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Č. 06/2022 
PROJEKT E20 TOUR 2022,  PODMÍNKY, BONUSOVÝ PROGRAM 

17. března  2022 
 
 
 
Vážení,  
 
vzrušující zpětná vazba od jezdců, kteří závodili v kategorii Project E20 na Grand Finals 
v Bahrajnu, podporuje všeobecné smýšlení, že specificky navržené motory na 
elektropohon jsou atraktivní alternativou k dobře zavedeným ICE (spalovací motory) pro 
závody motokár. 
 
Aby se toto myšlení dále rozšířilo na celý trh, bude BRP-Rotax pokračovat a rozšiřovat 
nabídku závodních zážitků o Rotax Project E20. 
Prosím pochopte, že tato iniciativa je přípravou trhu pro elektro-motokáry, které BRP-
Rotax nabídne pro B2C podnikání v nadcházejících letech. 
 
V tomto oběžníku naleznete následující informace: 
A) Podrobnosti a podmínky plánu turné Projekt E20 na rok 2022. 
B) Bonusový program, který vám nabízíme za vaši podporu akcí Projektu E20. 
 
A) PROJEKT E20 TURNÉ  

 
Kategorie projektu E20 
Pro závodní sezónu 2022 budou nabízeny tyto kategorie: 
• Project E20, Junior, 18 motokár k dispozici (NOVINKA pro rok 2022) 
• Projekt E20, Senior, k dispozici 18 motokár 
 
Poznámka 
Požadavky na věk, váhu a licenci naleznete v Globálních Sportovních předpisech RMC 
2022  
www.rotax-kart.com/de/Racing/MAX-Challenge/Regulations 
Česká verze předpisů: 
https://rotaxmax.cz/rotax-max-challenge-cr/predpisy-sportovni/ 
 
  

  VEŘEJNÉ 
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Kalendář závodů Project E20 na rok 2022 (aktualizace budou následovat včas) 
 
Datum  

2022 

Závod (E) / 

Mistrovství (C) 

Závodní dráha, 

země 

E20 

kateg. 
Závod 

Bonus 

Program 
Odkaz na přihlášku 

March  

28-31 
Pre-season test days 

Wackersdorf, 

Germany 

Junior 

Senior 
confirmed no tbc 

April  

22-24 

RMC Euro Trophy (C)  

Round 1 

Genk,  

Belgium  

Junior 

Senior 
confirmed yes 

www.rotaxmaxchallenge

-eurotrophy.com 

May  

27-29 

RMC Euro Trophy (C)  

Round 2 

Adria Raceway 

(tbc), Italy 

Junior 

Senior 
confirmed yes 

www.rotaxmaxchallenge

-eurotrophy.com 

June  

22-23 

DEKM (E)  

test days 

Mulsen , 

Germany 

Junior 

Senior 
confirmed yes www.dekm.de 

June  

24-26 

DEKM (C)  

Round 1 

Mulsen , 

Germany 

Junior 

Senior 
confirmed yes www.dekm.de 

July  

01-03 

DEKM (C)  

Round 2 

Oschersleben, 

Germany 

Junior 

Senior 
confirmed yes www.dekm.de 

July  

08-10 

RMC Euro Trophy (C)  

Round 3 

Mariembourg, 

Belgium  

Junior 

Senior 
confirmed yes 

www.rotaxmaxchallenge

-eurotrophy.com 

July  

26-30 
RMCIT (E)  Le Mans, France Senior 

to be 

confirmed 
yes tba 

August  

12-14 

DEKM (C)  

Round 3 

Mulsen, 

Germany 

Junior 

Senior 
confirmed yes www.dekm.de 

August  

23-28 
E20 Sweden (E)   

GTR Motorpark 

Eskilstuna 

Sweden 

Junior 

Senior 
confirmed yes tba 

Sept.  

02-04 
E20 Denmark (E)   

Rødby Karting 
Ring 
Denmark 

Junior 

Senior 
to be 

confirmed 
yes tba 

Sept.  

23-25 

DEKM (C)  

Round 4 

Wackersdorf, 

Germany 

Junior 

Senior 
confirmed yes www.dekm.de 

Oct. 

