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Närvarande:

§1

10 januari 2011

Mia Ekman, Anders Gustafson, Janne Andersson, Michael Landrud,
Stefan Törnfeldt, Lasse Törn och Christer Helgesson

Diskussion om ändring av formuleringen avseende avåkningar i Sveslots
allmänna reglemente.
Styrelsen gick igenom och diskuterade formuleringarna samt beslöt att godkänna
förslaget till ny formulering.
Från och med 10 januari 2011 gäller alltså följande:
Om en bil hamnar i fel spår (rider/dubbelspår) ska bilen sättas tillbaka där den lämnade
sitt spår, inte där den stannar.
Lämnar bilen banan och hamnar på golvet eller på annan bandel, ska bilen sättas på
där den lämnade banan.
På varje bana ska en varvräkningszon anges/markeras. Vid en krasch inom denna
zon är det alltid track call. Alla inblandade bilar sätts tillbaka innan varvräknaren.

§2

Diskussion om formulering av regler för Salooncupens Dubbelrace.
Styrelsen gick igenom och diskuterade formuleringarna samt beslöt att godkänna
förslaget till ny formulering.
Från och med 10 januari 2011 gäller alltså följande (tilläggen står med röd text):
Tre av deltävlingarna körs som dubbelrace, alltså först ett långlopp med kval och
finalheat, sedan ett sprintrace med finalheat.
Först körs långloppet med 1 min varvtidskval, varefter man delas in i jämnstora finalheat
som körs 8 x 5 min (eller 6 x 5 min om det är en 6-spårsbana).
Efter långloppet är det servicepaus på 20 minuter, varefter bilarna besiktigas igen.
Båda racen behöver inte köras med samma bil.
Till sprintracet delas man sedan in i jämnstora finalheat efter placeringen i långloppet
(de bäst placerade förarna i långloppet kör i A-finalen etc.).
Dessa finalheat körs 8 x 2 min (eller 6 x 2 min om det är en 6-spårsbana).
Placeringssiffrorna slås ihop och räknas som en tävling (en andraplats och en
femteplats ger alltså placeringssumman 7).
Den som har den lägsta placeringssumman får den högsta poängen, 20 poäng.
Vid lika placeringssummor avgör kvaltiden inbördes placering för poängberäkningen.

§3

Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

