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Beslutsprotokoll Track Racingsektionen, 2014-04-01 - 2014-05-31.
1.

Inkomna skrivelser

1.12

Gasarna SK angående att ersätta sin långtidsskadade gästförare Antonio
Lindbäck med Thomas H Jonasson.
Åtgärd: Sektionen har beslutat bifalla Gasarna SK:s skrivelse och har tillfört
Thomas H Jonasson (ingångssnitt 2,176) till Gasarnas förartrupp som
ersättare för Antonio Lindbäck.

1.13

Funbo MS angående intresseanmälan att få arrangera den individuella SMfinalen i isracing 2015 på Studenternas IP i Uppsala.
Åtgärd: Sektionen beslutar utse Funbo MS som arrangör av SM finalen i
isracing 2015.

1.14

Vetlanda MS angående återförande av förare till Elit Vetlandas ungdomslag.
Åtgärd: Sektionen har svarat Vetlanda MS per brev att enligt SR 10.5.4 är det
endast möjligt att tillföra nylicenserade förare under pågående säsong. Se även
2.15 nedan.

1.15

Hammarby IFs SF angående tillförande av Adrian Gheorge i sin förartrupp.
Åtgärd: Sektionen beslutar tillföra Adrian till Hammarby IFs SF med
ingångssnittet 0,500.

1.16

Vargarna Speedway angående tillförande av Billy Forsberg i sin förartrupp.
Åtgärd: Sektionen beslutar tillföra Billy till Vargarnas förartrupp med
ingångssnittet 0,500.

2.

Beslut

2.13

Sektionen blev efter laganmälan till omg. 1 i Elitserien uppmärksammad på ett
felaktigt ingångssnitt på Fredrik Lindgren, sektionen har därför beslutat att
korrigera Fredriks snitt i Indianernas förartrupp på Svemos hemsida till 1,855.

2.14

Sektionen har beslutat korrigera reglerna gällande uppkörning för Flat Track
licens enligt följande:
För förare som har giltig tävlingslicens i någon av följande grenar; Backe,
Enduro, Isbana, Isracing, Långbana, Minicross, Motocross, Speedway och
Supermoto krävs det inte längre någon uppkörning. Respektive förare
ombedes kontakta Svemo licensavdelning för att köpa sin Flat Track licens.

2.15

Med anledning av förarbrist i Elit Vetlandas och kombinationslaget
Masarna/Elit Vetlandas förartrupper i ungdomsserien har sektionen för att
förhindra att förlora ett lag under pågående ungdomsserie beslutat ta bort
bestraffningen poängavdrag vid ej fulltaligt lag, samt ändra så att
minimiantalet för att få delta i seriematch i ungdomsserierna 2014 är två (2)
förare istället för tre (3). Om lag deltar med endast två (2) förare ska förarna
placeras som nr 1 och 3 i laguppställningen.
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3.
3.3

2

Vid elitseriematchen Dackarna - Indianerna lämnade Dackarna en protest mot
Indianernas laguppställning till domaren som hänsköt den till Svemo för
beslut. Svemo beslutade avslå protesten.
Förslag till Svemo styrelse eller TK m.fl.
Inga förslag är lämnade.

4.

Yttrande till Svemo styrelse eller TK m.fl.

4.2

Inga yttranden är lämnade.

5.

Övrigt

5.2

Sektionen har mottagit besked från Karlstad-Hammarö SK som efter visat
intresse i samband med lagledarträffen i Norrköping den 16 mars tilldelades
som arrangör av SM kvalet den 6 augusti (reservdag 13 aug), men man har nu
avsagt sig arrangemanget.
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