21-23 
E20 Portugal (E)   

Portimao,  

Portugal 

Junior 

Senior  
to be 

confirmed 
yes tba 

  
Počet dostupných motokár E20 na závod a kategorii je omezený. 

Jezdci, kteří mají zájem, se proto budou muset postarat o včasné přihlášení u 
příslušného pořadatele závodu. 
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Přihlášky do závodu/seriálu Projekt E20 
Startovné do závodu/seriálu bude fakturováno pořadatelem závodu. Cena za přihlášku  
se může lišit v závislosti na rozsahu poskytovaných služeb a materiálu pro danou akci. 
Přesné podrobnosti najdete na webových stránkách akce nebo kontaktujte 
Steven.Chapman@brp.com (+43 664 1945177), který vám rád pomůže a poradí vám se 
všemi požadavky. 
 
Poznámka 
Cena za přihlášku na závod DEKM 2022 a RMCIT 2022 Project E20 již bude zahrnovat 
služby definované v servisním poplatku Project E20 Arrive&Drive.  
 
Servisní poplatek projektu E20 Arrive&Drive 
Poplatek za balíček Arrive&Drive zahrnuje následující služby od pátku do neděle (IRMC 
2022 od čtvrtka do soboty) 
• Pronájem motokáry Rotax Project E20 s motorem, bateriemi, systémem záznamu dat, 
nabíječkou baterií a vozíkem na motokáry 
• Místo, stůl a židle ve stanu Rotax Race Service 
• Sedačku pro podvozek (jezdec si může vybrat mezi různými dostupnými velikostmi) 
• Disky pro suché a mokré pneumatiky (pneumatiky nejsou součástí dodávky) 
• Energie pro nabíjení baterie motokár Project E20 
• Školení na místě pro jezdce a mechanika týkající se bezpečnosti, údržby a provozu 
motokáry 
• Technická podpora pro všechny komponenty motokáry E20 
• Poskytnutí analýzy dat a porovnání dat s ostatními konkurenty 
• Pohostinství (káva, čaj, nealkoholické nápoje a občerstvení) 
 
Cena za závod: 2.750,- € (bez DPH) 
 
Další služby budou zpoplatněny dle požadavku jezdce (všechny ceny bez DPH) 
• Extra tréninkový den (čtvrtek):   750,- € 
• Mimořádné tréninkové dny (středa + čtvrtek):  1.000,- € 
• Sada pneumatik Mojo D5 nebo W5 pro tréninkové dny:   171,- € 
 
Jakýkoli náhradní díl potřebný k servisu/opravě motokáry Project E20 bude fakturován v 
rámci MSRP (maloobchodní ceny doporučené výrobcem) 2022. 
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Účtování poplatku za službu Arrive&Drive + doplňkové služby 
Celková cena za služby požadované jezdcem bude fakturována BRP-Rotax na konci 
akce a musí být uhrazena kreditní kartou ihned po vrácení poskytnutého vybavení.  
 
 
Speciální nabídka pro jezdce, kteří mají zájem závodit v kategoriích Project E20 
Junior/Senior za “včasnou přihlášku“ 
1) U všech závodů/sérií uvedených v kalendáři akcí Project E20 2022 (kromě DEKM) 
obdrží prvních 10 přihlášených závodníků (za závod a kategorii) 20% slevu na servisní 
poplatek Project E20 Arrive&Drive fakturovaný společností BRP-Rotax. 
Úspora 550,- € (bez DPH) 
Pořadatel závodu poskytne BRP-Rotax pořadí přijetí platby za závod/seriál podle 
kategorie. 
2) U DEKM obdrží prvních 10 zápisů za celý šampionát (za kategorii) 15% slevu 
(dobropis) z poplatku za zápis fakturovaného pořadatelem závodu. 
Úspora 2.085,- € (včetně DPH) 
 
Jsme přesvědčeni, že tímto programem dále zvýšíme zájem o elektro-motokáry a 
jejich přijetí na trhu a jakož i prodej elektro-motokár BRP-Rotax. 
 
 
S pozdravem, 
 
 
 
 
  iV Stefan, Gruber                 iA Helmut, Voglsam 
  Manager, BRP-Rotax Karting Business               Sales, BRP-Rotax Karting Business 


