THY MOTOR SPORT KARTING
Så er det tid til 5. afdeling af 2013 Dansk Rotax Max Challenge. Løbet er
det sidste store go kart brag inden sommerferien. Man kan også skrabe point sammen til Dansk Mesterskab og Jysk Mesterskab i Rotax klasserne.
Rotax Micro kører igen ( delvist ) som et weekendarrangement. Tillægsreglerne var også rimelige lette at få igennem DASU denne gang, så vi håber
endnu engang på et kanon arrangement. JM - reglementsmæssigt mangler vi
stadig en løsning på den manglende afdeling, der skulle have været kørt ved
Aquila Cuppen. Aquila Cuppen 2013 blev desværre aflyst. Dato og datosammenfald. Tilmelding til DRMC 5 er åben, og vi mangler kun din. Ifølge tillægsreglerne er den 23. juni datoen, hvor du kan spare lidt penge
ved at tilmelde dig. Tilmeldingen foregår som altid, på www.drmc.dk - let og ligetil - og det koster ikke noget.
Pointstilling i alle mesterskaberne skulle være opdateret, og kan ses på www.drmc.dk under - resultater. Vi ses på Thy Karting Center

Finder sted i weekenden 10 - 11 august 2013 sæt kryds i kalenderen. Midtjysk Karting Bane
med årets store karting begivenhed. Her er der
plads til alle. Der bliver også i år plads til

Tredje afdeling af dette års Rotax Euro Challenge bliver kørt i
England på P F International. Arrangementsdatoerne er 15 - 21
juli 2013. Tilmelding på www.rotaxmaxeurochallenge.com
Reminder: sidste officielle tilmeldingsdato er den 9 . juni 2013,
- måske kan du nå det endnu.
Mathias S. Kristensen er tilmeldt i Junior, og de bliver spændene
at se om han fortsætter succesen fra sidste afdeling i Italien.
I senior har vi Tobias Holm, Martin H. Mortensen og Jan Jønck,
og også disse tre herrer har mulighederne for en topplacering.
Alle nævnte kører er anmeldt af RS Competition. I Senior mangler vi desværre denne gang Christian Thorsen. I DD2 mangler
ligeledes Niklas V. Olsen, der ellers har deltaget i de to første
afdelinger.
Fabriksteamet fra CRG er heller ikke med denne gang.

historisk karting. Der vil blive kørt for alle
Rotax klasser samt et arrangement / konkurrence for historiks go kart. Tillægsregler på
www.drmc.dk en af nærmeste dage.

