Rotax åbningsløb 2010
Åbningsløb for Rotax Mini - Rotax Junior - Rotax Senior og Rotax DD2. DASU godkendte tillægsregler på drmc.dk
og swiss.dk
Online tilmelding er åben på www.drmc.dk
Velkommen til de første afdelinger af Rotax Max
Challenge samt Rotax DM 2010.

NY ROTAX KLASSE VED ROTAX VM 2010.
I Rotax nyhedsbrev nr. 5 løftede vi på sløret for den
nye klasse, der skal køres ved Rotax VM 2010.
ROTAX DD2 MASTER VM - 2010.
Der er skabt plads i Rotax Grand Finals programmet,
så der kan afvikles en særskilt Rotax DD2 Master
klasse.
Kørerne skal være fyldt 32 år i indeværende år og
have kvalificeret sig gennem de nationale Rotax Challenge Serier. Vægten på denne klasse ved VM`et bliver 180 kg og ellers er reglementet som normalt for DD2 klassen.
På grund af tidsmangler ved Rotax Grand Finals begrænses deltagerantallet til denne klassen til 34 og de kvalificerede
kører fra de enkelte lande har her muligheden for en enestående oplevelse. Dette VM bliver kun med betalte pladser
og prisen for den enkelte kører bliver - euro 1.900 ( betales af kørerens sponsorer, etc. ). Beløbet dækker alt vedr. selve racet, cpl. kart, cpl. motor , slicks- og regndæk, pitvogn, værktøj, olie, benzin etc.
Hvilken kartfabrik der skal levere karterne er endnu ikke fundet. Værtsland og bane til 2010 Rotax Grand Finals er
heller ikke fundet endnu. Rotax nyhedsbrevet vil bringe disse informationer så snart de er tilgængelige.
Rotax Danmark har fået tildelt en af disse pladser.
Reglerne for denne plads er indført i Rotax Challenge reglementet for 2010. Reglementet kan ses / hentes på drmc.dk
eller swiss.dk. Her er kort den vigtigste sætning: Den bedst placerede kører i det samlede RMC DK 2010 , der fylder
mindst 32 år i 2010, har vundet invitationen til Rotax Max Grand Finals 2010 til deltagelse i MASTER DD2.

Ny superolie fra ROTAX.
CIK-FIA homologeret.
Vejl. udsalgspris
Inkl. moms KR. 148,—

Samtidig med introduktion af dette nye tilbud til Rotax DD2 kørerne, vil vi i 2010 prøve med endnu en nyhed - denne gang til de tre andre Rotax klasser :
ROTAX PARMESTERSKAB 2010.
Tænkt som en mulighed for at prøve noget nyt samtidig med af vi kører go kart som
altid før. Kan måske skabe nye bånd og venner i den klasse man deltager i. Kunne måske skab en del hygge og sjove episoder samt minder. Lad os prøve!
De næste ” fremtids ” ” nyheder ” for Rotax klasserne bliver ROTAX ENDURANCE.
Nærmere info i kommende nyhedsbreve,

