Arrangør

ROTAX DANMARK – MIDTJYSK KARTING KLUB.

Sekretariat

Virkelyst 12, Gjellerup, 7400 Herning. www.drmc.dk – mail: hlkartracing@hans.dk – tlf. +45 97116811

Løbet

ROTAX NORDIC CHAMPIONSHIP 2019 - 3. – 4. august 2019.
ROTAX MICRO - ROTAX MINI - ROTAX JUNIOR - ROTAX SENIOR / MASTER / XL - ROTAX DD2 - ROTAX
DD2 JUNIOR - ROTAX MASTER/XL DD2. ROTAX LADIES NORDIC CHAMPIONSHIP: Rotax Micro – Mini –
Junior – Senior – DD2. Løbet er samtidig tællende til JM 2019.

Lørdag 3. august

Træning, tidtagning og indledende heats

Søndag 4. august

” varm up ”, indledende heats, evt. opsamlingsheat, pre- finaler og finaler.

Deltagere
Reglement

Kører med gyldigt 2019 licens. Udenlandske kører med int. licens / national med starttilladelse fra ASN. Løbet af-vikles
efter DASU reglement 6 samt Rotax DK reglementer 2019 og disse tillægsregler. DASU reglementer og Rotax DK
reglementer på www.dasu.dk eller www.drmc.dk.
ROTAX SENIOR MASTER: minimums aldersgrænsen, er fra det kalenderår man fylder 30 år. ROTAX SENIOR
MASTER/XL afvikles som særskilt klasse, og er et weekendarrangement. ROTAX MASTER/XL DD2 afvikles som særskilt

klasse, og er et weekendarrangement. ROTAX MICRO afvikles som et weekendarrangement.
Evt. afvikles klasserne som førergrupper under de respektive klassereglementer.
Banen

Midtjysk Karting Bane, Ringstrupvej 14, 7430 Ikast. Længde 956 m. Bredde 7–10 m. 5 højre / 3 venstre sving.

Officials

Løbsleder: OF 612 – Klavs Madsen. Tårnchef: Michael Larsen. Teknisk kontrol: Rotax DK.

Anmeldelse

Tilmelding er åben og foretages på www.drmc.dk. Tilmelding kan også foretages på hans@hlkartracing.dk eller tlf. 0045
97116811. Rettidig tilmelding onsdag den 31. juli 2019. Det er muligt at foretage efteranmeldelse.

Startgebyr

Rotax Micro KR 450. Andre klasser: KR. 700. Startgebyret betales ved licenskontrollen. Det er ikke muligt at betale med
betalingskort. Der kan betales med kontant eller mobil pay.

Afvikling
Beregning

Efter ovenstående under – lørdag / søndag / 3.- 4. august. Tidtagning/heats/finaler: minutter angives i tidsplanen. Gældende
for ovenstående: se foreløbig tidsplan. Heats kan afkortes med op til 3 minutter. Pointskala indledende heats: 1. plads = 0
point. 2. plads = 2 point. 3. plads = 3 point. o.s.v.

Præmiering

Fem bedste i ROTAX MINI – JUNIOR – SENIOR – DD2 – Master DD2 – XL DD2. Til alle deltagerne i Rotax Micro. Tre
bedste i Rotax Senior Master, tre bedste i Rotax Senior XL. Tre bedste i Rotax DD2 Junior. Tre bedste i Rotax Ladies:
Micro – Mini – Junior – Senior og DD2.

Særligbestemmelser

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/tire-reg#bruger. Tire-reg vejledning: https://bit.ly/2ujbmVB.
Registrering skal være foretaget inden løbsdækkene tages i brug.
Motorplomberinger for udenlandske kører skal være fra Rotax importør og / eller autoriserede Rotax servicecentre i det
land, hvor køreren har licens. Udenlandske kører kan også anvendes dansk plombering. Rotax Micro – Rotax Mini: det
registrerede dæksæt skal anvendes fra klassernes første træning og resten af arrangementet. Det er ikke nødvendigt at
anvende registrerede dæk under søndagens ” warm up ”. Information / hjælp omkring Rotax og / eller arrangementet fås ved
henvendelse i Rotax teltet i depotet.
Der er mulighed for at leje transponder til kr. 150 – begrænset antal. Arrangementet begynder ved tidsplanens begyndelse.

Torsdag 1.
august.
Fredag 2. august

Banen åbnes for opstilling af telte / lastbiler og camping. Ingen træning.

16.00

Træning: Forbeholdt for kører, der er tilmeldt løbet. Gebyr: kr. 200 – dog ikke for kører med licens i MKK
Licens– og maskinkontrol ” scrutineering ”. Tidsplan udleveres ved licenskontrol.

14.00 - 18.00
18.00 - 19.00

Licens – og maskinkontrol ” scrutineering ” Fremvisning af kart , kørerudrustning. Tidsplan udleveres ved
licenskontrollen. Træning

07.15 - 08.00
08.00 -

Søndag 4. august.

”Warm up ”. Præmieoverrækkelse umiddelbart efter sidste finale.

08.00 -

Camping og el
tilslutning.

Camping for deltagerne: på campingarealet - der skal være min. 3 m. afstand mellem vognene. Gebyr for hele weekenden:
pr. campingvogn - kr. 150. El. tilslutning pr. lastbil – kr. 200, betales ved licenskontrollen.

Hoteller

Hotel Medi, Ikast, 97151944 – www.hotel-medi.dk. Hotel Birkegården, Herning, 97221522 - www.hotelbirke gaarden.dk.
Hotel Hammerum, Hammerum – 97208833. Østergårds Hotel, 97 124555 – www.oestergaards-hotel.dk. Dan Hostel
Herning, 97123144 – www.danhostelherning.dk. Hotel Scandic Regina, Herning – 97211500 – www.scandichotels.dk.
Faurholt bed & breakfast 97250006 – www.faurholtbedandbreakfast.dk.

Midtjysk Karting
Bane

Cafeteriet har åbent fra torsdag eftermiddag. Fredag, lørdag og søndag er der morgenbuffet med stort set alt – kr. 40,-.
Fredag: aftensmad – asiatisk kyllingeret med nudler og div. – kr. 60,-. Lørdag: helstegt pattegris m. husets kartofler, salat,
brød med hjemmelavet aioli og pesto – kr. 130,-. Der kan selvfølgelig også tilbydes cafeteriets burgere m.m. Kom og vær
med til en hyggelig aften! Tilmelding senest 31-7 på mail.beth72@live.dk eller på 41315401.
Banens cafeteria vil være åben torsdag, fredag, lørdag og søndag. Prøv et besøg i banens hyggelige cafeteria. Cafe-teriet har
mange spændende ting på menuen.
Træningstider. Tirsdage 15.00 – 19.00 ( forbeholdt børneklasser – Micro / Mini ).Torsdage 15.00 – 19.00. Lørdage 09.00 –
14.00. Der er lukket for træning torsdag den 1. august.

Tidsskema
Lørdag 3. august.

