Utdrag ur Protokoll nr.5 (För Motocrossektionen)

2016-07-27

Förtydligande och beslut gällande tillfällig licens inom motocross
Med anledning av att det förekommer att tävlingsarrangörer gör egna tolkningar och avsteg
från gällande regelverk, diskuterade Motocrossektionen vikten av ett förtydligande av
användning av tillfälliga licenser. Förtydligandet som Motocrossektionen beslutande att göra
grundar sig på nedanstående regelutdrag, som anges i NT, och gäller samtliga grenar och
verksamheter inom Svemo. Inga undantag anges i Specialreglementet Motocross, därför är
det inte heller tillåtet för arrangörer, distriktet eller promotorer etc. att göra avsteg från dessa
regler och hindra förare från att ta tillfällig licens vid tävling. Att hindra tillfälliga licenser kan
på olika sätt också vara ett hinder för rekryteringen och återväxten inom svensk motocross.

Svemo Nationella Tävlingsreglemente (NT) anger följande: (utdrag)
§7. LICENSER
För deltagande i tävling krävs att förare och passagerare innehar av Svemo utfärdad licens
för den disciplin deltagandet avser.
§7.1.1.2 Tillfällig licens Förarlicens som berättigar till deltagande i viss tävling som förare
eller passagerare, dock ej SM, undantag kan finnas, se respektive SR. Licensen löses i
Svemo TA, www.ta.svemo.se.
Svemo Specialreglemente i Motocross anger följande: (utdrag)
§2.14 Särskilda bestämmelser tillfällig licens för tävling. Denna licens får uttas inom kategori
Guldhjälm, Ungdom, Junior, Senior, Classic, Bredd och Bas, gäller vid enklare-, samt
nationella tävlingar. Tillfällig Baslicens kan endast uttas på enklare tävling. För deltagande i
mästerskapstävlingarna, SM/JSM/USM krävs helårslicens. Innan tillfällig licens löses via
Svemo TA ska intyg om godkänd licensuppkörning (exempelvis licensansökan) skickats in
till Svemo-kansli och registrerats i Svemo TA av licensavdelningen. För tillfällig
Guldhjälmslicens ska Guldhjälmsutbildning ha slutförts (Licensansökan som intygar detta
krävs). Löses tillfällig licens på tävlingsplatsen ska ovanstående intyg kunna uppvisas.
Licensansökan finnas att hämta under www.svemo. se. (Tillfällig licens finns ej för Elitklass.
Junior eller Seniorlicenserade förare tillåts ej ta tillfällig breddlicens.)
Vi ber er att omgående följa detta förtydligande för den motocross arrangemang
genomförs över hela Sverige!
Med vänliga hälsningar
Svemo Motocrossektion

