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Beslutsprotokoll Track Racingsektionen, 2015-05-01 - 2015-05-31.
1.
1.7

2.

Inkomna skrivelser
Hagfors MCK angående ersättande av Sebastian Aldén med Pawel Miesiac i sin
förartrupp då Sebastian har beslutat sig för att upphöra med sitt tävlande.
Åtgärd: Sektionen tillför Pawel Miesiac i Hagfors MCK:s förartrupp med
ingångssnittet 1,394.
Beslut

2.8

Med anledning av att nedanstående två berörda lag inte gemensamt kommit
överens om ett nytt datum för sin inställda tävling från den 5 maj inom
föreskriven tid, har sektionen beslutat om nytt datum för följande match:
 Lejonen – Rospiggarna inställd den 5 maj, nytt datum måndag den 15
juni.
Datumet 15 juni ligger utanför den tre veckors period som normalt gäller för en
inställd tävling i Elitserien, men på grund av att det under maj månad körs
både VM/EM kval samt två Grand Prix tävlingar två helger i rad och att Lag VM
börjar redan den 6 juni, så ser sektionen inget annat bättre alternativ.

2.9

I samband med ovanstående punkt 2.8, beslutade sektionen även att med
anledning av att vi har en ”haltande” serie i Elitserien p.g.a. 7 lag 2015 göra
följande datum till ”officiella” reservdagar.
 Måndag den 15 juni, (för de lag som inte kör den dagen)
 Tisdag den 14 juli, (för de lag som inte kör den dagen)
 Tisdag den 21 juli
 Tisdag den 28 juli, (för de lag som inte kör den dagen)
Sektionen vädjar dock till samtliga klubbar/ledare att hitta nytt datum för en
inställd tävling så att den kan köras så fort som möjligt, (helst inom tre veckor).

3.
3.1
4.
4.1
5.
5.2

Förslag till Svemo styrelse eller TK m.fl.
Inga förslag är lämnade.
Yttrande till Svemo styrelse eller TK m.fl.
Inga yttranden är lämnade.
Övrigt
Med anledning av att beslutet angående Darcy Wards straff har blivit officiellt
och specifikt att de resultat som Darcy erhållit i alla tävlingar där han deltog
efter det positiva testet den 17 augusti 2014 till den 27 augusti 2014 ska
annulleras med alla resultatpåverkande följder inklusive förverkande av alla
poäng och priser, så har Svemo varit tvungna att ta bort de 6 poäng och de 4
heat som Darcy körde till sig i matchen Piraterna - Indianerna den 2014-08-19.
Därmed har Darcys ingångssnitt korrigeras från 2,100 till 2,143.
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