
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Dansk Rotax Max Challenge - DRMC – ROTAX 

MICRO – MINI – JUNIOR –  SENIOR – DD2. 
Der afvikles Dansk Rotax Max Challenge i klasserne Rotax 

Micro – Rotax Mini – Rotax Junior –  Rotax Senior – Rotax 

DD2 efter følgende retningslinjer.  

ROTAX Østrig og de autoriserede ROTAX distributører står 

som arrangør af ROTAX MAX GRAND FINAL ( RMCGF ), 

internationale ROTAX MAX CHALLENGE ( IRMCE ) 

arrangementer, og nationale ROTAX MAX CHALLENGE  

( RMC ) arrangementer. 

ROTAX MAX CHALLENGE er BRP-ROTAX GmbH & Co. 

KG´s og HL Kart Racings ejendom. Det nationale DRMC 

afvikles i henhold til,  Rotax DK reglementer,  

Udenlandske deltagere kan deltage og opnå point til DANSK 

ROTAX MAX CHALLENGE – kan dog ikke vinde generelt og 

opnå eventuelle pladser til Rotax Grand Finals. Tilmelding til 

Rotax mesterskabsløb foretages på www.drmc.dk. Dette 

reglement kan ændres via ” Rotax Bulletin ”. Disse eventuelle 

bulletins kan findes på www.drmc.dk.  

 

 

2 – Reglement  

 
Dansk Rotax Max Challenge i Rotax Mico – Mini – Junior – 

Senior og DD2  afvikles ifølge Rotax DK – klasse-, sports- og 

løbsreglement samt teknisk reglement. 

 

 

3 – Arrangementer 
Dansk Rotax Max Challenge afvikles over et antal afdelinger. 

Der kan komme afvigelser i afviklingsdatoer samt baner, 

klubber.  

Arrangementer tællende til DRMC: 

1. – Midtjysk Karting Bane  /  MKK  -  10-11 april  

eller ( 24 – 25 april ) eller ( 01 – 02 maj )  

2. – Rødby Karting Ring  / RGKK  -  08-09 maj. 

3. – Thy Karting Center / TMSK  -  15-16 maj 

4. – Sønderborg Racing Center / AGK  -  05-06 juni 

5. – Barmosen GoKart  Bane / SAK – 26-27 juni 

6. – Midtjysk Karting Bane  MKK – 31/7 juli - 01 august 

7. – Korsør Kart Bane / KGKK  -  14-15 august 

8. – Vojens Karting Center / VKK  - 04-05 september 

9. – Midtjysk Karting Bane – 25-26 september.  

 

 
 

4 – Points / pointberegning. 
 

Hvert løb vil indeholde en pre- finale og finale, der er 

pointgivende til mesterskabet.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pointgivning i pre- finale: nr. 1 = 50 point, nr. 2 = 49 point, nr. 

3 = 48 point – 47 – 46 – 45 ned til den sidst placeret. 

Pointgivning i finale: nr. 1 = 65 point – nr. 2 = 62 point – nr. 3 

= 60 point – 59 – 58 – 57 – 56 – ned til den sidst placeret. 

Er der tildelt straf og / eller frataget heatplacering/er kan disse 

heat eventuelt ikke bruges som fratræk. Angives ved afgørelse 

fra Rotax DK.  

 

 

5 – Antal afdelinger  
 

DRMC – Rotax Micro – Rotax Mini – Rotax Junior – Rotax 

Senior og Rotax DD2 afvikles over 7 - 8 eller 9 afdelinger. To 

dårligste pre- finaler og dårligste finale fratrækkes. Ved af-

lysning eller andet, der gør at en pre- finale eller finale ikke kan 

afvikles, kan disse tomme resultat ikke bruges som fratræk. Ved 

pointlighed er sidste kørte finale afgørende  

 

Rotax Max Grand Finals (RMCGF). 3 til 11. december 2021 på 

Bahrain International Circuit. Bahrain. 

 

Rotax Junior med forbehold for reglerne for Junior International 

licens. Rotax Micro og Mini med forbehold for bestemmelser 

for alder/licensregler til RMCGF. 

Rotax Micro og Rotax Mini invitationerne er betalte pladser. 

Beløbet dækker alle udgifter vedrørende karts, motorer, dæk, 

benzin, olie, værktøj og anmeldelsesgebyr. 

For Rotax Junior – Senior og  DD2 kørerne er alle udgifter 

vedrørende karts, motorer, dæk, benzin, olie, værktøj og 

anmeldelsesgebyr  betalt af BRP-ROTAX og de enkelte landes 

distributører.  

RMCGF er et international løb, hvor deltagerne er inviteret af 

BRP-ROTAX samt de Rotax distributører, der er knyttet hertil. 

Der er pokaler til de fem første i hver klasse. Pokalerne til det 

samlede resultat uddeles ved ROTAX GRAND FINALE 

PARTY. 

 

 

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

 

7 – ROTAX GRAND FINALE PARTY. 
Indbydelse vil blive offentliggjort  www.drmc.dk.  
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