ROTAX MAX CHALLENGE GRAND FINALS 2010
LA CONCA - bliver banen, der i november skal være vært ved Rotax
Grand Finals 2010.
La Conca - Muro Leccese i det sydlige Italien var også vært ved Rotax
Verdensmesterskaberne i 2008. Allerede nu vil mange kartentusiaster
verden over begynde at glæde sig til at skulle gense denne smukke del
af Italien.
Dette Rotax VM bliver det største af alle de VMér Rotax har afviklet.
Denne gang bliver der nemlig åbnet for en ny klasse - Rotax DD2 Master.
Banen er tæt på havet og ligger ca. 10 km syd for byen Brindisi. Fire
danskere har muligheden for at være med ved dette enestående arrangement.
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Model - ST30
Model - Black Star
uden forhjulsbremse

Model - Dark Rider 32

Model - EDOX 14

Rotax har afholdt ” tender ” for alle kartchassis fabrikkerne med henblik på valg af karter til dette års Rotax
VM.
Dette VM er nummer 11 i rækken og den mængde af
kartfabrikker der har afgivet tilbud viser hvor populær
Rotax konceptet er blandt kartfabrikkerne. Disse chassispartnere spiller en vigtig rolle i Rotax VMét, og de
er med deres professionelle indstilling med til at gøre
dette ” race ” til noget specielt.
De heldige fabrikker er SODI fra Frankrig, CRG og
HAASE fra Italien.

Næste Rotax arrangementer
Als Go Kart Klub
Stor tilslutning til Rotax Mesterskaberne
på Als Gokart Center den 15 - 16 maj.
Vi ser frem til en kanonweekend med
masser af godt race. Tillægsregler og
tilmelding: www.alsgokartklub.dk
Skynd dig - der er stadig få ledige pladser tilbage.

Resultater og mesterskabsstillinger på
www.swiss.dk og www.drmc.dk.
Par mesterskabsstillingerne og også opdateret.
Her ved vi, at vi har glemt nogle par. De par
vi har ” glemt ” bedes venligst sende en mail,
så vi kan få jer med på listerne.

