DRMC 5.
Nu ruller Dansk Rotax Max Challenge igen - denne gang flytter vi til det sønderjyske. Vi skal igen besøge Motorsport Sønderjylland
og Go Kart Center Skærbæk. Løbene i Skærbæk har altid været velorganiseret og afviklet i en hjælpsom, fornuftig, rolig og sportslig
måde - et rigtig hyggeløb. Løbet er samtidig en afdeling af Jysk Mesterskab 2019. Mesterskabsreglementer og stillinger på
www.drmc.dk. Dog kan der stadig mangle enkelte opdateringer. MSS er løbsarrangør og løbsleder er Johnny Bertelsen. Kim Tygesen
er tårnchef og som sædvanlig står Rotax DK for den tekniske kontrol.
Tillægsregler på www.drmc.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.
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. 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 Go Kart Center Skærbæk. Vi glæder os.

Vi er nu halvvejs i dette års Dansk Rotax Max Challenge - men
mesterskaberne er stadig åbent i alle klasser. Kampen om
pladserne til Rotax Grand Finals strammer til. Rotax
verdensmesterskabet bliver afviklet for tyvende gang og denne
gang på ” Circuito Internazionale Napoli ” i Italien.
Som sædvanlig stilles karter og motorer til kørernes rådighed ved dette meget store
kartingløb. Karterne bliver denne gang levert af føgende kartfabrikker: Rotax Micro Praga. Rotax Mini - Compkart. Rotax Junior - Praga. Rotax Senior - Sodi. Rotax DD2 Birel Art. Rotax Master DD2 - Sodi. Rotax E Kart - Sodi.
OG - efter en fantastisk 4. afdeling på Roskilde Racing Center bliver kampen om
pladser til Napoli endnu tættere. 109 Rotax kører var til start - hvilket beviser, at også
på Sjælland er Rotax klasserne godt repræsenteret.
John Sørensen var løbsleder, Carsten Boye var tårnchef og DASU dommeren denne
gang var Lars Stærkær. Weekenden forløb fint, med en hurtig og præcis afvikling.
Masser af fine heats med masser af spænding og fine overhalinger.
Næste afdeling af DRMC / SM på Sjælland bliver 17 - 18 august. Vi glæder os allerede.

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

Rotax Danmark – Motorsports Sønderjylland.

SEKRETARIAT

MSS. Johnny Bertelsen. 40361021 ( 15 – 17 ). Johnny.bertelsen69@gmail.com. Pladsbestilling:
mss.kart@gmail.com

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 29. juni 2019:
ROTAX MICRO
ROTAX MINI
ROTAX JUNIOR
ROTAX SENIOR
ROTAX DD2 / DD2 Junior
ROTAX MASTER / XL DD2 – (RMC)

RMC / DM 5 / JM – 3
RMC / DM 5 / JM – 3
RMC / DM 5 / JM – 3
RMC / DM 5 / JM – 3
RMC / DM 5 / JM – 3
RMC / DM 5 / JM – 3

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 30. juni 2019:
ROTAX MINI
ROTAX JUNIOR
ROTAX SENIOR
ROTAX DD2 / Junior – Master / XL

RMC / DM 5 / JM – 3
RMC / DM 5 / JM – 3
RMC / DM 5 / JM – 3
RMC / DM 5 / JM – 3

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

Go-Kart Center Skærbæk - 900 meter. Astrupvej 40, 6780 Skærbæk.

OFFICIALS

Løbsleder: Johnny Bertelsen – OF 612. Tårnchef: Kim Tygesen – OF 624. 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 26. juni. Rettidig i forhold til
præmiering – 21. juni. 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. D

AFVIKLING
Lørdag 29. juni
Søndag 30. juni

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 / JM.

PRÆMIERING

Lørdag – fem første i Rotax Master DD2, samt tre bedste XL DD2 kører. Alle rettidige tilmeldte kører i Rotax
Micro. Søndag – fem bedste Rotax Mini, Rotax Junior, Rotax Senior (+ bedste Senior Master + bedste Senior XL),
Rotax DD2 (+ tre bedste Master DD2 og tre bedste XL DD2). Tre bedste i Rotax DD2 Junior.
Rotax ” Ladies ” – tre bedste i Rotax Micro, Mini, Junior, Senior og bedste DD2. Præmiering - alle klasser i forhold
til rettidig tilmelding.

SÆRLIGE BESTEMMELSER

Der er ingen træning for Rotax Micro og Rotax Mini fredag den 28. juni. 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.
Der kan lejes transpondere – kr. 150. Konkurrencen starter ved tidsplanens begyndelse.

Fredag 28. juni

Træning: 13.00 –18.00. Forbeholdt for kører, der er tilmeldt løbet. Licens- og maskinkontrol - 18.00-19.00.
Tidsplan udleveres ved licenskontrollen.

Tidsplan
Lørdag 29 . juni

Licens- maskinkontrol: 07.15 – 08.00. Tidsplan udleveres ved licenskontrol. Træning starter 08.00.

Søndag 30. juni

Træning starter 08.00.

Hotel

Skærbæk fritidscenter – www.kursus-fritidscenter.dk. Frifelt Kro – www.frifeltkro.dk. Hotel Kommandørgården –
wwwkommandoergaarden.dk. Enjoy resorts, Rømø – www.enjoyresorts.dk.

Go-Kart Center
Skærbæk
Camping
El -tilslutning

Motor Sport Sønderjylland – www.m-s-s.dk. Træningstider 2019. Tirsdage og torsdage:16.00 – 20.00. Lørdage:
10.00-14.00. Campingvogne på campingarealet. Der skal være min. 3 m. afstand mellem vognene. Gebyr:
campingvogn pr. døgn - kr. 100.

