Der køres med egne karter ( 950 karter ). Lodtrækning om motorer fra Rotax.
Junior - Senior - DD2 - DD2 Master: Der køres med egne motorer, men her vil der også være mulighed for at leje motor fra Rotax.
Tilmeldingsgebyr: p.t. 350 euro. Mojo dæk er ikke indbefattet i dette beløb. To sæt tørvejsdæk er tilladt til løbet.
Promotor på Rotax International Trophy bliver 3MK EVENT. Et anerkendt fransk firma der står bag mange store kartingevents i
Frankrig. Rotax vil være tilstede med support team. Racecontrol vil være Rotax APP, hvor der bliver brugt EVA Management System. Rotax teknisk kontrol vil blive forestået af Poul Klassen og hans tekniske team. Rotax - Sporting & technical regulation skal
være ifølge Rotax Global RMC regulation 2019.
Der vil være RMC Grand Finals billetter til 1. pladserne i Rotax Junior - Rotax Senior - Rotax DD2 og Rotax Master DD2. Til nr. 2
i disse klasser vil der være en ny Rotax motor at vinde. Til tredjepladserne er der en ” voucher ” på 1000 euro.
Ekstra til podiumspladserne Rotax Micro og Mini vil blive offentliggjort senere.
Er interesseret i at deltage i Rotax International Trophy 2019 send en mail ( hurtigst muligt ) til hans@hlkartracing.dk med oplysningerne: navn adresse - kartmærke og team. Anmeldelse og anmeldelsesgebyr til løbet sker gennem Rotax distributørerne.

Rotax Micro: Husk - hvis der deltages i Rotax serier / mesterskaber, skal der startes med nyt ID kort til motoren. Der må - som
tidligere - kun forefindes to plombering på motorens ID kort. Motorens plomberingsnummer samt SQ mål indføres ( af et Rotax
Servicecenter eller Rotax DK ) i motorens nye 2019 ID kort, på dertil beregnet label. Kontakt Rotax DK eller dit Rotax Servicecenter.
Rotax ” warranty ” garanti: Husk - at batteri og koblingsskåle er fjernet fra Rotax garantiordning ( 6 måneders og 12 måneders ) fra
medio 2018.

