ROTAX JUNIOR
Dansk Mesterskab 2020
PROPOSITIONER
MESTERSKABSREGLEMENT

1 – Dansk Mesterskab – ROTAX JUNIOR

Der afvikles Dansk Mesterskab i klasse Rotax Junior efter følgende retningslinjer. Udenlandske deltagere kan deltage og
opnå point til mesterskabet, men kan ikke vinde mesterskabet.
Tilmelding til Rotax mesterskabsløb foretages på
www.drmc.dk.
Dette reglement kan ændres via ” Rotax Bulletin ”. Disse
eventuelle bulletins kan findes på www.dasu.dk eller
www.drmc.dk.
ROTAX JUNIOR ROOKIE MESTERSKAB
Samtidig med Dansk Mesterskab afvikles Rotax Rookie Junior
Dansk Mesterskab. Rotax Danmark vælger de Rotax Junior
kører, der kan deltage i Rotax Rookie Dansk Mesterskabet.
Kørerne vælges ud fra – Rotax nummerregister.
Liste over Rotax Junior Rookie kører findes på www.drmc .dk.
Listen opdateres løbende. Rotax Rookie Junior kører tæller også
med på resultatlisten for Rotax Junior Dansk Mesterskab.
Samtidig med Dansk Mesterskab afvikles Rotax Ladies Cup.

2 – Reglement
Dansk Mesterskab i afvikles i henhold til Rotax DK – klasse-,
sports-, og teknisk reglement .

3 – Arrangementer
Dansk Mesterskab afvikles over et antal afdelinger. Løb
tællende til DM afvikles i henhold til Rotax Sports- og
løbsreglement.
Arrangementer tællende til DM:
1. – Midtjysk Karting Bane / MKK - 28-29 marts
2. – Roskilde Racing Center / ASKH - 18-19 april
3. – Rødby Karting Ring / RGKK - 02-03 maj
4. – GoKart Center Skærbæk / MSS - 16-17 maj
5. – Sønderborg Racing Center / AGK - 06-07 juni
6. – Thy Karting Center / TMSK - 27-28 juni
7. – Korsør Kart Bane / KGKK - 15-16 august
8. – Vojens Karting Center / VKK - 12-13 september
9. – Midtjysk Karting Bane – 26-27 september eller 3-4 oktb.

Pointgivning i tidtagning – resultat af indl. heat/s – finale 1 –
pre- finale og finale:
nr. 1 = 100 point, nr. 2 = 97 point, nr. 3 = 94 point – 91 – 89 –
87 – 85 – 83 – 81 – 80 – 79 – 78 ned til den sidst placerede.
Er der tildelt straf og / eller frataget heatplacering/er kan disse
heat eventuelt ikke bruges som fratræk. Angives ved afgørelse
fra Rotax DK.
FINALE 1
Ved ” ej start ” eller ingen fuldførte omgange placeres køreren e
på den sidste plads på resultatlisten og kørerens pointtal fratrækkes 10 point. Ved under 6 fuldførte omgange fratrækkes
kørerens pointtal 6 point.
PRE- FINALE - FINALE
Ved ” ej start ” eller ingen fuldførte omgange placeres køreren
på den sidste plads på resultatlisten. Kørerens pointtal fratrækkes 5 point.
FINALE - SORT FLAG
Ved sort flag placeres køreren på den sidste plads på
resultatlisten. Kørerens pointtal fratrækkes 5 point.

5 – Antal afdelinger
ROTAX JUNIOR DANSK MESTERSKAB afvikles over flere
afdelinger. Ved 8 eller 9 afdelinger fratrækkes de 11 dårligste
resultater.
Ved aflysning eller andet der gør, at tidtagning / heats - prefinale eller finale/r ikke kan afvikles, kan disse tomme resultat
ikke bruges som fratræk.
Vinder er den kører med flest point når alle afdelingerne er kørt.
Ved pointlighed er sidste kørte heat afgørende.
Vinder af Rotax Rookie Dansk Mesterskabet, er den første
Rookie kører på den samlede resultatliste for Rotax Junior
Dansk Mesterskab. Vinder af Ladies Cup er den første Lady på
den samlede Rotax Junior resultatliste.
Der er pokaler til de fem første i det samlede resultat. Der er
pokaler til minimum tre første Rotax Rookie kører. Der er
pokaler til de tre første ladies. Pokalerne uddeles ved ROTAX
GRAND FINALE PARTY.

6 – Løbskalender ROTAX.
Rotax løbskalenderen - www.drmc.dk.

7 – ROTAX GRAND FINALE PARTY .
4 – Points / pointberegning.

Planlagt til november. Indbydelse vil blive offentliggjort
www.drmc.dk.

Pointgivende resultater: Tidtagning – resultat af indledende
heat/s – pre- finale og finale.
Køres der med finale 1, er denne også pointgivende til
mesterskabet.
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