Tiden sig nærmer - årets go kart race for alle - Nordiske Mesterskaber for Rotax klasserne samt
Midtjysk Karting Bane og Midtjysk Karting Klub inviterer til årets store karting begivenhed.

Senior Master / National kører eget løb. Senior Master aldersgrænsen er nedsat til det kalenderår man fylder 30. Her bliver der åbnet for mange til at prøve Rotax konceptet. Prøv
evt. Rotax Danmarks nye ” leasingkoncept ” - kontakt Rotax DK eller dit nærmester Rotax
Servicecenter for nærmere oplysninger. Master / XL DD2 kører også eget løb - tidtagning
indledende heats etc. XL DD2 vægtgrænsen er sat til minimum 185 kg.
I 2012 introducerede Midtjysk Karting - Classic Kart - et tiltag for at få ” veteran kart ” på benene i
Danmark. Til NM 2013 for Rotax klasserne, vil man forsætte med denne ide` og for anden gang
afvikle - Classic Kart Challenge.
Her til løbet i 2013 håber man på lidt flere af disse fantastiske karts. Her til en begyndelse snyder
man lidt med reglerne. De er nemlig enkle - kart og motor fra før 1995 - motor max 100 ccm. Regler for konkurrence angives på dagen.
Historiske - Classic Karts er det store hit over hele Europa - selv CIK har taget Classic Karts på programmet.
Tillægsregler til løbet vedhæftet dette nyhedsbrev. Kan også ses på www.dasu.dk eller www.drmc.dk. Tilmelding er åben og foretages på
www.drmc.dk. Her kan du også se allerede tilmeldte kører. Der vil være livetiming fra NM 2013 - følg med www.drmc.dk.
Vi ses til Nordisk Mesterskab på Midtjysk Karting Bane den 10 - 11 august 2013.
ROTAX EM - FINALER - Circuit Sologne Karting,
Salbris, Frankrig
Denne fantastiske bane i midt frankrig skal være skueplads
for afgørelserne i dette års Rotax Eurochallenge i klasserne
Junior - Senior - DD2 og Master DD2. Løbet køres fra 2. til
8. september 2013.
I Junior er Mathias S. Kristensen på en tredjeplads inden
sidste afdeling. Martin H. Mortensen er på en samlet femteplads, Jan Jønck på plads 15 og Tobias Holm på plads 24. I
DD2 er Nicklas V. Olsen nr. 33. i den samlede stilling.
Tilmelding er åben og foretages på www.rotaxmaxeurochallenge.com. Rettidig tilmelding er 4. august 2013 - så du kan nå det endnu.
Yderligere oplysninger - hjælp på 97 116811. Der bliver også live TV - og timing fra
Circuit Sologne Karting.

