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Beslutsprotokoll Track Racingsektionen, 2016-06-01 - 2016-06-30.
1.

Inkomna skrivelser

1.12

Gislaveds MK angående ersättande av långtidsskadade Maksym Drabik med
Rafal Okoniewski i sin förartrupp.
Åtgärd: Sektionen ersätter Drabik med Okoniewski i Lejonens förartrupp,
ingångssnittet blir 1,467. Bytet skedde den 2016-06-02.

1.13

MK Tändstiftet angående Vargarnas protest mot att MK Tändstiftets förare kom
ut i fel hjälmhuvor i nomineringsheatet vid matchen i Malmö den 2016-05-25.
Åtgärd: Sektionen informerade MK Tändstiftet om deras möjlighet att inkomma
med en vädjan till Svemo Tävlingskommitté enligt det Nationella Tävlingsreglementet.

1.14

MK Tändstiftet angående beslut i deras styrelse att med omedelbar verkan dra
sig ur all tävlingsverksamhet.
Åtgärd: Med anledning av MK Tändstiftets beslut kallade sektionen kvarvarande Allsvenska klubbar till ett möte på Svemo kansli den 2016-06-16 för
att diskutera fortsatt serie och övriga frågor.

1.15

Smederna SF angående ersättande av långtidsskadade Kenni Larsen med
Tomas Gapinski i sin förartrupp.
Åtgärd: Sektionen ersätter Larsen med Gapinski i Eskilstuna Smedernas
förartrupp, ingångssnittet blir 1,062. Bytet skedde den 2016-06-22.

2.
2.5

Beslut
Vid ett möte med de Allsvenska klubbarna den 2016-06-15 efter MK
Tändstiftets besked att dra sig ur all tävlingsverksamhet beslutades följande:
Den Allsvenska grundserien skall köras vidare enligt nuvarande tävlingskalender där FNC Gnistornas matcher stryks, vilket innebär att ett lag står över
varje omgång.
Slutspelet kommer att köras enligt nedan:
Kvartsfinaler:
4:an och 5:an i grundserien möter varandra hemma – borta där det segrande
laget går vidare till semifinalerna. Bäst placerade lag i grundserien väljer om
man vill köra första matchen hemma eller borta.
Semifinaler:
1:an, 2:an och 3:an i grundserien + det segrande laget i kvartsfinalerna.
Segraren i grundserien väljer om man vill möta 3:an i grundserien eller
segrande laget i kvartsfinalen. Bäst placerade lag i grundserien väljer om man
vill köra första matchen hemma eller borta. De förlorande lagen i semifinalerna
placeras in som 3:a respektive 4:a enligt placering i grundserien.
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Final:
Semifinalernas respektive segrare möts i final i bäst av två matcher där bäst
placerade lag i grundserien väljer om man vill köra första matchen hemma eller
borta.
Det lag som totalt har kört in flest förarpoäng efter de båda finalerna
kvalificerar sig till Elitserien säsongen 2017.
För att hjälpa dom svensklicenserade förarna i MK Tändstiftets förartrupp
tillåts övriga lag i Allsvenskan att ta in ytterligare en förare över ingångssnittet i
sin förartrupp, alternativt ta in en extra gästförare.
2.6

På grund av för många återbud till Junior SM kvalet i Speedway som skulle ha
körts i Mariestad lördag den 18 juni, har sektionen tyvärr fått ställa in kvalet.
För att komplettera de redan åtta direktnominerade förarna kommer en ny
nominering att göras.

2.7

Speedwaygruppen hade till det senaste mötet fått en förfrågan om att göra de
Finska förare som är registrerade i Div.1 laget Team Finland tillgängliga för
inlåning i Elit-B.
Speedwayguppen diskuterade ovan fråga och kom fram till att tillåta Elit-B
lagen att låna in en Finsk licenserad förare (som är uppsatt i Team Finlands
Div. 1 trupp) i samband med de kvarvarande Elit-B matcher 2016, under
förutsättning att man kommer med fulltaligt lag till match.
Track Racingsektionen har beslutat enligt Speedwaygruppens önskemål.

3.
3.1
4.
4.1

5.

Förslag till Svemo styrelse eller TK m.fl.
Inga förslag är lämnade.
Yttrande till Svemo styrelse eller TK m.fl.
Sektionen har lämnat yttranden till TK med anledning av MK Tändstiftets
vädjan mot Vargarnas protest vid den Allsvenska matchen i Malmö den 201605-25.
Övrigt

5.2
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