ROTAX - nummerregister 2017

Rotax sæsonen 2017 nærmer sig med hastige skridt, og vi er allerede på
nyhedsbrev nr. 2. med flere Rotax informationer.
Det første internationale Rotax løb 2017 er allerede løbet af stablen - 20.
januar gav startskuddet til 1. afdeling af Florida Winter Tour 2017.
Det næste store Rotax
løb nærmer sig med
hastige skridt - Rotax
Winter Cup - 2017.
Løbet bliver kørt på
Kartodromo Internacional Lucas Guerrero
Chiva ved Valencia i
Spanien.
RGMMC ved Roland
Geidel er som tidligere arrangør, og der
bliver kørt for klasserne
Rotax Mini, Junior,
Senior og DD2
Løbet kan ses og følges på www.rotaxmaxeurochallenge.com. Der er
både live timing og live TV. Rotax Euro Challenge i 2016, var både på
live timing og Live TV værd at følge, og vi ser frem, til at manden bag
denne løbsserie, Roland Geidel får billeder og lyd til at virke lige så perfekt som i 2016.
I Rotax Mini er Gianni Andrisani med - og Gianni kender mange, idet
han også tit deltager i de
danske Challenge afdelinger. Der er fire danske
kører at følge i Spanien og
de er alle i Rotax Junior.
Det er Valdemar Eriksen,
Ali Largim, Christoffer
Sachse og Mads Riis.
Første Rotax løb i Danmark bliver Dansk Vinter
Cup 2017 på Midtjysk
Karting Bane lørdag den
25. marts. Tillægsregler
og nærmere info følger i
løbet af kort tid.

Så starter den årlige nulstilling af Rotax nummer registeret.
Som sædvanlig skal man aktivt ind og tilvælge at beholde
sit nummer i 2017, ellers bliver nummeret slettet.
Husk at de første 9 numre i alle klasser er spærret til sidste
års første ni placeringer i Rotax Challenge mesterskaberne.
Dette iflg. klassereglementerne.
Start dato 22-01-2017
Deadline er søndag den 5. februar kl. 20.00
For at beholde sit nummer skal du gøre følgende:
Logge ind > klik på " brugerkonto " > klik på " Nr. register konto " > vælg den rette konto og klik på " ret ” > vælg " ja tak " under behold nr. i 2017? > vælg ” indsend ”.
Velkommen til en spændende og super hurtig Rotax 2017
sæson.
Sidste dato for at forny dit nummer - 5. februar 2017.

Florida Wintertour 2017.
Første afdeling afvikles den 20 - 22 januar på - Homestead
Karting - Florida. Der afvikles for alle Rotax klaser - Micro
- Mini - Junior - Senior - DD2, samt føregrupperne ” Master
” under Senior og DD2. Løbene kan følges på www.racemonitor.com eller på www.maxspeedentertainment.com.

