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Beslutsprotokoll Track Racingsektionen, 2017-10-01 - 2017-10-31.
1.

Inkomna skrivelser

1.14

Från föräldrar till flickor angående åldrar för 85cc och 250cc.
Åtgärd: Se punkt 2.10 nedan.

1.15

”Krav” från vissa föräldrar angående det skydd (någon form av balar) som idag
enligt reglementet skall placeras från kurvans mitt till halva raksträckan på
innerplansbanor 85cc.
Åtgärd: Sektionen har per mail besvarat den förälder som skickade in
skrivelsen, sektionen kommer även att diskutera den med domarna vid möte
senare i höst för att få domarnas samlade bild av det påstådda problemet.

2.

Beslut

2.10

Sektionen har sedan publiceringen av de nya reglerna för 2018 beslutat att
revidera åldern för flickors deltagande i Ungdomsserien, Flickor kan delta
t.o.m. det år dom fyller 16 år.

2.11

För att få tävlingsverksamhet på fler orter i Sverige där det redan finns
Speedwaybanor har Track Racingsektionen haft en dialog med delar av
säkerhetsgruppen för Track Racing om vad som kan göras för att hjälpa
verksamheten igång, sektionen har efter dessa diskussioner beslutat följande:
Det är tillåtet för klubb att delta i serier under Allsvenskan med ett ”begagnat”
inköpt luftstaket som är äldre än dom föreskrivna sju år som gäller för
deltagande i Elitserien och Allsvenskan, under förutsättning att följande steg
följs:

3.
3.1
4.
4.2

1.

Första säsongen får luftstaketet användas som det var när det köptes in,
dock gäller att alla remmar, spännen och kickboard är hela och intakta.
Det är också av största vikt att bakomvarande skyddsstaket av nät
uppfyller kraven enligt Track Racingreglementet.

2.

År 2 skall luftstaketssektionerna i riskzonerna ersättas med nya sektioner.
3 x 3 nya sektioner skall monteras i respektive kurva, (enligt SR bilaga 6).

3.

År 3 skall minst hälften av de övriga sektionerna bytas ut.

4.

År 4 skall resterande sektioner bytas.

Förslag till Svemo styrelse eller TK m.fl.
Inga förslag är lämnade.
Yttrande till Svemo styrelse eller TK m.fl.
Inga yttranden är lämnade.
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5.

Övrigt

5.2
Svemo Track Racingsektion
2017-11-02

Tony Olsson

Pernilla Larsson

2

