Så faldt de fleste af datoerne til Rotax Sjællandsmesterskaberne 2010 på plads.
Hedelands Motorklub har velvilligt taget Rotax klasserne med ved åbningsløbet på Roskilde Racing Center den 24-25 april 2010.
Lørdag den 24. april afvikles første afdeling af SM for klasserne Rotax Mini
- Rotax Junior og Rotax Senior / Master / XL.
Søndag den 25. april afvikles første afdeling af SM for klasse Rotax DD2 /
Master / XL.
Tillægsregler kan ses på swiss.dk / drmc.dk / dasu.dk. Tilmelding på dasu.dk
og sidste tilmelding 15. april 2010 - så vær hurtig med din tilmelding.
De næste afdelinger af Rotax SM 2010 bliver på Rødby Karting Ring 22 - 23
maj 2010.

ROTAX JM 2010 ÆNDRINGER !!!!
Første afdeling af Jysk Mesterskab i alle Rotax klasserne vil blive sammen med
RMC 1 på Midtjysk Karting Bane 18. april 2010.
Vigtigt !!!
JM reglementet 2010 vil bliver ændret. Der vil evt. blive flere afdelinger kombineret
med flere fratræk.

Kommende Rotax arrangementer:
Korsør Karting Bane 10. april 2010 - begrænset national konkurrence ( klubløb ) for klubberne:
KKK / SAK / HM / RGKK og LUG
Midtjysk Karting Bane 10. april 2010 - begrænset national konkurrence ( klubløb ) for
klubberne:
MKK / TMSK / DMKA / MNJ og VMK

ROTAX ÅBNINGSLØB 2010
Åbningsløb for Rotax Mini - Rotax Junior - Rotax Senior / Master / XL og Rotax DD2 /
Master / XL.
DASU godkendte tillægsregler på drmc.dk og swiss.dk.
Online tilmelding er åben på www.drmc.dk. Antal tilmeldte er ved udsendelse af dette nyhedsbrev 114 kører, men der er stadig plads til dig - så klik ind på www.drmc.dk og tilmeld
dig til årets første åbne Rotax arrangement. Rotax ID kort 2010 bliver udleveret ved åbningsløbet.
Antallet af par til de nye Rotax mesterskaber - Rotax parmesterskab 2010 - er også fine.
Reglement på swiss.dk og drmc.dk. Tilmelding - send en mail til swiss@swiss.dk med
navnene på de to kører, der vil deltage i parmesterskabet 2010.
Velkommen til de første afdelinger af Rotax Max Challenge 2010.

