Track Racingsektion 3/2017

1

Beslutsprotokoll Track Racingsektionen, 2017-03-01 - 2017-05-31.
1.

Inkomna skrivelser

1.1

Mariestads MK ang. dispensansökan för användning av sitt luftstaket.
Åtgärd: Sektionen beslutar att bifalla dispensansökan men att den endast
gäller vid den Allsvenska matchen den 11 maj. Till nästa hemmatävling skall
dom nya luftsektionerna i säkerhetszonerna vara installerade.

1.2

Mariestads MK angående utbyte av skadad gästförare.
Åtgärd: Sektionen ersätter Christoffer Selvin med Johan Jensen i Örnarnas
förartrupp, ingångssnittet blir 0,500. Bytet skedde den 2017-05-16.

2.

Beslut

2.6

Tillägg i regeln angående extra reserv vid Div. 1 tävlingar.
För att minimera antalet heat där lag som ev. kommer med 3 (500cc) förare
annars måste åka tomt har sektionen beslutat göra nedan tillägg, markerat i
fetstil.
- Extra reserven (nr 4) skall ha det lägsta heatsnittet av förarna nr 1-4 på
laganmälningsdagen och får delta i maximalt 2 heat utöver sina schemalagda
heat. Om något lag endast kommer med 3 (500cc) förare räknas den förare
i laguppställningen som har det lägsta heatsnittet av de 3 som extra
reserven, han kan därmed delta i 2 heat utöver sina schemalagda heat.

2.7

Med anledning av att fyra 250cc förare kommer att befinna sig i Plzen Tjeckien
för European 250cc Youth Speedway Cup den 17-18 juni så kommer det inte
att finnas 250cc förare till samtliga åtta lag som kör Div. 1 matcher i Avesta och
Norrköping söndag den 18 juni.
Sektionen har därför beslutat att vid matchen i Avesta så skall förare nr 5 vid
detta tillfälle vara en 500cc förare, vid matchen i Norrköping skall 250cc förare
delta. 500cc förarna som deltar i respektive lag i Avesta skall var den förare med
lägst heatsnitt i laget.

2.8

Med anledning av för få förare anmälda till Junior SM kvalet i Västervik den 10
juni har sektionen beslutat att ställa in kvalet och att startfältet till JSM finalen
ska nomineras.

3.
3.1
4.
4.1

Förslag till Svemo styrelse eller TK m.fl.
Inga förslag är lämnade.
Yttrande till Svemo styrelse eller TK m.fl.
Ansökan från ÖMK Rundbana att få arrangera VM kval i Isracing 2018.
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5.

Övrigt

5.1
Svemo Track Racingsektion
2017-06-01
Tony Olsson

Pernilla Larsson
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