Efter et vellykket Rotax Nordisk Mesterskab 2010 med deltagelse af 148 kører, samt et vellykket klubløb på Roskilde
Racing Center med deltagelse af 41 Rotax kører - i alt 189 Rotax kører på samme weekend - super flot. Kort beskrivelse og resultater af løbene i Ikast og Roskilde følger.
Efter al den succes haster efterårssæsonen alligevel videre. De to næste vigtige arrangementer, bliver afdelingerne af
Sjællandsmesterskaberne på Barmosen og afdelingerne af Jyske Mesterskaber på Als Racing Center.
Lørdag den 14. august køres klubløb på Thy Karting Center og alle fire Rotax klasser er inviteret. Tillægsregler på
swiss.dk - drmc.dk og tmsk.dk. Tilmelding på tmsk.dk.

BARMOSEN GOKARTBANE 21 - 22 august 2010
Rotax Sjællandsmesterskab 2010.
Tillægsregler på www.sak-motorsport.dk - www.swiss.dk eller www.drmc.dk
On line tilmelding for Rotax klasserne på www.drmc.dk. Tilmeldingen er åben.
Tilmeldingsfrist - 13. august.
Løbsleder: Mark Bachhausen. Lørdag bliver der SM for Rotax Mini - Rotax Junior og Rotax Senior / Master / XL.
Søndag bliver SM for Rotax DD2 / MASTER / XL. Vi ses på Barmosen.
Opdaterede SM 2010 stillinger kan ses på swiss.dk eller drmc.dk.

ALS GOKART CENTER 21. august 2010
Rotax Jysk Mesterskab 2010.
Tillægsregler på www.alsgokartklub.dk - www.swiss.dk eller www.drmc.dk
On line tilmelding for ALLE klasserne på www.drmc.dk. Tilmeldingen er åben.
Tilmeldingsfrist - 14. august.
Løbsleder: Norbert Gregersen. Lørdags arrangementet bliver for alle Rotax klasserne - Rotax Mini - Rotax Junior Rotax Senior/Master/XL og Rotax DD2/Master/XL. Ved denne afviklingsmåde har vi alle Rotax klasserne samlet den
samme dag, hvilket skulle gøre det lettere for kørerne og servicecentrerne. Et fint tiltag fra Als Go Kart Klub. Vi håber
det falder i kørernes smag. I tillægsreglernes punkt: Særlige bestemmelser, står anført ” Der er kun plads i ryttergården til de klasser som skal køres den pågældende dag. Vi ses på Als.
Opdaterede JM 2010 stillinger kan ses på swiss.dk eller drmc.dk.

