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2019 ROTAX BELGIAN MAX CHALLENGE  

BETREFT : UITLAAT MICRO MAX    April, 2019 

Middels dit informatie bulletin maken wij de volgende wijziging kenbaar betreffende de 
uitlaat van de Micro Max klasse. (Artikel 1.40 Technische Reglementen Micro Max). 
 
De stalen uitlaatmat is NIET toegestaan tijdens het Rotax Belgian Max Challenge 
kampioenschap 2019. 
 
Iedere inschrijver dient tijdens de registratie een witte isolatie mat aan te schaffen via de 
organisatie (voucher system). 
 
Nadat de laatste trainingsessie op zaterdag (of indien anders : op vrijdag) dient de 
monteur van de deelnemer met een gedemonteerde (de cover dient uit de uitlaat te zijn 
verwijderd) schone uitlaat zich naar de Technisch Commisaris te begeven. In het bijzijn 
van de TC’er wordt ter plekke de witte isolatie mat gemonteerd. Vervolgens wordt de 
uitlaat voorzien van een zegel met barcode. De uitlaat blijft vanaf dit moment in het Parc-
Fermé en wordt telkens voorafgaande aan de sessies uitgedeeld aan de deelnemers. Na 
het einde van iedere sessie dient de uitlaat achter te blijven in het Parc-Fermé. 

 

CONCERNS : EXHAUST MICRO MAX    2019, April. 

We would like to announced the following modification regarding the Exhaust 
system. (Article 1.40 Technical Regulations Micro Max). 
 
The steel isolation mat is not allowed during the Rotax Max Challenge Euro 
Trophy for Micro Max 
 
Each entrant has to buy a new isolating mat through the organization during 
registration (voucher system).  
 
After the last practice session on Saturday (or in case : on Friday) before the 
event all mechanics have to come with the exhaust to the Scrutineer. The 
exhaust should be dismounted from the chassis and should be clean.  
 
The exhaust should be fitted with this new isolating mat in the presence of 
the technical scrutineer. Once the isolating mat is fitted, the exhaust will be 
sealed with a barcode seal. All exhausts stay in Parc-Ferme area during the 
event. 
 

 


