2017 Nordiske mesterskaber for Rotax klasser blev
afviklet i weekenden 5 - 6 august. Og som vanen tro
var vejret også denne gang en meget stor medspiller i
de forskellige heat resultater.
Det gav meget spændende heats og mange frustrerede
kører og mekanikere. For de mange publikummer var
det 2 super spændende dage, hvor der hele tiden blev
vendt op og ned på resultaterne. Dette løb - NM for
Rotax klaserne er efterhånden ved at være kendt for
meget skiftende vejr og baneforhold. Banen kan være
knastør og til slicks. Under heatet kan der så komme
en kort regnbyge, der gør banen glat og er skyld i
flere afkørsler. I slutningen af heatet kan banen så igen være til slicks - spændende. Nogle finaler i tørvejr og andre finaler i spejlblank vand - spændende.
Lørdag morgen - fint vejr, med en våd banen efter nattens regn. Allerede til klassernes træning tre var
banen knastør. og der kunne køres meget gode tider. Resten af lørdagen var det flot tørvejr - undtagen
ved tidtagningen til Rotax Junior, hvor der efter 4 omgange kom et par dråber vand, der forpurrede flere
gode tider. Rotax Senior var derefter ved deres tidtagning på regndæk - men derefter var resten af lørdagen på slicks, med masser af spændende heats.
Søndag morgen var igen med en våd bane til alle i den første træning. De sidste indledende heats var på
slicks og pre– finaler for Rotax Mini og Rotax Junior var også på slicks. Ved finalen til Rotax Senior
vendte vejret igen - halvdel af feltet på regndæk og resten på tør. Herefter var det regn til de sidste finaler - DD2 - DD2 Master/XL og Rotax Micro.
Billeder og resultater i næste Rotax nyhedsbrev.

August måneds Rotax Max Challenge afdeling løber af stablen
på Korsør Kart Bane den 19. - 20. august. Korsør Kart Klub er
arrangør og Flemming Stahl er løbsleder. Der bliver kørt i alle
Rotax klasserne - Micro - Mini - Junior - Senior m. førergrupper - DD2 m. førergrupper. Løbet er samtidig en afdeling af
Sjællandsmesterskabet 2017 i Rotax klasserne.
Rotax Challenge afdelingen i Korsør plejer altid at være præget
af dejligt sommer vejr og en veloplagt klub, der står for en
rolig og behagelige afvikling af løbet. Det bliver også tilfældet
ved 2017 løbet - så glæd jer til et godt løb i Korsør. Skynd jer
med tilmeldingen - den er åben på www.drmc.dk.
Tillægsreglerne til Korsør Kart Bane, er vedhæftet dette nyhedsbrev. Kan også findes på www.dasu.dk eller
www.drmc.dk. Tilmelding er åben og foretages på
www.drmc.dk - kan også foretages på 97116811. Hvilke
kører der allerede er tilmeldte til løbet i Korsør, kan også findes på www.drmc.dk. Løbet kan - som sædvanlig følges på
www.race-monitor.com.
Vi ses på Korsør Kart Bane.

DANSK ROTAX MAX CHALLENGE – DANSK MESTERSKAB – SJÆLLANDSMESTERSKAB – LADIES CUP.
ROTAX MICRO – MINI – JUNIOR – SENIOR/Master/XL – DD2 – MASTER/XL DD2 – DD2 JUNIOR
ARRANGØR

Korsør Kart Klub – Rotax Danmark

SEKRETARIAT

KKK: Bente Stahl, Birketoften 4, 4281 Gørlev. Mb. Nr. 26236058. Mail bfstahl@gmail.com

LØBET

Åben national konkurrence for klasserne: ROTAX MICRO – ROTAX MINI – ROTAX JUNIOR – ROTAX
SENIOR – ROTAX SUPER SENIOR – ROTAX DD2 – ROTAX DD2 JUNIOR – MASTER/XL DD2.

DELTAGERE

Kører med gyldigt DASU 2017 licens. Åbent for udenlandsk deltagelse.

Lørdag den 19. august 2016:
ROTAX MICRO
ROTAX MINI
ROTAX JUNIOR
ROTAX SENIOR / Master/ XL
ROTAX DD2 / DD2 Junior
ROTAX MASTER / XL DD2 – (DRMC)

RMC / DM / – 7 – SM 3
RMC / DM / – 7 – SM 4
RMC / DM / – 7 – SM 4
RMC / DM / – 7 – SM 4
RMC / DM / – 7 – SM 4
RMC / DM / – 7 – SM 4

Træning – tidt. – indl. heats/s – pre- finale – Finale
Træning – tidtagning – indl. heats/s.
Træning – tidtagning – indl. heats/s.
Træning – tidtagning – indl. heats/s.
Træning – tidtagning – indl. heats/s.
Træning – tidtagning – indl. heats/s – pre- finale – Finale

Søndag den 20. august 2016:
ROTAX MINI
ROTAX JUNIOR
ROTAX SENIOR /Master / XL
ROTAX DD2 / Junior – Master / XL

RMC / DM / – 7 – SM 4
RMC / DM / – 7 – SM 4
RMC / DM / – 7 – SM 4
RMC / DM / – 7 – SM 4

Træning – evt. indl. heat / finale 1 – pre- finale – Finale.
Træning – evt. indl. heat / finale 1 – pre- finale – Finale.
Træning – evt. indl. heat / finale 1 – pre- finale – Finale.
Træning – evt. indl. heat / finale 1 – pre- finale – Finale.

