Et nyt løbsformat vil blive introduceret af Rotax ved - Rotax Max Challenge International Trophy - på Le mans karting
banen i Le mans, Frankrig. Stævnet finder sted fra tirsdag den 20. august til finaledagen - lørdag den 24. august. Der
køres i føende klasser med begrænset antal deltagere. Rotax Micro, Rotax Mini, Rotax DD2 og Master DD2 med 36
kører i hver klasse. Rotax Junior og Rotax Senior med 108 kører i hver klasse. Der kan køres på en national DASU licens
med en starttilladelse fra DASU.
Specielt for Rotax Micro og Rotax Mini: der køres med egen kart og en ny lånemotor fra Rotax - motor med alt tilbehør.
Leje af lånemotor er inkluderet i anmeldelsesgebyret. De andre klasser køres med egen kart og motor.
Anmeldelsesgebyr:
Rotax Micro / Rotax Mini:
889 euro. Anmeldelse og inkl. motorleje - 2 set Mojo C2 og 1 L XPS olie.
Rotax Junior:
730 euro. Anmeldelse - 2 sæt Mojo D2 og 1 L XPS olie
Rotax Senior / DD2 / Master DD2:
750 euro. Anmeldelse - 2 sæt Mojo D5 og 1 L XPS olie
Fantastiske præmier i form af - Rotax Can Am DS 90 Quard - Rotax motorer - og ” tickets ” - billetter til Rotax Grand
Finals i Napoli, Italien i oktober 2019.
Nyhed til Danmark: Vi har fået ekstra pladser til Le Mans løbet - en plads til en kører i klasse Rotax Micro. 2 pladser
i Rotax Junior - og 2 pladser i Master DD2.
Er du interesseret i en af disse pladser kontakt da venligst Rotax Danmark hurtigst muligt og hør nærmere. Vi er dig behjælpelig med anmeldelse o.s.v. Vi træffes på tlf.. 97 116811 eller mail swiss@swiss.dk.
Har du ikke før prøvet et Rotax Internationalt løb - jah, så er chancen her nu. Du vil slet ikke fortryde det.
Rotax DK.

Måske årets mest prestigefyldte mesterskab - Rotax Nordic Championship. Et mesterskab,
der er blevet afviklet siden 2006 og et mesterskab mange kører ønsker at vinde - helt fra
Rotax Micro til Rotax Master / XL DD2 og henover Rotax Ladies klasserne. Løbet bliver som
vanen tro - afviklet den første uge af august og på Midtjysk Karting Bane. Det er et weekend
arrangement for alle Rotax klasser / førergrupper - masser af spændende go kart heats masser af go kart hygge over hele weekenden.
Lørdag aften tilbyder cafeteriaet - levende musik - helstegt pattegris samt andre godter. Ligeledes vil der lørdag aften
blive afviklet ” team Le Mans ” med helt nye udlejningskarts. Ring Jørgen 23323232 for mere info.
Du sagtens nå det endnu. Tillægsregler på www.dasu.dk eller www.drmc.dk. Tidsplaner på www.drmc.dk. Tilmeldingen er åben og
foretages på www.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. Husk at få dit kartnummer optaget i ” Rotax nummerregister 2019 ”.
Rotax Nordisk Mesterskab er et løb, hvor der er plads til alle, såvel øvede som begynderen. 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 Midtjysk Karting Bane. Vi glæder os.

