ROTAX MICRO – MINI – JUNIOR – SENIOR m. førergrupper – DD2 m. førergrupper – MASTER/XL DD2 og
LADIES CUPS.

ARRANGØR

Rotax Danmark, Virkelyst 12, Gjellerup, 7400 Herning. Tlf. 97 116811 - www.drmc.dk

SEKRETARIAT

Korsør Kart Klub. Bente Stahl, Birketoften 4, 4281 Gørlev. Mail: stahl@cdnet.dk

DATO / LØB

Åben national konkurrence for klasserne: ROTAX MICRO – ROTAX MINI – ROTAX JUNIOR – ROTAX
SENIOR / National / Master / XL – ROTAX DD2 og ROTAX Master/XL DD2.

Lørdag den 24. august 2013:
ROTAX MICRO
ROTAX MINI – Ladies Cup
ROTAX JUNIOR – Ladies Cup
ROTAX SENIOR / National / Master /
XL / Ladies Cup
ROTAX MASTER / XL – DD2
ROTAX DD2

DM 6 – SM 2
DM 6
DM / RMC – 6
DM / RMC – 6
DM / RMC – 6
DM / RMC – 6

Træning – tidtagning – indl. heat/s – pre- finale - dinale
Træning – tidtagning – super pole – indl. heat/s.
Træning – tidtagning – super pole – indl. heat/s..
Træning – tidtagning – super pole – indl. heat/s.
Træning – tidtagning – indl. heat/s – pre- finale – finale.
Træning – tidtagning – indl. heat/s.

Søndag den 25. august 2013:
ROTAX MINI – Ladies Cup
ROTAX JUNIOR – Ladies Cup
ROTAX SENIOR / National / Master /
XL / Ladies Cup
ROTAX MASTER-XL DD2
ROTAX DD2 m. førergrupper

” warm up ” – finale 1 – pre- finale – finale.
” warm up ” – finale 1 – pre- finale – finale.

DM 6

” warm up ” – finale 1 – pre- finale – finale.
” warm up ” – finale 1 – pre- finale – finale.
” warm up ” – finale 1 – pre- finale – finale.

DELTAGERE

Kører med gyldigt DASU 2013 licens. Åbent for udenlandsk deltagelse.

REGLEMENT

Løbet afvikles efter DASU reglement 1 2013samt 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.

BANEN

Korsør Kart bane. Længde 641 meter, bredde 6 – 7,5 meter.

OFFICIALS

Løbsleder: Benny Nielsen. Teknisk kontrol: Rotax Danmark

ANMELDELSE

Anmeldelse kan foretages på www.drmc.dk. Online anmeldelse åbnes 17. juni 2013. Anmeldelse kan også
foretages – pr. post eller tlf. 97 116811. Rettidig tilmelding senest onsdag den 21. august 2013. For at være rettidig
med hensyn til præmiering, skal anmeldelsen være foretaget senest lørdag den 17. august. Det er muligt at
efteranmelde.
Rotax Micro kr. 450,--. Andre klasser: Ved rettidig tilmelding ( 17. august ) KR. 650, – . Tilmelding fra 18 august –
til og med onsdag 21. august – KR. 700,--. Efteranmeldelse: startgebyr: kr. 700,-- + kr. 150,--. Betales ved
licenskontrollen. Der kan betales med dankort.

STARTGEBYR

AFVIKLING
Lørdag 24. august

ROTAX MICRO
Tidtagning – indledende heat/s – pre- finale – finale. Tidtagning/heats: minutter angives i tidsplan.

AFVIKLING
Lørdag 24. august
Søndag 25. august

ROTAX MINI
Tidtagning – indledende heat/s – finale 1 – pre- finale og finale. Tidtagning/heats: minutter angives i tidsplan.
ROTAX JUNIOR
Tidtagning – Superpole – indledende heat/s – finale 1 – pre- finale og finale. Tidt. / heats: min. angives i tidsplan.
ROTAX SENIOR/ National / Master / XL
Tidtagning – Superpole – indledende heat – finale 1 – pre- finale og finale. Tidt. / heats: minutter angives i tidsplan.
ROTAX DD2
Tidtagning – indledende heat/s – finale 1 – pre- finale og finale. Tidtagning/heats: minutter angives i tidsplan.
ROTAX Master / XL DD2
Lørdag tællende til Challenge: Tidtagning – indledende heat/s – pre- finale og finale. Tidtagning/heats: minutter
angives i tidsplan.
Søndag tællende til Dansk Mesterskab: finale 1 – pre- finale og finale. Heats: minutter angives i tidsplan.

BEREGNING
PRÆMIERING

Gældende for ovenstående: Dele af afviklingen kan ændres ved slutinstruktion. Se også foreløbig tidsplan.
Ved kvalifikationheats. 1. plads = 0 point, 2. plads = 2 point o.s.v.
Præmiering i henhold til rettidige anmeldte kører. Rotax Micro: præmier til alle rettidige tilmeldte kører.
Rotax Mini – Rotax Junior – Rotax Senior – Rotax DD2 til de fem bedste. Master DD2 Challenge ( lørdag ) til de
tre bedste. Ladies Cups i henhold til rettidige anmeldte kører.
Gældende for Rotax Master og XL klasser, samt Rotax National: Ved 10 rettidige tilmeldte i en klasse, Master eller

XL, er der præmier til de tre bedste i klassen. Ved 7 rettidige tilmeldte i en klasse, er der præmier til de to bedste i
klassen. Ved 1 - 6 rettidige tilmeldte i en klasse, er der præmier til vinderen i klassen.
SÆRLIGE BESTEMMELSER

Der er ingen træning for Rotax Micro fredag den 23. august. Under træning og heats anvendes gult rotorblink og
gult flag. 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. ligeledes skal rgl. 6 § 60.7 overholdes. AMB transponder
skal anvendes under hele arrangementet. Ryttergård: Ved opsætning af telte, må der ikke slås pløkker i det
asfalterede område. For overnatning / skruplads, kontaktes på mail: speterjuul@gmail.com. Mulighed for varm mad
– fredag den 23. august – ved bestilling på mail: maiaeas@hotmail.com.

Fredag 23. august

Intervaltræning. Pris kr. 200,--.
Licens- og maskinkontrol. Tidsplan udleveres ved licenskontrollen.

16.00 - 20.00
19.00 - 20.00

Licens- og maskinkontrol. Tidsplan udleveres ved licenskontrollen.
Førermøde
Træning.
Præmieoverrækkelse - Rotax Master / XL – RMC 2013 – umiddelbart efter sidste heat.

07.30 - 09.00
08.45
09.00 -

Søndag 25. august

” varm up ”. Præmieoverrækkelse – umiddelbart efter sidste heat.

09.00

Camping

Der kan camperes ved banen, mod miljø / strømgebyr på kr. 100,-- pr. døgn.
Eller på: Lystskovens camping, 58371020 - Storebælt feriecenter, 58383805.

Hotel

Hotel Jens Baggesen, 58351000 - Hotel Grand Park, 58350110 - Hotel Rudolph, 58302000.

Korsør Kart Bane

Træningstider 2013: onsdag 16.00 – 19.00 / Lørdag 09.00 – 14.00.
Onsdag den 21. august – lukket.

Tidsplan
Lørdag 24. august

