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Beslutsprotokoll Track Racingsektionen, 2015-06-01 - 2015-06-30.
1.

Inkomna skrivelser

1.8

Vetlanda MS angående ersättande av långtidsskadade Jaroslaw Hampel med
Rune Holta i sin förartrupp.
Åtgärd: Sektionen ersätter Hampel med Holta i Vetlandas förartrupp och Holtas
ingångssnitt blir 1,050.

1.9

Kumla MSK angående ersättande av långtidsskadade Rory Schlein med Mikkel
B Jensen i sin förartrupp.
Åtgärd: Sektionen ersätter Schlein med B Jensen i Indianernas förartrupp och
B Jensens ingångssnitt blir 1,000.
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Beslut
Med anledning av att nedanstående två berörda lag inte gemensamt kommit
överens om ett nytt datum för sin inställda tävling från den 18 juni, har
sektionen beslutat om nytt datum:
 Griparna – Vargarna inställd den 18 juni, nytt datum fredag den 10 juli.
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
Regnmatcher/inställda tävlingar
Med anledning av att ett antal tävlingar både i Elitserien och Allsvenskan har
blivit inställda/flyttade
p.g.a. en regnig inledning på Speedwaysäsongen, vilket i sin tur har lett till
många och långa diskussioner mellan klubbledare, Svemo och domare så är
Serieföreningen, ESS och Track Racingsektionen överens om att vi måste ha en
viss ordning för hur och när diskussioner om ett eventuellt inställande ska
föras.
Berörda parter har enats om att fr.o.m. den 1 juli 2015 ska följande gälla för att
kunna ställa in matcher i Elitserien och Allsvenskan dagen före matchdag:
1. Utgångspunkten ska vara att matcher i Elitserien och Allsvenskan alltid
ska genomföras.
2. Klubbarna ska ha tillgång till en ändamålsenlig maskinpark och
banmaterial. Elitserieklubbarna ska vid behov även kunna täcka sina
banor.
3. Det enda skälet för att kunna ställa in en match dagen före matchdag är
om det kan förutses att det till följd av nederbörd sportsligt inte kommer
att gå att genomföra matchen. Fokus ska därvid läggas på väderleksprognosen för matchdagen kl. 17:00 – 21:00.
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4. En förutsättning för att en match ska kunna ställas in dagen före
matchdag är att båda klubbarna är överens om det.
5. Ett beslut om att ställa in en match dagen före matchdag ska fattas sent
ca kl. 18:00, eftersom det då finns säkra väderleksprognoser för
påföljande dag.
6. Om det kan befaras att en match inte kommer att kunna genomföras ska
företrädare för arrangörsklubben kontakta motståndarlaget och
diskutera frågan samt komma överens om en ny alternativ matchdag.
Styrelseledamot i arrangörsklubben eller av styrelsen särskilt utsedd
person ska sedan kontakta Svemo genom Tony Olsson och underrätta
om beslutet och den nya matchdagen.
5.4

Poängavdrag för icke fulltaligt lag
Poängavdrag för icke fulltaligt lag har gjorts för följande lag enligt SR 5.2.1:
 Hammarby -1 lagpoäng vid Div. 1 matchen i Västervik den 6 juni.
 Texoil Racers -1 lagpoäng vid Div. 1 matchen i Malmö den 6 juni.
 Nässjö -1 lagpoäng vid Div. 1 matchen i Stockholm den 13 juni.
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