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Beslutsprotokoll Svemo Track Racing, 2019-10-08.
Nedanstående beslut har idag den 2019-10-08 fastställts att gälla för Elitserien och
Allsvenskan 2020.
Elitserien:
1. Antal lag: 9 lag.
2. Körschema: Samma körschema som 2019 med en ändring att det är möjligt att
använda taktisk reserv t.o.m. heat 14 istället för heat 13.
3. Serieupplägg: 16 matcher per lag i grundserien samt slutspel.
4. Förartrupp: Antal förare i truppen är begränsat till 8 förare över ingångssnittet
0,500.
5. Taksnitt: 10,250.
6. Golvsnitt: 8,500.
7. Stängd liga nedåt: 2020 är sista säsongen för stängd liga nedåt enligt nuvarande
överenskommelse.
8. Gästförarkontrakt: Inga gästförare tillåts.
9. Transferfönster: Transferfönstren ersätts med tre transferkort per lag, dessa kan
börja användas efter lagets två första seriematcher för säsongen, och upphör att
gälla när laget har kört 75% av sina matcher i grundserien.
Allsvenskan:
1. Antal lag: Indikationen är 6 lag i Allsvenskan, Elitserieklubbarna bidrar gemensamt
genom samarbeten/allianser med tre lag.
2. Körschema: Samma körschema som 2019.
3. Serieupplägg: Beslutas när antalet lag är fastställt.
4. Tävlingsdagar: Kommer att diskuteras med de Allsvenska lagen i samband med
Serieföreningens höstmöte den 19 oktober.
5. Förartrupp: Antal förare i truppen är begränsat till 8 förare över ingångssnittet
0,500, oavsett om man ingår som ordinarie eller som gästförare.
6. Taksnitt: 10,250.
7. Golvsnitt: Fastställs när förartrupperna är klara.
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8. De två svensklicenserade förarna i startsjuan som har lägst löpande snitt ska alltid
köra som nr 6 och 7.
9. Gästförarkontrakt: Ingen begränsning av antalet gästförare finns, dock gäller totalt 8
förare över ingångssnittet 0,500 i truppen.
10. Transferfönster: Transferfönstren ersätts med tre transferkort per lag, dessa kan
börja användas efter lagets två första seriematcher för säsongen, och upphör att
gälla när laget har kört 75% av sina matcher i grundserien.
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