ROTAX KALENDER OG MESTERSKABER 2010.
Mesterskaberne er ved at være på plads. Challenge / DM afdelingerne håber vi vil på plads i løbet af Januar måned.
Rotax JM 2010 for klasserne Rotax Mini - Rotax Junior - Rotax Senior - Rotax DD2 og førergrupperne Master og XL
for Senior og DD2 er på næsten 100 % plads. Der bliver afdeling på Skærbæk Go Kart Bane, Vojens Karting Center,
Als Racing Center og Thy Karting Center. Som noget
nyt til 2010 har vi fået en afdeling på Skærbæk Go Kart
bane, hvilket vi håber kan blive en tilbagevendende
begivenhed. Motor Sport Sønderjylland vil stå som arrangør af Rotax JM første afdeling 2010 for klasserne
Mini - Junior og Senior og herunder førergrupperne
Master og XL. Antal afdelinger til hver klasse er planlagt til fire, undtagen DD2 hvor der er planlagt fem afdelinger.

ROTAX Sports– og tekniske reglementer 2010.
Rotax tekniske reglementer er 99,9 % færdige. Her er der kun meget lille mulighed for at noget bliver ændret. Skrivefejl - eller hvis der er overset noget vigtig fra der internationale reglement, så bliver det rettet. Alle Rotax Sports reglementer ( herunder også Rotax Mesterskabsreglementerne ) er klar som udkast, og kan ses på www.swiss.dk eller
www.drmc.dk.

NR. REGISTER OPDATERING 2010.
Så er vi klar til den årlige opdatering af Rotax nummer registeret. Alle medlemmer af nr. registeret har nu muligheden
for at logge ind og vælge at beholde deres nummer i 2010. Deadline for dette er d. 15 februar, efter denne skæringsdato bliver alle numre hvis kører ikke har valgt at beholde i 2010, slettet og er derefter frie. Bemærk at de første 9 numre i
klasserne; DD2, Senior og Junior stadig er låst til de 9 første i RMC 2009. Ligeledes er de første 9 numre i Mini forbeholdt de første 9 kører fra Rotax DM 2009.
De kører som har kvalificeret sig til disse placeringer / numre skal fremover selv ind og tilmelde sig som normalt.
Angående Dasu´s nye kartregister er det stadig DRMC som er det gældende
nummer register for Rotax Klasserne.

