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Beslutsprotokoll Svemo Track Racing, 2019-06-01 - 2019-06-30.
1.

Inkomna skrivelser

1.13

Kumla MSK angående ersättande av långtidsfrånvarande Tai Woffinden med
Vaclav Milik.
Åtgärd: Svemo Track Racing har efter mottagande av begärda dokument
beslutat att tillåta Kumla MSK att ersätta Woffinden med Milik. Bytet skedde
den 12 juni, Milik ansluter med ingångssnittet 1,861.

1.14

Västra MK angående önskemål att få flytta fram Par RM Final 85cc från den 13
juli till den 14 september med reservdag den 15 september.
Åtgärd: Svemo Track Racing beslutar att godkänna Västra MK,s önskemål om
flytt av Par RM Finalen.

1.15

Domarföreningen inkommer med en rekommendation till Svemo Track Racing
att justera ner den av domaren utfärdade straffavgiften för osportsligt
uppträdande, vid Elitseriematchen i Motala den 2019-06-18 från 5000:- till
2000:-.
Åtgärd: Svemo Track Racing följer Domarföreningens rekommendation.

1.16

SMK Motala SK angående domarinsatsen vid Elitseriematchen i Vetlanda den
2019-06-25.
Åtgärd: Svemo Track Racing meddelar SMK Motala SK den 2019-06-25 att
skrivelsen skall skickas till Domarföreningen.

2.

Beslut

2.5

Vid den Allsvenska matchen mellan Vargarna och VIP Speedway 2019-05-29 så
kom VIP Speedway till start med endast sex förare, detta medför enligt
reglementet poängavdrag med -2 lagpoäng.

2.6

Vid den Allsvenska matchen mellan Team Småland och Griparna 2019-05-31
så kom Griparna till start med endast sex förare, detta medför enligt
reglementet poängavdrag med -2 lagpoäng.

2.7

Med anledning av att det vid några tillfällen under säsongen har varit problem
för klubbar i Allsvenskan att få ihop fulltaliga lag har Svemo Track Racing
beslutat att fr.o.m. idag (2019-06-17) införa inlåning enligt nedan:
Om lag vid något tillfälle under säsongen inte har tillgång till samtliga sina
förare i truppen tillåts laget att låna in en svensklicenserad förare från annat
lag. Den inlånade föraren får inte ha ett officiellt löpande snitt överstigande
1,500 vid inlånings tillfället, svensklicenserade U21 förare är tillgängliga för
inlåning oavsett löpande snitt.
Lag som önskar låna in förare måste först kontakta Svemo Track Racing som då
tillför föraren som gäst i aktuell förartrupp, detta för att föraren måste vara
tillgänglig i lagets förartrupp i Svemo TA för att registrering skall kunna ske,
efter aktuell match flyttas föraren tillbaka till sin ”ordinarie” förartrupp.
Förare som lånas in kommer att få sina snitt beräknade på samtliga matcher
som man kör i serien, både i sitt ”ordinarie” lag och som inlånad.
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Vid den Allsvenska matchen mellan Valsarna och VIP Speedway den 2019-0626 så kom VIP Speedway till start med endast sex förare, detta medför enligt
reglementet poängavdrag med -2 lagpoäng.
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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