Dansk Rotax Max Challenge starter efteråret på Korsør Kart Bane. I weekenden 17 - 18 august køres 6. afdeling af dette års Rotax
Challenge serie. Løbet er samtidig tællende til 2019 Sjællandsmesterskaberne. Korsør Kart Klub er arrangør og løbslerne er Flemming
Stahl og Gregers Stahrenberg. Tårnet bliver passet af Morten Andersen og teknisk kontrol er Rotax DK. Løbene på Korsør Kart Bane
har altid været hyggelige og velafviklet, og også denne gang har man lovet fint sommervejr. Mesterskabsreglementer og stillinger på
www.drmc.dk. Dog kan der stadig mangle enkelte opdateringer.
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. 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. 9.00.
Vi ses på Korsør Kart Bane. Vi glæder os.

ROTAX INTERNATIONAL LØB.
Der er et par pladser tilbage 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.

KART CUP NORD - 5
Lørdag den 10. august afvikles femte afdeling af dette års Kart
Cup Nord på Løvel Motorpark.
VMK - Viborg Motor Klub er arrangør. Per simonsen er løbsleder. Tilmeldingen er åben og foretages på www.drmc.dk. Her
kan tillægsreglerne også findes. Tilmelding kan også foretages
på dagen. Banen åbner kl. 7.00

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

Rotax Danmark – Korsør Kart Klub.

SEKRETARIAT

KKK: Bente Stahl, Birketoften 4, 4281 Gørlev. Mb. Nr. 26236058. Mail bfstahl@gmail.com

LØBET

National konkurrence for klasserne: Rotax Micro – Rotax Mini – Rotax Junior – Rotax Senior – Rotax DD2 –
Rotax DD2 Junior – Master/XL DD2.

DELTAGERE

Kører med gyldigt 2019 licens. Åbent for udenlandsk deltagelse.

Lørdag den 17. august 2019:
ROTAX MICRO
ROTAX MINI
ROTAX JUNIOR
ROTAX SENIOR / Master/ XL
ROTAX DD2 / DD2 Junior
ROTAX MASTER / XL DD2 – (DRMC)

RMC / DM / – 6 – SM 4
RMC / DM / – 6 – SM 4
RMC / DM / – 6 – SM 4
RMC / DM / – 6 – SM 4
RMC / DM / – 6 – SM 4
RMC / DM / – 6 – SM 4

Træning – tidt. – indl. heats/s – pre- finale – 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 18. august 2019:
ROTAX MINI
ROTAX JUNIOR
ROTAX SENIOR / Master / XL
ROTAX DD2 / Junior – Master / XL

RMC / DM / – 6 – SM 4
RMC / DM / – 6 – SM 4
RMC / DM / – 6 – SM 4
RMC / DM / – 6 – SM 4

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 DRMC reglementer 2019 og disse tillægsregler. DASU
reglementer og Rotax DK reglementer på www.dasu.dk eller www.drmc.dk.

BANEN

Korsør Kart Bane: Ørnumvej 25, 4200 Korsør. 641 meter.

OFFICIALS

Løbsleder: Flemming Stahl – OF 612, Gregers Stahrenberg – OF 612. Tårnchef: Morten Andersen – OF 624.
Teknisk kontrol / DRMC reglementer: Rotax Danmark, Hans Ladefoged – 97116811. Teknisk kontrol / DASU
reglementer: Arni Thorsen – OF 641.

ANMELDELSE

Anmeldelse foretages på www.drmc.dk. Online anmeldelse er åben. Anmeldelse kan også foretages på tlf.
97116811. For at være rettidig, skal anmeldelsen være foretaget senest onsdag den 14. august. Rettidig i forhold til
præmiering – 10. august. 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. Efteranmeldelse: startgebyr + kr. 25.

AFVIKLING
Lørdag 17. august
Søndag 18. august

Efter ovenstående skema under – lørdag / søndag. Tidtagning/heats/finaler: minutter angives i tidsplanen. Lørdag:
Startopstilling til Master / XL DD2 pre- finale efter indledende heat/s. Startopstilling til førergruppens finale efter
resultatet af pre- finalen. Beregning: Ved kvalifikationheats. 1. plads = 0 point, 2. plads = 2 point o.s.v.
Førergruppernes heats søndag gælder ikke til førergruppernes DM/SM.

PRÆMIERING

Fem første i Rotax Master DD2, samt tre bedste XL DD2 kører ( lørdag ). Alle rettidige tilmeldte kører i Rotax
Micro ( lørdag ). 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 ” – bedste i Rotax Micro, 3 bedste i Mini, to bedste i Junior, Senior og DD2. Præmiering - alle
klasser i forhold til rettidig tilmelding.

SÆRLIGE BESTEMMELSER

Der er ingen træning for Rotax Micro og Rotax Mini torsdag den 15. og fredag den 16. august. 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.
Konkurrencen starter ved tidsplanens begyndelse. Opstart af motorer er ikke tilladt før kl. 09.00 og efter kl. 18.00,
og kun efter regl. 6 § 60.704. Endvidere må der ikke opstartes motorer i pausen kl. 12.00 – 13.00. Ryttergård: Ved
opsætning af telte, må der ikke slås pløkker i det asfalterede område. Plads- og overnatningsbestilling: Peter Juul –
speterjuul@gmail.com. Der kan benyttes dankort / mobil pay.

Fredag 16. august

Træning: 16.00 – 20.00. Gebyr: kr. 200. KKK medlemmer træner gratis. Licens- og maskinkontrol - 19.00-20.15.
Tidsplan udleveres ved licenskontrol

Tidsplan
Lørdag 17. august

Licens- maskinkontrol: 08.00–09.00. Tidsplan udleveres ved licenskontrol. Træning starter 9.00.

Søndag 18. august

Træning starter 9.00.

Hotel / Camping

Camping ved banen for deltager ved arrangementet. Gebyr / inkl. strøm på KR. 100 pr. døgn. Eller camping på:
Lystskovens camping, 58371020 - Storebælt feriecenter, 58383805. Hotel Grand Park, 58350110 - Hotel
Rudolph, 58302000.

Korsør Kart Bane.

Træningstider: onsdag 16.00 – 20.00. Lørdag 09.00 – 14.00. Træningsgebyr kr. 200

