Dansk Rotax Max Challenge 2019 -

ser ud til at blive en gyser i alle klasser. Tæt og meget
spændende race blev leveret ved anden afdeling af DRMC 2 2019, der blev afviklet på Barmosen GoKart
Bane i weekenden 13 - 14 april. 97 Rotax kører var til start - Tommy Larsen var løbsleder, Tormod
Jørgensen var tårnchef og Peter Thornemann var DASU dommer. Kørerne leverede super godt race hele
weekenden igennem , og det under meget vanskelige forhold. SAK havde gjort et godt arbejde med alle
forberedelser til løbet - dog var der en ting man ikke havde taget højde for - og det var VERET. Sjældent
har man haft en så kold og blæsende weekend. Endda samtidig med lidt regn / sne / slud. Super-super
koldt - og alligevel blev der kørt spændende og godt kart race - super tak til alle.
Næste afdeling bliver på den nye / flotte og spændende Rødby Karting Ring.

DRMC 3. 2019 Dansk Rotax Max Challenge tredje afdeling afvikles på den nye og superflotte - Rødby Karting Ring. Banens længde er
1246 meter og med et flot layout. Det sker i weekenden 11 - 12 maj. Løbet er samtidig anden afdeling af Sjællandsmesterskabet 2019 for
alle Rotax klasser. Mesterskabsreglementer på www.drmc.dk.
RGKK er løbsarrangør og Flemming Adrian er løbsleder og Peder Madsen er tårnchef. 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.
Bemærk at Rotax elektroniske dæk registreringssystem (tire-reg) benyttes til dette løb. Tire-reg vejledning: https://bit.ly/2ujbmVB. Tirereg 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/tire-reg#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. Løbet kan, som altid følges
på www.race-monitor.com.
Livetiming fra lørdag morgen kl. 8.00.
Vi ses på Rødby Karting Ring.

RØDBY KARTING RING 2019
Første del af Rotax Max Challenge -Euro Trophy 2019
blev i
RING
weekenden 19 - 21 april afviklet på en af Europas bedste baner Genk i Belgien. Løbsformatet i Belgien indeholdt 2 finaler, der
så blev lagt samen til et ” days result ” . Alle danske kører nåede
finalerne.
I Rotax Junior var Oskar Kristensen med og det blev til en plads
som nr. 11.
I Rotax Senior var Mads Riis bedste dansker med en plads som
nr. 17. Mikkel Tygesen blev nr. 21 og Viktor Poulsen blev nr. 25.
Mathias Dall blev nr. 17 i Rotax DD2.
Næste afdeling bliver på Adria i Italien. Mere information på
www.rotaxmaxchallenge-eurotrophy.com.

KART CUP NORD
2019
Tredje afdeling køres på
Løvel Karting Bane lørdag
den 11 maj.
Tillægsregler og tilmelding
på www.drmc.dk.
Tilmeldinger er åben.

DANSK ROTAX MAX CHALLENGE 2019 – DANSK MESTERSKAB 2019 - SJÆLLANDSMESTERSKAB 2019
– LADIES CUP 2019.
ROTAX MICRO – MINI – JUNIOR – SENIOR M/XL – DD2 – DD2 JUNIOR – MASTER DD2 – XL DD2.
ARRANGØR

Rotax Danmark – Rødby Go Kart Klub

SEKRETARIAT

RGKK: rgkk@rgkk.dk. Britta Petersen

LØBET

Åben national konkurrence for klasserne: ROTAX MICRO – ROTAX MINI – ROTAX JUNIOR – ROTAX
SENIOR M/XL – ROTAX DD2 – ROTAX DD2 JUNIOR – MASTER DD2 – XL DD2.

DELTAGERE

Kører med gyldigt 2019 licens. Åbent for udenlandsk deltagelse.

