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Beslutsprotokoll Svemo Track Racing, 2019-07-01 - 2019-07-31.
1.

Inkomna skrivelser

1.15

SMK Östgötaavdelning angående ersättande av långtidsfrånvarande Mathias
Törnblom med Jonas Siefert.
Åtgärd: Svemo Track Racing har efter mottagande av begärda dokument
beslutat att tillåta SMK Östgötaavdelning att ersätta Törnblom med Seifert.
Bytet skedde den 1 juli, Seifert ansluter med ingångssnittet 2,000.

1.16

Nyköpings SK angående ersättande av långtidsfrånvarande Oliver Berntzon med
Ludvig Lindgren.
Åtgärd: Svemo Track Racing har efter mottagande av begärda dokument
beslutat att tillåta Nyköpings SK att ersätta Berntzon med Lindgren. Bytet
skedde den 26 juli, Lindgren ansluter med ingångssnittet 1,638.

2.
2.8

Beslut
Nedan fetstilade text gällande lagbonuspoäng i Allsvenskan har tyvärr fallit bort
i den tryckta regelboken, den kompletta regeln enligt nedan gäller angående
skiljeheat om lagbonuspoäng vid lika resultat och i händelse av avbruten
returmatch.
10.2.7 Lagbonuspoäng
Det lag som har tagit flest förarpoäng sammanlagt efter de båda mötena hemma
- borta i grundserien tilldelas en (1) lagbonuspoäng.
10.2.7.1 Skiljeheat om lagbonuspoäng vid lika resultat
I händelse av att båda lagen har uppnått samma antal förarpoäng efter de
båda mötena skall ett (1) skiljeheat genomföras för att fastställa vilket lag
som vinner lagbonuspoängen. Lagledarna nominerar 1 förare + 1 reserv för
denne enligt SR 5.5. Hemmalaget nominerar först.
10.2.7.2 I händelse av avbruten returmatch
I händelse av att returmatchen avbryts efter att minst 8 heat har
genomförts och det sammanlagda resultatet är lika, skall antalet
heatsegrar, andraplatser, tredjeplatser o.s.v. räknas i det totalt antal
genomförda heaten från de båda matcherna. Det lag som då har erövrat
flest heatsegrar, andraplatser, tredjeplatser o.s.v. tilldelas
lagbonuspoängen. Ett fullföljt heat klassas högre än ett icke fullföljt.

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.
Inga yttranden är lämnade.
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5.

Övrigt

5.1
Svemo Track Racing
2019-08-07

Tony Olsson

Pernilla Larsson

2

