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Beslutsprotokoll Svemo Track Racing, 2021-10-01 - 2022-03-24.
1.
1.1
2.

Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.
Beslut

2.1

Med anledning av Svemos styrelsebeslut att följa FIM:s beslut att förbjuda
förare från Ryssland och Belarus att tävla i Sverige och att det dessutom finns
förare från Ukraina som är fast i Ukraina. Efter diskussion inom regelgruppen
har Svemo Track Racing beslutat att göra regeltillägg enligt följande. Vi utgår
från SR regel 1.15 ”Ersättande av förare inför och under pågående säsong” med
vissa tillägg, för att under 2022 ge möjligheten till klubbar med kontrakterade
förare från Ryssland eller Ukraina att ersätta dessa.
Följande tillägg gäller:
- Detta tillägg ger rätt till drabbade föreningar att ersätta dessa förare fram till
30/6.
- Bortplockad förare kan återgå till laget under hela säsongen 2022. Detta gäller
även slutspel utan att ha kört 12 heat. Dock måste bytet ske mot samma förare
som ersatt tidigare.
- Önskar man byta ut en annan förare om ersatt förare återkommer i truppen
får föreningen använda sig av ordinarie transferkort, detta kan då göras fram
till 31/7.
- Den ersatta föraren måste inte återgå till truppen om han tillåts börja tävla
igen.

2.2

Svemo Track Racing har beslutat att tilldela följande klubbar nedan ansökta
tävlingar 2022:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.
3.1
4.
4.1

5.
5.1

SM-kval = Karlstad/Hammarö SK, 4/6 (reservdag 5/6).
SM-final = Linköpings MS, 28/6 (reservdag 29/6).
RM-final/Yngve Strömsten Cup 250cc = SMK Östgöta, 3/7.
JSM/USM-final = Westerviks MSK, 23/7 (reservdag 24/7).
Gunnar Lundberg Cup 85cc = Västra MK, 4/9 (reservdag 11/9).
Par RM-final = Eskilstuna Smederna SF, 10/9 (reservdag 11/9).

Förslag till Svemo styrelse eller TK m.fl.
Inga förslag är lämnade.
Yttrande till Svemo styrelse eller TK m.fl.
Svemo Track Racing har efter inkommen ansökan från Gislaveds MK till Svemo
styrelsemöte den 13 november 2021 ansökt om att få arrangera ett JVM kval i
Speedway 2022. Styrelsen har beviljat ansökan.
Övrigt
Inget övrigt
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