ARRANGØR

ROTAX DANMARK

SEKRETARIAT

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

DATO

10. – 11. august 2013

LØBET

ROTAX NORDIC CHAMPIONSHIP 2013.
ROTAX – MICRO – MINI – JUNIOR – SENIOR – SENIOR NATIONAL – SENIOR MASTER / SENIOR XL og ROTAX
DD2 – ROTAX MASTER / XL DD2.

LØRDAG
10. august

Træning, tidtagning og indledende heats
ROTAX MICRO NORDIC CHAMPIONSHIP 2013. ROTAX MICRO ” LADIES “ NORDIC CHAMPIONSHIP 2013.
ROTAX MINI NORDIC CHAMPIONSHIP 2013. ROTAX MINI ” LADIES “ NORDIC CHAMPIONSHIP 2013.
ROTAX JUNIOR NORDIC CHAMPIONSHIP 2013. ROTAX JUNIOR ” LADIES “ NORDIC CHAMPIONSHIP 2013
ROTAX SENIOR NORDIC CHAMPIONSHIP 2013. ROTAX SENIOR ” LADIES “ NORDIC CHAMPIONSHIP 2013
ROTAX SENIOR NATIONAL NORDIC CHAMPIONSHIP 2013. ROTAX SENIOR MASTER CHAMPIONSHIP 2013.
ROTAX DD2 NORDIC CHAMPIONSHIP 2013. ROTAX DD2 MASTER NORDIC CHAMPIONSHIP 2013. ROTAX DD2
XL NORDIC CHAMPIONSHIP 2013.

SØNDAG
11. august

NORDIC CHAMPIONSHIP 2013. Warm up, indledende heats, opsamlingsheat, evt. B finaler, pre- finaler og finaler.
CLASSIC KART – træning /opvisning.

DELTAGERE

Danske kører med gyldigt DASU 2013 licens. Åbent for udenlandsk deltagelse.

REGLEMENT

Løbet afvikles efter DASU reglement 1 2013 samt de offentliggjorte DRMC reglementer, som består af mesterskabs- teknisk- samt afviklingsreglement, samt disse tillægsregler. DASU reglementer og Rotax DK reglementer
på www.dasu.dk eller www.drmc.dk Rotax class- and technical regulations – www.drmc.dk
ROTAX SENIOR MASTER: minimums aldersgrænsen, er fra det kalenderår man fylder 30 år.
ROTAX NATIONAL, SENIOR MASTER / XL køres som særskilt klasse. Se evt. tidsplan.
ROTAX MASTER / XL - DD2 køres som særskilt klasse. Minimumsvægt i XL DD2 – 185 kg.

BANEN

Midtjysk Karting Bane, Ringstrupvej 14, 7430 Ikast. Længde 763 m. Bredde 7–10 m. 5 højre / 3 venstre sving.

OFFICIALS

Løbsleder: Klavs Madsen. Rotax teknisk kontrol – Rotax DK.

ANMELDELSE

Anmeldelse / tilmelding foretages ON LINE på www.drmc.dk. Anmeldelse / tilmelding kan også foretages på swiss@swiss.dk
eller tlf. 0045 97ll6811. Tilmelding åbnes 1. juli 2013. Rettidig tilmelding senest onsdag den 7. august 2013. Det er muligt at
foretage efteranmeldelse.

STARTGEBYR

Rotax Micro – KR. 500. Andre klasser – KR. 700, Classic Kart – KR. 00,--. Startgebyret betales ved licenskontrollen. Efteranmeldelse: startgebyr + KR. 50,--. Det er ikke muligt at betale med betalingskort.

AFVIKLING

ROTAX MICRO
Tidtagning – indledende heat/s – pre- finale og finale.

CLASSIC KART – ( kun søndag )
Træning - opvisning.

ROTAX MINI
Tidtagning – indledende heat/s – pre- finale og finale.

ROTAX JUNIOR
Tidtagning – indledende heat/s – pre- finale og finale

ROTAX SENIOR
Tidtagning – indledende heat/s – pre- finale og finale.

ROTAX NATIONAL / MASTER
Tidtagning – indledende heat/s – pre- finale og finale.
.
ROTAX MASTER / XL – DD2
Tidtagning – indledende heat/s – pre- finale og finale.

ROTAX DD2
Tidtagning – indledende heat/s – pre- finale og finale.

Gældende for ovenstående klasser:
Længden ( minutter ) af tidtagning, indl. heat/s, pre- finale og finale angives i tidsplanen. Ved færre startende end
10 kører i Senior Master / XL / National, Master DD2 / XL tilsammen, kan disse førergrupper køres sammen med
Senior / DD2.
BEREGNING

Pointskala i hvert heat: 1. plads = 0 point. 2. plads = 2 point. 3. plads = 3 point. o.s.v.

PRÆMIERING

Fem bedste i ROTAX MINI – JUNIOR – SENIOR og DD2
Tre bedste i ROTAX SENIOR NATIONAL, ROTAX SENIOR MASTER
Tre bedste i ROTAX DD2 MASTER og ROTAX DD2 XL
Tre bedste i ROTAX MINI LADIES – tre bedste i ROTAX JUNIOR LADIES og tre bedste i ROTAX SENIOR LADIES.
Til alle deltagerne i Rotax Micro – og til bedste Rotax Micro Lady.

