Rotax registeret er nu opdateret og klar til en ny og spændende sæson.
Desværre er der ved en serveropdatering den 22. februar 2010 gået nogle få numre ( kører ) tabt. Vi opfordrer derfor alle til at kigge forbi drmc.dk for at kontrollere deres kartnummer og chassisvalg.
Desværre har vi også haft mange, der har tilmeldt sig under ” tilmelding ” - ” tilmelding”
er nu rettet til ” løbstilmelding ”. Disse tilmeldinger er nu blevet rettet - men for en sikkerheds skyld, kontroller dit nummer på drmc.dk. Nye brugere af drmc.dk opfordres til at gå
under ” info ” og læse vejledningen vedr. registrering.

Reglementerne for 2010 er nu på plads og reglementerne er med små ændringer godkendte af DASU. Rotax kalenderen kan der dermed arbejdes videre med og vil være at
finde på drmc.dk og swiss.dk. Mesterskabsafdelinger er nu delt op så man kan se hvilke
klasser / mesterskaber der skal køre på lørdag og hvilke klasser / mesterskaber der skal
køre på søndage. Der arbejdes stadig på flere SM afdelinger samt oplysninger om disse.
2010 første store Rotax løb bliver på Midtjysk Karting Bane 17 - 18 april. Foreløbige
tillægsregler, vil i løbet af kort tid være at finde på drmc.dk og swiss.dk.

ROTAX WINTER CUP 2010
SLET ingen sne - men megen regn

NY ROTAX KLASSE VED ROTAX VM
2010.
Rotax har set behovet for en DD2 Master
klasse ved VM afviklingen. Man har fundet
plads til DD2 Master klassen i afviklingen,
men på grund af tidsmangler begrænses deltagerantallet til denne klassen til 34. Det
bliver 34 betalte pladser - euro 1.900 pr. stk.
( betales af kørerens sponsorer, etc. ). Beløbet dækker alt vedr. selve racet, kart, motor ,
dæk etc. Rotax Danmark har fået tildelt en af
disse pladser.
Rotax reglementet 2010 for Rotax DD2 skal
derfor ændres, så vi får mulighed for at finde
vinderen til denne tur.
Ændring af reglementet vil blive foretaget
når de sidste informationer løber ind fra Rotax.