REGLEMENT

Løbet afvikles efter DASU reglement 1 og 6 2017 samt DRMC reglementer 2017 og disse tillægsregler. DASU
reglementer og Rotax DK reglementer på www.dasu.dk eller www.drmc.dk.

BANEN

Korsør Kart Bane: Ørnumvej 25, 4200 Korsør. 641 meter.

OFFICIALS

Løbsleder: Flemming Stahl – OF 612. Teknisk kontrol / DRMC reglementer: Rotax Danmark, Hans Ladefoged –
OF 641 / 97116811. Teknisk kontrol / DASU reglementer: Arni Thorsen – OF 641.

ANMELDELSE

Anmeldelse kan foretages på www.drmc.dk. Online anmeldelse er åben. Anmeldelse kan også foretages på tlf.
97116811. For at være rettidig, skal anmeldelsen være foretaget senest onsdag den 16. august. Rettidig i forhold til
præmiering – 8. august. Det er muligt at efteranmelde.

STARTGEBYR

Rotax Micro / Rotax Master/XL DD2 kr. 450. Rotax Master/XL DD2 ved deltagelse begge dage kr. 800. Andre
klasser: kr. 800. Betales ved licenskontrollen. Efteranmeldelse: startgebyr + kr. 100.

AFVIKLING
Lørdag 19. august
Søndag 20. august

Efter ovenstående skema under – lørdag / søndag. Tidtagning/heats/finaler: minutter angives i tidsplanen.
Gældende for ovenstående: se foreløbig tidsplan.
Lørdag: Startopstilling til Master / XL DD2 pre- finale efter indledende heat/s. Startopstilling til førergruppens
finale efter resultatet af pre- finalen. Beregning: Ved kvalifikationheats. 1. plads = 0 point, 2. plads = 2 point o.s.v.

PRÆMIERING

Fem første i Rotax Master DD2, samt tre bedste XL DD2 kører ( lørdag ). Alle rettidige tilmeldte kører i Rotax
Micro ( lørdag ). Fem bedste Rotax Mini, Rotax Junior, Rotax Senior (+ bedste Senior Master + bedste Senior XL),
Rotax DD2 (+ to bedste Master DD2 og to bedste XL DD2). To bedste i Rotax DD2 Junior.
Rotax ” Ladies ” – bedste i Rotax Micro, 3 bedste i Mini, 3 bedste i Junior, Bedste i Senior og DD2. Præmiering alle klasser i forhold til rettidig tilmelding.

SÆRLIGE BESTEMMELSER

Der er ingen træning for Rotax Micro og Rotax Mini fredag den 19. august. Der er mulighed for Rotax Micro _
Mini træning torsdag d. 17 – kl. 16.00 til 19.00. Konkurrencen starter ved tidsplanens begyndelse. Elektronisk
dækregistrering iflg. Rotax Bulletin 1 – 2017 – www.drmc.dk. Opstart af motorer er ikke tilladt før kl. 09.00 og
efter kl. 18.00, og kun efter regl. 6 § 60.704. Endvidere må der ikke opstartes motorer i pausen kl. 12.00 – 13.00.
Ryttergård: Ved opsætning af telte, må der ikke slås pløkker i det asfalterede område. Pladsbestilling:
speterjuul@gmail.com. Der kan benyttes betalingskort ( dankort ).

Fredag 18. august

Træning: 16.00 – 20.00. Gebyr: kr. 200. KKK medlemmer træner gratis. Licens- og maskinkontrol - 19.00-20.15.
Tidsplan udleveres ved licens-kontrol

Tidsplan
Lørdag 19. august

Licens- maskinkontrol: 08.00 – 09.00. Tidsplan udleveres ved licenskontrol. Træning starter 09.00.

Søndag 20. august

Tidsplan udleveres ved licenskontrol. Træning starter 9.00.

Hotel / Camping

Camping ved banen for deltager ved arrangementet. Gebyr / inkl. strøm på KR. 100 pr. døgn.
Eller camping på: Lystskovens camping, 58371020 - Storebælt feriecenter, 58383805.
Hotel Jens Baggesen, 58351000 - Hotel Grand Park, 58350110 - Hotel Rudolph, 58302000.

Korsør Kart Bane.

Træningstider: onsdag 16.00 – 19.00. Lørdag 09.00 – 14.00.
Træningsgebyr kr. 200