SÆRLIGE
BESTEMMELSER

AMB transponder skal anvendes under hele arrangementet. Der anvendes gult flag og gult rotorblink. Der er mulighed for at leje
transponder til kr. 150,-. Begrænset antal.
I hver klasse må der højst anvendes 1 kart og 2 motorer. Blanket til chassis og motorregistrering udleveres ved licenskontrollen.
Blanketten afleveres udfyldt før tidtagningen til official på ”startgridden”. Motorplomberingen må ikke brydes under
arrangementet. Der kan ved motoruheld gives tilladelse til reparation og ændret plombering - ( evt. tilladelse til ibrugtagning af
anden motor ). Denne ændring skal godkendes af den tekniske chef, og godkendelsen skal ske inden brud af registeret

SÆRLIGE
BESTEMMELSER
DÆK.

plombering. Ved eventuelle skader på et chassis kan dette udskiftes. Denne udskiftning skal dog godkendes af den tekniske chef.
Godkendelsen skal være foretaget før chassiset tages i brug.
Motorplomberinger for udenlandske kører skal være fra Rotax importør og / eller autoriserede Rotax servicecentre i det land, hvor
køreren har licens. Der kan også anvendes dansk plombering.
Dæk – ” slicks ” – til klasserne Rotax Mini – Rotax Junior – Rotax Senior og DD2 købes af arrangør. Disse dæk vil være mærket
og skal bruges ved mindst tidtagning, indl. heat, pre- og finale. Rotax Mini dog stadig efter klassereglementet – punkt 2.5. Rotax
Junior: kravet om anvendelse af ”slicks ” fra klassens første træning (klassereglement, punkt 2.5) bortfalder ved dette
arrangement. Et eventuelt ekstra dæk købes af arrangør. Der vil under hele arrangementet være muligt at købe dette ” ekstra ”
dæk. Prisliste på et evt. ” ekstra ” dæk kan afhentes ved licenskontrollen.
Dækpriser: Et sæt BRIDGESTONE YJL – KR. 1.300,--. Et sæt MOJO D1 – KR. 1.300,--. Et sæt MOJO D2 – KR. 1.400,--. Et
sæt MOJO D3 – KR. 1.500,--. Alle priser er inkl. moms. ” Dækbon ” købes ved licenskontrollen og dækkene udleveres i
maskinkontrollen. Kører i de fire ovennævnte klaser, der ønsker at anvende egne ” brugte ” dæk til arrangementer får disse
godkendt ved Rotax teknisk kontrol. Rotax tekniske chef afgør tvivlspørgsmål vedr. ” brugte ” dæk. Kørerne levere selv
regndæk, der vil blive mærket første gang de tages i brug.
Classic Kart træning - opvisning. Kart / motor – 100 ccm. fra før 1995. Yderligere oplysninger på 97116811.
Banen åbnes for teams / opstilling af telte / lastbiler og camping. Ingen træning.

16.00

Der er ingen træning for Rotax Micro fredag den 3. august. Andre klasser - Fri træning.

13.00 - 18.00

Træningen kan blive afviklet som intervaltræning. Træningsgebyr: kr. 200.00 – dog ikke for kører med
licens i MKK. Denne fredagstræning er kun åben for deltagerne til ROTAX NORDIC
CHAMPIONSHIP 2013.
Licenskontrol – og teknisk kontrol ” scrutineering ” Fremvisning af kart , kørerudrustning og motorer.

18.00 - 19.00

Tidsskema
Lørdag den
10. august

Licenskontrol og teknisk kontrol ” scrutineering ” Fremvisning af kart , kørerudrustning og motorer.
Tidsplan udleveres i licenskontrollen. Træning

07.30 - 08.30
08.00 –

Søndag den
11. august

Warm up.
Præmieoverrækkelse ca.

08.00 –
15.40

Camping

Begrænset campingareal ved banen. Campingafgift ( inkl. EL ) - kr. 200,--. Betales ved licenskontrollen. Ingen camping i
depotområdet. Nærmeste campingplads: Sunds Sø Camping, Søgårdvej 2, Sunds. tlf. 0045 97142031

Hoteller

Hotel Medi, Ikast – 0045 97151944 – www.hotel-medi.dk, Hotel Birkegården, Herning – 0045 97221522 www.hotelbirkegaarden.dk, Hotel Hammerum, Hammerum – 0045 97208833, Østergårds Hotel – 0045 97 124555 –
www.oestergaardshotel.dk, Dan Hostel Herning, 0045 97123144 – www.danhostelherning.dk, Hotel Scandic Regina, Herning –
0045 97211500 – www.scandichotels.dk.

Midtjysk Karting
Bane

Banens cafeteria vil være åbent torsdag, fredag, lørdag og søndag.

Torsdag den
08. august
Fredag den
09. august

Træningstider 2013 – Midtjysk Karting Bane. Torsdag 15.00 – 19.00. Lørdag 09.30 – 13.00.
Midtjysk Karting Bane er lukket for træning torsdag den 08. august 2013.

