
 

Rapporten skickas in till Förbundsstyrelsen samt delges övriga medlemmar i SBF:s Internationella kommittee via 
mailadressen: internationella@sbf.se 

SBF representant: Claes G Elofsson 

FIA kommitté: FIA Touring Car Commission 

Datum: 2022-02-14 

Plats: Möte via Zoom 

Kort sammanfattning av mötet 
President Alan Gow välkomnade TCC-ledamöter (speciellt välkomnande till sju nya ledamöter) och 
inbjudna representanter för organisatörer, tillverkare, team, sponsor, promotor, domare, tekniker 
samt FIA-personal till årets första möte. Detta var också det första mötet under nye FIA-president 
Mohammed Ben Sulayem. Alan uttryckte sitt stora tack till honom och Robert Reid (FIA:s 
vicepresident Sport) för deras fortsatta stöd, vilket innebär att Alan nu blir den med sammanlagt 
längsta uppdraget av alla nuvarande FIA-Commission Presidenter.  

 Agendaförslag godkändes.

 Genomgång av TCC interna regler.

 Föregående TCC-protokoll godkändes.

 Presentation av ett förslag till årets möteskalender.

 Alan Gow delgav oss info från senaste WMSC-mötet.

 Info från Sporting Working Group (SWG) – tre möten.

 Presentation av TC Committee (Technical) och dess arbetsuppdrag.

 Presentation av TC Sporting WG (SWG) och dess arbetsuppdrag.

 Stuart Murray (FIA Sport and Touring Car Dpt) avrapporterade om utslaget de senaste
digitala omröstningarna (e-Vote).

2022 FIA WTCR World Touring Car Cup 

 Stuart M presenterade FIA WTCR tävlingskalender 2022 där några deltävlingar ännu inte
var bekräftade.

 Carlos Barros (WTCR Technical Delegate) presenterade mindre uppdateringar av WTCR
tekniska reglemente.

2022 FIA ETCR eTouring CAR WORLD CUP 

 Stuart M presenterade FIA ETCR tävlingskalender 2022 + en del uppdateringar i FIA ETCR
Sporting Regulations.

Promotor - Summering av WTCR och ETCR 2021 + överblick 2022 

 Jean-Baptiste Ley (DSE/WTCR) och Xavier Gavory (DSE/ETCR) gjorde en återblick av
mästerskapen 2021.

 WTCR hade i genomsnitt 30 miljoner tittare på varje event, ETCR något mindre. ’Fanbase’
på social medier låg på ca 1,5 milj, där nästan 50% av dessa fanns i åldergrupp 13-24 år.

 Inför 2022 kommer ETCR har ett eget arbetsteam för att bl.a. fokusera på marknadsföring
och sociala medier.

2022 FIA Motorsport Games: Touring Car Cup 

 Stuart M presenterade ett utkast av MSG: Touring Car Cup Sporting Regulations, vilket i
princip bestod i uppdateringar av 2021 års Sporting Regulations i förhållande till FIA
International Sporting Code och 2022 WTCR Sporting Regulations.
Utkastet kommer att sändas ut till TCC-ledamöterna för e-Vote.

 Presentation av Promotor:
Nunzia Corvino (WSC) presenterade det planlagda eventet. MSG genomförs på Paul



”Allt material i denna rapport skall hanteras som konfidentiellt och får inte spridas i sociala medier, mail eller liknande utan 
godkännande från rapportskrivare”  

Rapporten skickas in till Förbundsstyrelsen samt delges övriga medlemmar i SBF:s Internationella kommittee via 
mailadressen: internationella@sbf.se 

Ricard-banan i Frankrike i slutet av oktober. Endast en tävlingsbil/nation.  

Övrigt 

 TCC-ledamöterna uppmanades  till ’självstudier’ av FIA Rese-policy samt FIA Ethics and 
Conduct/Conflict of Interest. 

Nästa möte 

 Alan förklarade att enligt den nya policyn som beslutats av det nya presidentteamet, bör 
varje kommission mötas två till fyra gånger per år, allt beroende på dess arbetsbelastning. 
För närvarande räknar TCC med att ha fyra möten 2022 på datum enligt plan.  
Om möjlighet finns, bör TCC av kostnadsbesparings- och hållbarhetsskäl, hålla mötena via 
Zoom och/eller hybridmöten. 
 

 Alan lovade att uppdatera TCC om formen för nästa möte - tisdagen den 17 maj. Han 
avslutade mötet med att tacka alla deltagare för deras tid och närvaro. 

 

Specifika punkter för Förbundsstyrelsen: (t.ex. ändringar och/eller tillägg i FIA Sporting 

Code) 

För info: Jag kommer fortsatt att bevaka hur vi kan få till oss information och ev. assistans med 
utbildning i/om e-SAFETY. 

Klicka här för att ange text. 

 

Punkter för SBF kansli: (t.ex. nomineringar, licenshantering etc.) 

N/A 

 

Att notera för enskilt utskott: (t.ex. ändringar i tävlingsregler eller tekniska regler) 

SBF Utskott: N/A 

 

Viktig information till aktiva: (överväg om ev. ”Officiellt meddelande”) 

N/A 

 

Komplett FIA rapport om tillgänglig. (kopiera in text eller dokument/bifoga) 

Distribuerad till berörda personer – FS och Int. kommittén. 

NB! Original TCC-minutes är konfidentiella. Mina noteringar är utdrag ur dessa. 

 


