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Beslutsprotokoll Svemo Track Racing, 2022-10-26. 

 
  Nedanstående beslut har idag 2022-10-26 fastställts att ändras i SR/TR för 

Allsvenskan 2023. Dessutom några förtydligande från tidigare satta regler. 
  

1. Körschema: 2.15.6-7-2021. (Samma körschema som 2022.) 
Maximalt antal heat vid samma tävlingstillfälle är begränsat till 6 heat för 
samtliga förare. Vid Rider Replacement är maximalt antal heat sju för 
förare nr 1-6, under förutsättning att regler för taktisk reserv i övrigt är 
uppfyllda. Vid Rider Replacement för den 4:e rankade föraren i den 
preliminära laguppställningen så får även förare nummer 7 köra flera extra 
Rider Replacement heat i samma tävling. Detta gäller dock endast när de 
möjliga förarna kört 1 Rider Replacement heat. Begränsningen gällande 6 
heat gäller dock fortfarande för förare nummer 7. 
Den förare som inte nomineras till nomineringsheaten, om laget har med sig 
en fri sjua är reserv i nomineringsheaten, dock gäller maximalt antal heat 
enligt ovan. Består laget av 6 förare tävlingsdagen eller att man kör 
Rider Replacement så har man ingen reserv till nomineringsheaten. 
 

2. Rider Replacement: Rider Replacement får utnyttjas för en av lagets fyra 
bästa förare, med bästa förare avses de fyra förare som i laguppställningen 
på tävlingsdagen uppnått det högsta snittet enligt aktuell lista för löpande 
heatsnitt. För förare som inte har uppnått 12 heat under innevarande 
säsong gäller förarens ingångssnitt. Den frånvarande föraren får endast 
ersättas med en förare som har upp till samma snitt som den frånvarande 
föraren. Förare med samma löpande heatsnitt som den frånvarande enligt 
aktuell lista tävlingsdagen rankas under den frånvarande. 
 

3. Taksnitt: Maximalt taksnitt är 11,000 poäng beräknat på förare nr 1-6.  
 

4. Golvsnitt: 7,000. Räknas på förare nr 1-6.  
 

5. Antal förare i truppen: Maximalt antal tillåtna förare i respektive förartrupp 
över ingångssnittet 0,500 är begränsat till högst 9 förare, detta oavsett om 
man ingår i förartruppen som ordinarie- eller som gästförare. Den 9:e 
platsen i truppen får tillsättas fram till och med 31/7 innevarande säsong. 
 

6. Ingångssnitt: Ingångssnitt för säsongen 2023 och framåt ska baseras på 
snittet i grundserien föregående år. I slutspel fortsätter snitt att räknas för 
inplacering i laget men påverkar inte ingångssnittet till kommande år.  
 

7. Antal bakdäck: Ingen begränsning av antal däck finns. 
 

8. Tävlingsdagar: Ordinarie tävlingsdagar är onsdagar och torsdagar. Med 
torsdagar som första alternativ om det är möjligt, för att undvika krockar 
med Danmark. 
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