Midtjysk Karting Klub åbner karting sæsonen med Rotax Vinter Cup 2019.
Rotax Vinter Cup 2019 afvikles på Midtjysk Karting ved Ikast lørdag den 23. marts. MKK er løbsarrangør og Klavs Madsen er
løbsleder. Der er lagt op til en fin sæsonåbning og der køres for alle Rotax klasser – Rotax Micro - Mini - Junior - Senior / med
førergrupper og DD2 / med førergrupper. Løbet er samtidig første afdeling af Kart Cup Nord 2019.
Bemærk, at vores elektroniske dæk registreringssystem (tire-reg) benyttes. Vejledning følger på www.drmc.dk og Rotax DK på
facebook. For nye kører / forældre er der også hjælp, at hente på selve løbsdagen. Er det første gang du deltager i et Rotax løb, og har
du brug for hjælp / information, henvender du dig blot i Rotax teltet i depotet. Her kan der også svares på eventuelle spørgsmål vedr.
Rotax eller vedrørende Rotax Tire-reg.
Tillægsregler på www.drmc.dk eller www.dasu.dk. Tillægsregler er vedhæftet dette nyhedsbrev. Tidsplaner på www.drmc.dk.
Tilmeldingen er åben og foretages på www.drmc.dk. Hvem der allerede er tilmeldt kan også finde på drmc.dk. Tilmelding kan også
foretages på 97116811 - alle hverdage mellem 8.00 og 17.00. Tilmelding kan også foretages fredag eftermiddag eller lørdag morgen.
Men - hjælp klubbens officials og tilmeld dig så hurtigt som muligt.
Løbet kan, som altid følges på www.race-monitor.com. Livetiming fra lørdag morgen kl. 8.00.
Vi ses på Midtjysk Karting Bane.

I weekenden 22—24 marts løber dette års første afdeling af BNL Karting Series af stablen på
kartingbanen i Genk, Belgien. Der er tilmelding fra fem danske kører. I Rotax Junior er det
Rasmus Andersen, Rasmus Vendelbo og Oskar Kristensen. Victor Poulsen er eneste dansker i
Rotax Senior. Ligeledes er Lasse Andreasen også eneste dansker i DD2.
På banen i Genk blev der 23-24 februar kørt BNL Kick-off. Her var Lærke Sørensen og
Simon Kristensen tilmeldt i Rotax Mini. På trods af lidt anderledes forhold, end det de var
vant til - gik det meget fint. Rotax Mini i Belgien køres på Vega dæk - endda kun 6.0 på
bagdækkene. Efter de to dages racing var Simon på plads nr. 4 og Lærke på plads nr. 10. En
flot sæsonstart.
Vi forsætter med karting banen i Genk - for her fortsætter man med de store kartingevents her
i foråret. I dagene 19 – 21 april afvikles der Rotax Euro Open 2019. Et løb der er nemt at
håndtere og komme til for de danske kører. Tilmelding og info på www. bnlkartingseries.com.
Der køres for alle Rotax klasser.

I weekenden 6 - 7 april er det årets første Rotax
Challenge afdeling.
Løbet er tællende til Dansk- og Jysk Mesterskab
2019. Der er åbent i alle Rotax klasser. Tillægsregler
samt tilmelding på www.drmc.dk. Tilmelding er
åben.

Rotax Max Challenge Grand Finals køres i
Sarno, Italien i ugen 19 - 26 oktober. Karter
leveres af SODI - PRAGA - BIREL ART COMPKART. Der er billetter til 11 danske
kører.

DANSK ROTAX VINTERCUP 2019
ROTAX MICRO – MINI – JUNIOR – SENIOR//Master/XL – DD2/Junior/Master/XL.
ARRANGØR

Rotax Danmark – Midtjysk Karting Klub.

SEKRETARIAT

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

LØBET

Dansk Vinter Cup 2019 – lørdag den 23. 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 2019.
Første afdeling af MKK klubmesterskab 2019.

DELTAGERE

Kører med gyldigt 2019 licens. Åbent for udenlandsk deltagelse.

Lørdag den 23. marts 2019:
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 - 2019 samt Rotax reglementer 2019 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. Tårnchef: Michael Larsen – OF – 623. 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 20. marts 2019. Rettidig i forhold til
præmiering – 14. marts. Det er muligt at efteranmelde. Anmeldelse begrænset til de første 34 anmeldte kører pr.
klasse

STARTGEBYR

Rotax Micro kr. 450. Andre klasser kr. 600. Betales ved licenskontrollen. . Det er ikke muligt at betale med betalingskort. Der kan betales med kontant eller mobil pay.

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 22. marts. Træning torsdag den 21. 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. Konkurrencen starter ved tidsplanens begyndelse.

Fredag 22. marts
Tidsplan
Lørdag 23. 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 2019 – MIDTJYSK KARTING BANE. Torsdage 15.00 – 19.00. Lørdage 09.00 – 14.00. Cafeteriet tilbyder fredag 22. marts aftensmad – Menu: flæskesteg m. brune og hvide kartofler, rødkål, asier, franske
kartofler og selvfølgelig brun sovs – pris kr. 95,- . Lørdag morgen er der morgenbuffet fra kl. 7.00. Pris kr. 40,-.
Frokost - 2 forskellige retter – lige til at tage med: Kartoffelsalat med hjemmelavede frikadeller eller pastasalat med
kylling og grønt – kr. 45,-. Der er også, som altid burgere, sandwich m.m. Bestilling til aftensmad fredag: via mail
eller sms – beth72@live.dk – 41315401 senest tirsdag den 19. marts kl.16.00.

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. Campingafgift kr. 100. Betales ved licenskontrollen. Campingvogne på
campingarealet. Der skal være min. 3 m. afstand mellem vognene. Der er også udlejning af campingvogne – Ring
til Jørgen for dato og pris – tlf. 23323232.Udlej

