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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 

Elitserien/Bauhausligan 2023. Dessutom några förtydligande från tidigare satta 
regler. 

  
1. Körschema: Enligt SR 5.8.5. Körschema 2.15.7-Elit.  

Reservernas 3 schemalagda heat är låsta, dessa förare kan inte ersättas av 
någon annan förare eller bytas ut mot varandra. 
 

2. Rider Replacement: Rider Replacement får utnyttjas för en av lagets fem 
bästa förare, med bästa förare avses de fem 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: 11,000. 
 

4. Golvsnitt: 8,000. 
 

5. Förartrupp: Maximalt antal tillåtna förare i respektive förartrupp över 
ingångssnittet 0,500 är begränsat till högst 8 förare. 
 

6. Ersättande av förare inför och under pågående säsong: Den frånvarande 
föraren får endast ersättas med en förare som har upp till samma snitt 
som den frånvarande föraren, och det är innevarande säsongs 
ingångssnitt som gäller. 
 

7. Transferkort: 5 transferkort som får användas till och med 31/7. 
Svemolicenserade förare med ett ingångssnitt på 0,500 kan  
tillföras utan att transferkort används, dock krävs klubbyte och eventuellt 
förändra till ett gästkontrakt i allsvenskan om föraren tillhör en trupp där 
sedan tidigare. Föraren får dock inte varit skriven i någon förartrupp i 
Elitserien under innevarande säsong.  
 
Förare som ansluter till en trupp under säsong via transferkort måste ha 
officiellt snitt i den nya klubben (12 heat) för att får åka slutspel oavsett 
nationalitet. Undantaget ev. svenska förare som har 0,500 eller via 
snittrabatt inte räknas i truppen. 
 
 

8. Lån av förare/Tillfällig Gästförare: Lån av förare/tillfällig gästförare mellan 
klubbarna i Elitserien kan ske på följande sätt under säsong om en 
Svemolicenserad förare i säsongslaget är sjuk eller skadad.  
Tillgängliga är Svenska förare med ingångssnitt 0,500 som inte är uppsatta i 
någon preliminär matchtrupp när tiden går ut för laganmälan till närmast 
kommande match, de kan då lånas/gästas in av annan klubb. Svemo Track 
Racing och moderklubben meddelas snarast. 
Föraren återgår automatiskt till moderklubben dagen efter avsedd tävling. 
Inlånad förare måste ha lägre eller samma löpande snitt (12 heat) som 
ersatta föraren, dock gäller en schablon att ingen förare får ett lägre löpande 
snitt än 0,500.  
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I slutspelet är endast förare tillgängliga att låna/gästa om deras 
ordinarie lag/moderklubb fortfarande deltar i den omgången. Förarna 
kan lånas mellan klubbar utan att transferkort förbrukas. Snittet på föraren 
är personligt och löper på under utlåning. En administrativ avgift på 1000 kr 
kommer att debiteras föreningen för registreringen. Kostnaden debiteras via 
föreningens varukorg i Svemo TA. 
Uppstår det en situation där oklarhet råder om tolkning av denna regel så 
äger Svemo Track Racing rätten att tolka och tillämpa regeln. 
 

9. Slutspel: 1:an & 2:an direkt till semifinal, 1:an i grundserien väljer mellan 
segrarna i kvartsfinalerna. Lag på plats 3 - 6 till kvartsfinaler, 3:an väljer 
mellan 5:an och 6:an. 
 

10. 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.  
 

11. Omräkning snitt från utländska ligor: Förare som vid förarredovisningen den 
28 februari saknar officiellt svenskt heatsnitt ska inför kommande säsong 
tilldelas de heatsnitt föraren innehar i sin hemmaliga med hänsyn till 
följande värdering av respektive ligor, med utgångspunkt från att Svenska 
Elitserien är värd 1,0. 
1,0 Polska Extraliga 
0,9 Polska förstaliga 
0,8 GB Premiership League, DK Speedwaligaen  
0,7 Tjeckiska Extraliga, Polska andraliga, Tyska Bundesliga,  
GB Championship League 
0,6 Övriga ligor 
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