Lørdag den 11. maj 2019:
ROTAX MICRO
ROTAX MINI
ROTAX JUNIOR
ROTAX SENIOR
ROTAX DD2 / DD2 Junior
ROTAX MASTER / XL DD2 – (RMC)

RMC / DM – 3 / SM – 2
RMC / DM – 3 / SM – 2
RMC / DM – 3 / SM – 2
RMC / DM – 3 / SM – 2
RMC / DM – 3 / SM – 2
RMC / DM – 3 / SM – 2

Træning – tidt. – indl. heats/s – pre- finale – Finale 1 – Finale
Træning – tidtagning – indl. heats/s.
Træning – tidtagning – indl. heats/s.
Træning – tidtagning – indl. heats/s.
Træning – tidtagning – indl. heats/s.
Træning – tidtagning – indl. heats/s – pre- finale – Finale

Søndag den 12. maj 2019:
ROTAX MINI
ROTAX JUNIOR
ROTAX SENIOR
ROTAX DD2 / Junior – Master / XL

RMC / DM – 3 / SM – 2
RMC / DM – 3 / SM – 2
RMC / DM – 3 / SM – 2
RMC / DM – 3 / SM – 2

Træning – evt. indl. heat / finale 1 – pre- finale – Finale.
Træning – evt. indl. heat / finale 1 – pre- finale – Finale.
Træning – evt. indl. heat / finale 1 – pre- finale – Finale.
Træning – evt. indl. heat / finale 1 – 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

RødbyKarting Ring, Færgevej 26. 4970 Rødby Havn. Banens længde 1.246 m, bredde 8 – 10 m.

OFFICIALS

Løbsleder: Flemming Adrian. Tårnchef: PederMadsen. Teknisk kontrol: Rotax Danmark

ANMELDELSE

Anmeldelse foretages på www.drmc.dk. Online tilmelding er åben. Anmeldelse kan også foretages på tlf.
97116811. For at være rettidig, skal anmeldelsen være foretaget senest onsdag den 8. maj. Rettidig i forhold til
præmiering – 4. MAJ. Det er muligt at efteranmelde.

STARTGEBYR

Rotax Micro kr. 450. Rotax Master/XL DD2 kr. 600. Rotax Master/XL DD2 ved deltagelse begge dage kr. 800.
Andre klasser: kr. 800. Betales ved licenskontrollen. Der kan betales med kontant, kort eller mobil pay.

AFVIKLING
Lørdag 11. maj
Søndag 12. maj

Efter ovenstående skema under – lørdag / søndag. Tidtagning/heats/finaler: minutter angives i tidsplanen. Gældende for ovenstående: se foreløbig tidsplan. Beregning: Ved kvalifikationheats. 1. plads = 0 point, 2. plads = 2 point
o.s.v. Lørdag: Startopstilling til Master / XL DD 2 pre- finale efter indledende heat/s. Startopstilling til førergruppens finale efter resultatet af pre- finalen. Førergruppens heats søndag tæller ikke til førergruppens DM / SM.

PRÆMIERING

Lørdag – tre bedste i Rotax Master DD2, samt tre bedste XL DD2 kører. Fem bedste Rotax Micro. Søndag – fem
bedste Rotax Mini og Rotax Junior. Tre bedste Rotax Senior og Rotax DD2. Præmiering alle klasser i forhold til rettidig tilmelding.

SÆRLIGE BESTEMMELSER

Der er ingen træning for Rotax Micro og Rotax Mini fredag den 10. mal. 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/tire-reg#bruger. Tire-reg vejledning:
https://bit.ly/2ujbmVB. Registrering skal være foretaget inden løbsdækkene tages i brug. Bestilling af skrueplads på
mail: heidi@gascentersyd.dk. Konkurrencen starter ved tidsplanens begyndelse.

Fredag 10. maj

Træning: 13.00 – 18.00. Forbeholdt for kører, der er tilmeldt løbet. Gebyr: kr. 250. Maskinkontrol kommer rundt til
de der er klar – mellem 13.00 og 18.00. Licenskontrol i sekretatiatet 13.00 – 18.00 Tidsplan udleveres ved licenskontrollen.

Tidsplan
Lørdag 11. maj
Søndag 12. maj

Licens- maskinkontrol: 07.30 – 08.30. Tidsplan udleveres ved licenskontrol. Træning starter 08.00.
Træning starter 08.00.

Hotel

Femern Buisness House 60225085. Stop`n Sleep Hotel 61196066. Lalandia 54610500 ( hytter ).

Rødby Karting Ring
Camping
El -tilslutning

Træningstider 2019: Onsdag 15.00 – 19.00. Fredag 15.00 – 18.00. Lørdag 09 – 17.30. Fra primo april til ultimo
oktober. Camping for deltagerne til arrangementet. Camping - der skal være min. 3 m. afstand mellem vognene.
Campingvogn eller andet: pr. enhed incl. strøm kr. 200.

