DRMC 1.

Første afdeling af 2019 Dansk Rotax Max Challenge afvikles på Midtjysk Karting ved Ikast i weekenden den 6 - 7 april..
MKK er løbsarrangør og Klavs Madsen er løbsleder. Efter Rotax Vinter Cup med 86 deltagere, er der lagt op til endnu et fantastisk
Rotax arrangement. Der køres for alle Rotax klasser – Rotax Micro - Mini - Junior - Senior / med førergrupper og DD2 / med førergrupper. Løbet er samtidig første afdeling af Dansk Mesterskab og Jysk Mesterskab 2019. Rotax reglementer på www.drmc.dk. Endvidere
er det første afdeling for de nye førergrupper - Rotax Mini ” Rookies” og Rotax Junior ”Rookies ”. DRMC løbet er samtidig starten på
kampen om ” Rotax billetterne til Rotax Grand Finals på Circuito Internazionale Napoli / Italien. Der er billetter til 11 danske kører.
Pladsbestilling på midtjyskkartingklub@gmail.com. Bemærk at Rotax elektroniske dæk registreringssystem (tire-reg) benyttes til dette løb. Tire-reg vejledning: https://bit.ly/2ujbmVB. Tire-reg
fungerer bedst ved at benytte en dedikeret browser fra mobil enheder. Benyt ikke tire-reg gennem
Facebooks indbygget browser!. Benyt hele dette link til login: http://tirereg.drmc.dk/tirereg#bruger. Tire-reg vejledning: https://bit.ly/2ujbmVB. Registrering skal være foretaget inden
løbsdækkene tages i brug. Husk at få dit kartnummer optaget i ” Rotax nummerregister 2019 ”.
For nye kører / forældre, er der også hjælp, at hente på selve løbsdagen. 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. 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.

Danske resultater fra første afdeling af BNL /
Genk / Belgien. ” Event result ” - Rotax Junior:
Oskar Kristensen nr. 12, Rasmus Andersen nr. 32,
Samuel Stendys nr. 36, Ramus Vendelbo nr. 37.
Rotax Senior: Mads Riis nr. 9 og Viktor Poulsen
nr. 35. Rotax DD2: Lasse Andreasen nr. 9.
Karting Genk - fortsætter i weekenden 19 – 21
april med afvikling af 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.

DRMC 2 2019.

Afdelingen bliver kørt på Barmosen GoKart Bane i weekenden 13 - 14 april. Løbet er også tællende til årets Danske
Mesterskaber, og er samtidig første afdeling af Sjællandsmesterskaberne 2019 i alle Rotax klasser.
Tillægsregler på www.dasu.dk eller www.drmc.dk. Tilmelding er åben og foretages på www.drmc.dk.

