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BESLUTSPROTOKOLL RUNDBANA, t.o.m. 2012-09-30.
1.

Inkomna skrivelser

1.35

Vetlanda MS har inkommit med skrivelse om tillförande av ny förare i lagtruppen.
Åtgärd: SSI har tillfört Dennis Jonsson i Vetlanda MS:s förartrupp

1.36

Kumla MSK har inkommit med skrivelse angående den faktura på WOavgift som klubben har debiterats.
Åtgärd: SSI beslutar att böterna faststår och utskickad faktura ska betalas.

2.

Beslut

2.8

SSI har beslutat och fastställt att fördelningen av lagpoäng.
Ungdomsserien i Speedway genomförs som trelags-matcher där segrande
lag erhåller 2 poäng, tvåan i tävlingen erhåller 1 poäng och tredje lag
tilldelas inga poäng.
Om ett lag uteblir från en match är tävlingen fortfarande att se som en
trelags-match även om tävlingen genomförs med ett annat heatschema för
de återstående lagen i matchen.

2.9

SSI har beslutat fastställa följande regeländringar inför 2013.
Elitserien:
Taksnitt 2013 – 10,000.
Ingen kvotering av svenska juniorer i Elitserien.
Två stycken gästförare får listas med ett sammanlagt ingångssnitt för de två
förarna på max 2, 000.
Golvsnitt sänks säsongen 2013 till 8,250.
Snittrabatt på 25 % ges till samtliga förare upptill och med 21 år (U-21) på
2013 års ingångssnitt.
Allsvenskan:
Taksnitt 2013 - 10,000
Förartruppen får innehålla 8 förare över ingångssnitt 0,500.
Två stycken gästförare får listas varav endast en med ett ingångssnitt
överstigande 2,000 i Allsvenskan.
Golvsnitt införs. Golvsnitt 2013 – 7,500.
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Div 1:
Tävlingar i Div. 1 körs alltid lördag alt. söndag.
Inga förändringar i regelverk eller körschema.
Juniorserie:
Samtliga lag i Elitserien ska anmäla varsitt lag till Juniorserien. Varje lag i
Juniorserien innehåller tävlingsdagen 2 förare med möjlighet till en fri trea.
Varje lag i juniorserien kör fyra matcher per säsong. Klubbens förare upp
till och med 23 år (U-23) måste delta i Juniorserien och har startförbud i
andra ligor de dagar klubben har match i Juniorserien.
Fri gäst:
Om lag i Elitserien eller Allsvenskan får en av sina listade gästförare
skadade ges möjlighet att plocka in en fri gäst. En fri gäst har svensk licens
och saknar kontrakt med annan förening i samma serie och kan då gästas
in under tiden den skadade föraren är borta. Den fria gästens ingångssnitt i
aktuell serie får inte överstiga den skadade förarens löpande snitt.
Ungdomsserien:
Eventuella nyheter och förändringar för Ungdomsserien presenteras senare.
2.10

SSI har beslutat bevilja Gislaveds MK:s ansökan om plats i Allsvenskan
2013.

3.

Förslag till SSI styrelse eller TK m.fl.

3.1

Inga förslag är lämnade.

4.

Yttrande till SVEMO styrelse eller TK m.fl.

4.2

Inga yttranden har gjorts.
Undertecknat
2012-10-17

Pernilla Larsson

