Så er tiden kommet den årlige opdatering af Rotax nummerregisteret.
For at beholde dit nummer i sæsonen 2019, skal du gøre følgende: gå ind på www.drmc.dk.
> vælg ” brugerkonto”
> vælg ” nr. register konto”
Dit nummer markeres med ” flueben ”.
> vælg ” ret ”
> vælg ” ja ” - ved ” behold nummer i 2019 ”
Afslut med at klikke på ” indsend ”
Sidste dato, for at forny og beholde dit nummer til sæsonen 2019 - 23. februar 2019 kl. 12.00.
Herefter vil alle frie nummerer være ledige.
Husk - at de første 9 numre i alle klasser er spærret til sidste års første ni placeringer i
Rotax Challenge mesterskaberne. Dette ifølge klassereglementerne.
Velkommen til en spændende og super hurtig Rotax 2019 sæson.

Rotax Vinter Cup - 23. marts
Dansk Rotax Max Challenge 1 - 06-07 april / Midtjysk Karting Bane / MKK
Dansk Rotax Max Challenge 2 - 13-14 april / Barmosen GoKart Bane / SAK
Dansk Rotax Max Challenge 3 - 04-05 maj / Thy Karting Center / TMSK
Lørdag den 23. marts køres det årlige Rotax Vinter Cup.
I weekenden 6 - 7 april er der årets første Rotax Challenge afdeling.
Løbet er tællende til Dansk- og Jysk Mesterskab 2019. Der er åbent i alle Rotax
klasser.
Afdeling nummer to af dette års Rotax Challenge serie er på Barmosen GoKart
Bane med SAK som arrangør. Løbet er samtidig 1. afdeling af dette års Rotax Sjællandsmesterskaber. Der er åbent i alle Rotax klasser.
Tredje afdeling af dette års Rotax Challenge serie er på Thy Karting Center med
TMSK som arrangør. Løbet er samtidig afdeling af Dansk- og Jysk Mesterskab.
Der er åbent i alle Rotax klasser.
Foreløbige tillægsregler / tidsplaner til alle tre løb på www.drmc.dk.
Tilmelding til alle tre løb bliver åbent søndag den 24. februar 2019. og kan som
sædvanlig foretages på www.drmc.dk.
Velkommen til tre superspændende Rotax løb.

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.

