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Beslutsprotokoll Speedway & Isracing, t.o.m. 2014-02-28.
1.

Inkomna skrivelser

1.6

Skrivelse från Smederna SF angående dispens ansökan för Maximillian
Belsing gällande uppklassning till ungdomslicens.
Åtgärd: Ingen särskild åtgärd krävs angående denna skrivelse då sektionen
redan beslutat korrigera tiden för när uppklassning kan begäras.

1.7

Skrivelse från Bollnäs MK angående tillförande av Viktor Svensson i sitt
isracing lag.
Åtgärd: Sektionen beslutar att bifalla Bollnäs MK begäran och tillför Viktor
Svensson till Bollnäs förartrupp med ett ingångssnitt på 0,600.

1.8

Skrivelse från Bollnäs MK angående tillförande av Joakim Stensmo i sitt
isracing lag.
Åtgärd: Sektionen beslutar att bifalla Bollnäs MK begäran och tillför Joakim
Stensmo till Bollnäs förartrupp med ett ingångssnitt på 0,500.

1.9

Skrivelse från Ulvarna SF angående begäran att få ersätta Frank Zorn p.g.a.
långtidsskada med Tomi Norola i sitt isracing lag Vargarna.
Åtgärd: Sektionen beslutar att bifalla Ulvarna SFs begäran och ersätter Frank
Zorn med Tomi Norola som får ingångssnitt 1,667.

1.10

Skrivelse från Westerviks MSK angående ersättande av sin gästförare
Sebastian Aldén, då Sebastian beslutat sig för att sluta med Speedway. WMSK
önskar ersätta Sebastian med Mathias Törnblom.
Åtgärd: Sektionen beslutar bifalla WMSK:s ansökan och byter ut Sebastian
Aldén mot Mathias Thörnblom som gästförare med ingångssnittet 0,671.

2.
2.2

Beslut
Sektionen har efter inkomna ansökningar beslutat utse Mariestads MK och
Smederna SF som arrangörer av USM kvalen den 9 augusti, reservdag är den
10 augusti.
Sektionen redogör nedan för ett antal beslut som tagits och som införs i 2014

års Track Racing Reglemente (SR). För fullständig text hänvisas till SR när det
är färdigt för publicering.
2.3

Sektionen har beslutat att dela upp guldhjälmstävlingar i två klasser
guldhjälmstävling 85cc samt Micro Speedway (guldhjälmstävling 50cc) samt
införa en minimi-/maxålder.
För deltagande i tävling guldhjälmsklass 85cc, ska föraren fylla minst 8 år
under innevarande kalenderår.
För deltagande i Micro Speedway tävling (guldhjälmsklass 50cc) gäller att
föraren fyller högst 9 år under innevarande kalenderår.

2.4

Sektionen har beslutat att ändra reglerna för när uppklassning till
ungdomslicens kan ske, enligt följande: Förare som under innevarande
kalenderår fyller 11 år, har innehaft guldhjälmslicens i minst 12 månader och
har deltagit i minst 5 guldhjälmstävlingar de senaste 12 månaderna kan
begära uppklassning till ungdomslicens.

Speedway & Isracingsektion 2/2014

2

2.5

Sektionen har i samråd med Serieförening beslutat ändra på reglerna och
kostnadsnivåerna gällande utbildningsbidrag.

2.6

Sektionen har korrigerat maxbeloppet för utdelande av straffavgift till 25 000
kr enligt RF:s stadgar.

2.7

Sektionen har beslutat att i reglementet 2014 införa poängavdrag i stället för
straffavgift eller i kombination med straffavgift beroende på förseelse.

2.8

Sektionen har fastställt datum för slutspelen i Elitserien och Allsvenskan,
dessa är utskickade till respektive klubbar.

2.9

Sektionen har fastställt datum för det transferfönster som finns under
pågående säsong enligt följande:
Transferfönstret öppnar för registrering, måndag 16 juni kl. 08:00 och stänger
söndag 22 juni kl. 24:00. Samtliga handlingar ska sedan vara Svemo kansli
tillhanda senast onsdag 25 juni 24:00 och registrering/avregistrering sker
fredag 27 juni.

2.10

Sektionen har beslutat att i samband med enklare tävling endast
rekommendera domare med domarlicens, dock krävs lägst tävlingsledarlicens
Track Racing för att agera ”domare” vid enklare tävling. Maxbelopp för
domarersättning är satt till 500 kr.

3.

Förslag till Svemo styrelse eller TK m.fl.

3.1

Sektionen har lämnat förslag till Svemo styrelse gällande namn på sektionen,
samt att man vill ersätta Rundbana med Track Racing.

3.2

Sektionen har lämnat förslag till Svemo styrelse angående avskaffande av
Elitlicensen i sin nuvarande form samt lämnat förslag på att införa särskilda
regler för seriedeltagande i tävlingsreglementet, som ersättning för elitlicensen.

4.

Yttrande till Svemo styrelse eller TK m.fl.

4.1

Sektionen har till TK skickat 2014 års Track Racing reglemente för genomgång
och godkännande.

5.

Övrigt

5.1
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