ROTAX JYSK MESTERSKAB 2010
JM 2010 ÆNDRINGER.
Som skrevet i Rotax nyhedsbrev nr. 8, bliver første afdeling af Jysk Mesterskab 2010 i alle
Rotax klasserne afviklet i forbindelse med Rotax Åbningsløbet på Midtjysk Karting Bane
den 18. april. Samtidig med at søndages løb tæller til andre mesterskaber, bliver løbet samtidig tællende til Rotax JM 2010. Tilmeldingen er stadig åben på www.drmc.dk. Når man nu er på vej til JM 1 kunne
man også vælge, at være med i lørdagens løb - altså to løb med et smæk - en rigtig sæson start.
Anden afdeling af Rotax JM 2010, har vi valgt at lægge på Roskilde Racing Center i weekenden 24 - 25 april. Rotax
Mini - Rotax Junior – Rotax Senior/Master/XL lørdag den 24. april. Rotax DD2/Master/XL - søndag den 25. april.
Tillægsregler på drmc.dk - swiss.dk samt dasu.dk.
Vigtigt !!!
JM reglementet 2010 vil bliver ændret. Der vil evt. blive flere afdelinger kombineret med flere fratræk.
De endelige resterende datoer samt det endelige reglement 2010 for Rotax Jysk Mesterskab 2010 bliver fastsat når der opnås enighed med DASU omkring afvikling af Rotax JM
2010. Dette forventes at ske i løbet af kort tid. Rotax nyhedsbreve vil holde dig informeret.
Vi er klar over at disse ændringer er sket, og informeret i sidste øjeblik, men omstændighederne tvinger os desværre til disse drastiske ændringer / tilføjelser.

NÆSTE ROTAX ARRANGEMENTER /
SM 1
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.
Tilbud til Rotax kørerne i FUTURA klassen. Hvis din Rotax motor ikke er plomberet,
vil der være mulighed for at få din Rotax godkendt til Rotax Senior/Master/XL SM 1
løbet lørdag den 24. april. Mere information i næste nyhedsbrev. De næste afdelinger
af Rotax SM 2010 bliver på Rødby Karting Ring 22 - 23 maj 2010.
Afdelingerne på Roskilde Racing Center, vil samtidig være tællende som anden afdeling af JM 2010 for alle Rotax klasserne.

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 143 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. Tilmeldingerne til Rotax Mini er fine, hvor det derimod hænger lidt med partilmeldingen i Junior og Senior. 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.

