Den Internationale Rotax løbssæson åbnes med VINTER CUPPEN på banen i Malaga,
Spanien.
Circuito Karting Campillos er 1588 meter, og en af de længste og mest udfordrende baner i
Spanien og Portugal. Et afsnit af bane er meget speciel, idet går meget opad, for - efter at par
hurtige kurver - igen at gå nedad. En meget krævende, anderledes og spændende bane.
28 Rotax Micro kører, 51 Rotax Junior kører - heraf tre danske kører: Milan Rytter, Theo Eriksen, og Carl Gustav Borggard. 69 Rotax Senior kører - heraf Mads Riis som eneste danske
kører. 34 Rotax DD2 kører, og her er der 2 danske kører med: Viktor Poulsen og Silas Rytter.
16 Rotax Master DD2, og her ingen danske kører.
Livetiming - livestreaming på www.rotaxmaxchallenge-eurotrophy.com.
PÅ www.drmc er der også et link til live streaming fra Spanien. Følg de danske kører.
Næste Internationale løb er BNL ” kick off ”, den 7 – 8 marts på Genk, Belgien. Her ser du
til, at der bliver en del danske kører. Live timing på www.bnlkartingseries.com.
Første danske Rotax løb er Dansk Vinter Cup 2020 den 21. marts.
Midtjysk Karting Bane. Tillægsregler, tidsplan og tilmelding på www.drmc.dk. Tilmelding er
åben.
Første Dansk Rotax Max Challenge 2020 er i weekenden 28-29 marts.
Midtjysk Karting Bane. Tillægsregler, tidsplan og tilmelding i løbet af kort tid på
www.drmc.dk. Den 29. marts er starten på sommertid, så der bliver plads til masser af spændende go kart heats.

ROTAX REGLEMENTER 2020
Rotax reglementer 2020 er nu klar og kan findes på www.drmc.dk.
Her findes - Rotax klassereglementer - Rotax tekniske reglement - Rotax
Sports- og løbsreglement samt DRMC - DM - JM mesterskabsreglementer. Reglement for Sjællandsmesterskab kan findes på www.dasu.dk.
STARTKRANS / BALANCEHJUL - ROTAX DD2
ROTAX PRISÆNDRINGER
Det har desværre været nødvendig at ændre prisen på DD2 ombytningskittet ( forstærket startkrans og balancehjul ). Introduktionspris: Vejledende udsalgspris - inkl. moms kr. 850,00.

