KORSØR KART BANE
23-24 AUGUST 2014
Efterårets første Rotax Challenge afdeling finder sted på
Korsør Kart Bane den 23 - 24 august 2014. Løbet er
samtidig en Dansk mesterskabsafdeling og afdeling fire
af dette års Sjællandsmesterskab for Rotax klasserne.
Femte afdeling til Sjællandsmesterskaberne 2014 bliver ved SAK´s - ” Jubiløbet ” - på Barmosen Gokart Bane den 30 - 31
august. Rotax Mini og Rotax Junior - lørdag og Rotax Senior med førergrupper og DD2 med førergrupper - søndag.
Løbet på Korsør Kart Bane med Korsør Kart Klub som arrangør er en fuld Challenge afdeling og den sidste på Sjælland i 2014. Så er du
Rotax kører på Sjælland, og vil prøven en Rotax Challenge afdeling i 2014 - så har du chancen nu. Master/XL DD2 kører som vanligt
deres Challenge afdeling lørdag, men kan også være med ved DD2 finalerne søndag. Pre– finalen og Finalen for Master DD2 lørdag og her
tildeles pointene til kampen om at vinde turen til Rotax World finals i Spanien til November 2014. Kørerne i denne klasse er de, der får
mest for pengene.
Rotax Micro afvikler deres afdeling - DM og SM lørdag. Rotax Senior afvikler deres afdeling søndag. Tillægsregler vedhæftet.
På www.drmc.dk er der - on line tilmelding - tillægsregler og tidsplaner. Tillægsregler kan også ses på www.dasu.dk.
Vi ses til Rotax Challenge på Korsør Kart Bane.
Sjællandsmesterskaber 2014 i Rotax klasser.
Pointstillingen i alle klasser efter tre kørte afdelinger kan findes på www.
drmc.dk under 2014 - resultater.
I Rotax Micro er det Gunnar Clausen der er øverst på pointlisten. I Mini er
det Fredrik Fleck - Junior / Nicklas Manager - Senior / Hayden Brammer DD2 / Nicklas V. Olsen - Master DD2 / Michael Bærensen - XL DD2 /
Magnus Dall.
Rotax Micro afdelingen på Korsør Kart Bane bliver sandsynligvis den sidste afdeling i 2014 mesterskabet, men vi prøver stadig at få en enkelt eller to afdelinger kørt på Sjælland. Til 2015 vil vi klart
prøve at få flere Rotax Micro løb på Sjælland, da Rotax konceptet klart har det bedste tilbud til børneklasserne. Dette både med hensyn til økonomi - stabilitet - ” tuning ” og fast reglement. Klart det
bedste DASU tilbud til børneklasser.
SM 5 på Barmosen - tillægsregler på www.dasu.dk og www.drmc.dk. Bemærk - tilmelding på
www.dasu.dk - også for Rotax klasserne.

Rotax Euro Challenge 2014.
FINALERNE afvikles fr a 3. til 7. september
på banen i Salbris i Frankrig.
Der bliver som sædvanlig live timing og TV fra
løbet. Check ind på www.rotaxmaxeurochallenge.com Livetiming starter fredag den 5.
september og live TV fra lørdag den 6. september.
Fra Danmark deltager Martin H. Mortensen og
Philip Vollstedt i Rotax Senior og i Rotax DD2
er det Michael E. Christensen.

#204 - Martin H. Mortensen
på vej til en 13. plads på Zuera i Spanien ved EM 3.

