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Protokoll efter möte: 2018-12-10 
Uteslutning 
Efter noga övervägande så kommer samtliga förare på bil med startnr 20 att uteslutas under samtliga deltävlingar 2019.  
 
 

AGENDA 
Bestraffningar 

● Stop and go, på infarten till depån, kommer att införas.  
● Följande regel kommer tillämpas: 1 minut Stop and Go, eller 10 minuter tidstillägg, beroende på om man väljer Stop 

and Go eller inte. 
● Bestraffningar kommer publiceras via Twitter, på skrotbilsrejset.se. Alt kanal: Raceresults.se. 
● Safetycar kommer få mer makt att dela ut bestrafningar.  
● Tidtagningen kan rapportera omkörning under safetycar. Omkörning under safetycar ger 1 minut stop and go, eller 10 

minuter tidstillägg. 
● Fler kurvdomare, i bilar med möjlighet att bogsera. 
● Laser för hastighet i depå, både början och mitten av depån. 
● Tävlingsledningen har möjlighet att ta stop and go, redan i utfarten av depå. 
● Efter tredje fortkörningen i depån, såutesluts teamet ur tävlingen.  

 
Säkerhet 

● Fotografer/media enbart på anvisad plats.  
● Tydligare skyltning för hastighet i depån. 
● Bättre avspärrning mot publik i depån. 
● Handskar av ej brännbart material, enbart godkänt. 
● Dekal för placering av batteri. 
● Däckbarriärer kommer placeras ut, likt Oktober 2018. 

 
Depå 

● Öppnar när besiktning öppnar. 
● Krympa/smalna av depån. 
● Mer skyltning för att barn och publik ej tillåts i depån.  
● I depå är det följande som gäller: 

○ Inga barn, under 15 år, i depån. 
○ Ingen publik i depån. 
○ Inga husbilar 
○ Inga husdjur 
○ Enbart servicebil (fordon med verktyg) 
○ Enbart mekaniker 

 
Besiktning 

● Besiktningslokal likt oktober  2018. 
● Heta arbeten ska vara igång samtidigt som besiktning. 
● Regbevis sätts ihop med besiktningsprotokoll. 
● Dekaler på plats vid lunch. 

 
Antal startande 

● 65 startande 
● Reservlista införd 2018-12-10 

 
Testdag 

● 2 mars, 09.00-12.00 
 
Övrigt 

● Flytta timing 
● Sänkt antal biljetter till 6 st, inkl förare. 
● Högtalare i publikzon.  
● R-däck. Samma lista som innan. 
● Bränsledunk för tankning  tillhandahålls av arrangören. 20 liter. Denna återlämnas i originalskick.  
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