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3.1.1 Sanktionsavgift
		 Vid överträdelse av klubb av tävlingsregler i NT eller i respektive SR får Svemo ta ut en
sanktionsavgift om högst 25 000 kr.
I grövre fall kan sådan överträdelse istället föranleda anmälan till bestraffning i enlighet med
14 kap. i RF:s stadgar. Om avgiften ej betalts inom 30 dagar efter att faktura har skickats,
medför detta att nya tävlingstillstånd ej utfärdas.
Beslut om uttagande av sanktionsavgift kan överklagas till Svemos Disciplin/Besvärsnämnd
inom två veckor från beslutsdatum. Vid överklagande av Disciplin/Besvärsnämndens beslut
gäller bestämmelsen i NT 15.2.3.2.
4.5.1 Från myndigheter
		 Ingen tävling får arrangeras förrän tillstånd erhållits från tillståndsgivande myndigheter i de
fall sådana tillstånd krävs.
		
Arrangör är skyldig att kontrollera om tillstånd från myndigheter krävs.
4.5.3

Från Svemo Ingen tävling får arrangeras förrän tävlingstillståndet är betalt och
tillståndsnummer erhållits via Svemo TA (gäller ej träningsläger/Klubbtävling som är
kostnadsfria).
Tävling publiceras i Svemo tävlingskalender och tävlingstillståndsnummer erhålls
när betalning för tillstånd är bokfört i Svemo TA.

6.1.3

Förarlicens, oavsett tävlingsartdisciplin, gäller som passagerarlicens vid uppnådd ålder.
Ungdoms- och guldhjälmslicens gäller ej som passagerarlicens.

6.7

Vadhållning
Förare, passagerare, ledare, domare/supervisor/jury eller annan som kan påverka resultatet
av en tävling/match eller delmoment under en tävling/match, får inte själv eller genom
ombud, vare sig inom eller utom riket, ingå vadhållning gällande utgången av tävlingen/
matchen eller annat förhållande rörande tävlingen/matchen av vad slag det än må vara.
Inte heller får denne ingå vadhållning enligt ovan som rör andra tävlingar/matcher i samma
serie eller turnering som denne tävlar i eller tävlingar/matcher som dennes klubb inom
samma idrott är delaktiga i.
Det är även förbjudet att delta i eller på annat sätt medverka till sådan manipulation som
angetts ovan oavsett om personen själv eller genom ombud ingått vadhållning.
Om en sådan person blir kontaktad av någon annan för att medverka till vadhållning på
angivet sätt är personen skyldig att omgående underrätta Svemo om detta.
Den som medverkar eller försöker medverka till manipulation enligt ovan ska anmälas till
bestraffning enligt 14 kap. i RF:s stadgar.
Den som inte omfattas av RF:s bestraffningsregler kan av Svemo komma att förbjudas
tillträde till idrottsevenemang under viss tid. Svemo beslut får överklagas till Svemo
Disciplin- och Besvärsnämnd.

8.1.2

Hjälmkamera
Hjälmkamera får inte längre användas i någon av Svemos grenar från och med 2021.
Montering av kamera på hjälm innebär en förändring och därmed en försämring av
hjälmens skyddsegenskaper.

14.2.4

Anmälan om förbundsbestraffning ställs till Svemo och ärendet handläggs av Svemo
Disciplin-/Besvärsnämnd.

14.2.4.2

Böter
Åläggande att utge visst penningbelopp, med högst 500 000 kronor 12 prisbasbelopp
för förening och med högst 25 000 kronor ½ prisbasbelopp för enskild person, se Svemo
Stadgar Kap.56 § 4.
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14.3 Retroaktiv tävlingsbestraffning
		 I de fall en Svemo-ansluten förening, IdrottsAB eller deras företrädare eller utövare, inom
ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter
som allvarligt skadat idrottens anseende och detta skett samtidigt som tävlingsverksamhet
bedrivits av den skyldige ska den skyldiges resultat under denna period strykas och
eventuellt erövrade poäng från sådan tävling stryks. Har prispengar betalats ut ges arrangör
möjlighet att återkräva denna summa, allt efter anmälan till och beslut av Svemo Disciplin-/
Besvärsnämnd.
15.1.6 Domslut
		 Alla berörda parter ska acceptera den enligt NT behöriga dömande myndighetens beslut,
dock med undantag för de fall då vädjan kan förekomma.
Varje beslut fattat av behörig dömande myndighet enligt detta NT, träder i kraft från det
ögonblick det avkunnats och ska vara i full kraft och verkan intill dess det eventuellt ändras
av Vvädjoinstans.
*15.2.3.1

Part kan, inom två veckor efter det att Vädjoinstansens beslut offentliggjorts, överklaga detta
till Svemo Disciplin-/Besvärsnämnd, som i sådant fall har att ompröva Vädjoinstansens
beslut i händelse det förekommit grovt formfel vid handläggningen av ärendet eller om
beslut fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler.

* Vädjoinstans träder i kraft från och med 2020-05-01.
		
Fram tills dess handlägger Tävlingskommittén vädjoärenden
15.2.3.2

Beslut av Disciplin-/Besvärsnämnden som rör tillämpning av tävlingsregler får överklagas
hos Riksidrottsnämnden (RIN) enligt Riksidrottsförbundet (RF) stadgar 15 kap 2§ inom
två veckor efter att beslut meddelats av Disciplin-/Besvärsnämnden. Rätt att överklaga
tillkommer den som är direkt berörd av saken och som har ett befogat intresse av att få
saken prövad.
Överklagan ska åtföljas av en avgift om 1000 kr. Om avgift inte betalas ska överklagandet
avvisas.
För att RIN ska ta upp överklagandet till prövning krävs prövningstillstånd.
Prövningstillstånd får meddelas endast om det förekommit grovt formfel vid
handläggningen av ärendet eller om beslut fattats i strid med eller utan stöd i gällande
regler.
Om prövningstillstånd beviljas, får RIN även förordna att det överklagade beslutet tills
vidare, i avvaktan på slutlig prövning av ärendet, inte ska verkställas (inhibition). Beviljas
prövningstillstånd ska avgiften enligt andra stycket återbetalas. RIN:s beslut får inte
överklagas.

