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Plats: Hybridmöte – fysiskt/Zoom 

Kort sammanfattning av mötet 
President Alan Gow välkomnade TCC-ledamöter, övriga medlemmar och ett speciellt 
välkomnande till de två valda Team-representanterna Dominik Greiner (ALL-INKL.COM Muennich 
Motorsport) and Francois Verbist (Comtoyou DHL Team Audi Sport).    

 Agendaförslag godkändes.

 Föregående TCC-protokoll godkändes.

 Alan delgav oss info från senaste WMSC-mötet.

 Stuart Murray (FIA Sport and Touring Car Dpt) avrapporterade om utslaget av den senaste
digitala omröstningen (e-Vote).

 Alan informerade om WMSC-beslutet (4 mars) i anledning av den ryska invasionen av
Ukraina.

 Stuart gav en kort info att FIA:s presidentteam pekat ut viktiga strategiska mål för
innevarande mandatperiod, där fokus bl.a. ligger på att fördubbla deltagandet i
motorsport – worldwide; främja större regionalt fokus; stöd för jämställdhet, mångfald
och integration.
Alan kompletterade med att några av de strategiska målen är mer att betrakta som
vägledning. Han nämnde dessutom att det uppenbarligen skulle vara svårt att fördubbla
antalet Touring Car-tävlande kortsiktigt sett, men att vi bör arbeta långsiktigt mot detta
som ett slutmål.
Roland Dane (AUS) kommenterade att man där uppstartat projekt med fokus på mångfald
och attrahera/utbilda nya funktionärer, i huvudsak yngre.

2022 FIA WTCR World Touring Car Cup 

 Jean-Baptiste Ley (DSE) informerade om FIA WTCR 2022 – team, bilfabrikat, anmälda etc.
Vidare en sammanfattning kring den nyss genomförda premiärtävlingen i Pau – ca 100000
åskådare, ca 25 tim TV till 185 länder, 12 olika TV-kanaler sände live.
Dominik Greiner påtalade vikten av förbättrad funktionsinformation/genomgång (lokalt).
Han efterlyste också längre ’öppethållande’ inpå kvällen i Medical Centre och bättre
toalettberedskap.

 Stuart delgav oss om WTCR bränsle- och däckförhållanden inför 2023. Han gav dessutom
en grov info om den tekniska uppdateringen av WTCR-klassen inför 2023.

 J-B Ley presenterade en uppdatering av tävlingskalendern, koncentrerat till senare delen
av säsongen. Ett utkast till kalender 2023 presenterades.

2022 FIA ETCR eTouring CAR WORLD CUP 

 Xavier Gavory (DSE), sammanfattning kring den nyss genomförda premiärtävlingen i Pau –
12 förare/8 nationaliteter, ca 15 tim TV till 183 länder; ’Hot Zone’designad som en TV-
studio med engelsk kommentator, vilken intervjuade förare, teamchefer och fans.
Vidare informerade Xavier om en uppdaterad tävlingskalender – Turkiet, p.g.a. lokala ej
påverkbara förhållanden.

2022 FIA Motorsport Games: Touring Car Cup 

 Carlos Barros (WTCR Technical Delegate) presenterade ett slutförslag av FIA MSG –
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Touring Car Cup – Technical Regulations, vilket godkändes av TCC. 

 Presentation av Promotor: 
Nunzia Corvino (WSC) presenterade en mindre uppdatering inför MSG > stort intresse från 
många delar av världen för detta event.   

Övrigt 

 Commercial Working Group 
William de Braekeleer (Manufacturers’ Representative – HONDA) föreslog att en 
Commercial Working Group (CWG) skulle utses i akt och mening för att arbeta med 
konkreta åtgärder i marknadsföring/PR kring WTCR. Alan påpekade att CWG inte låg inom 
TCC arbetsområde att besluta, utan mellan DSE och FIA Markering. 

 Återigen förde jag upp frågan om information om e-SAFETY Guidelines för ASN från FIA 
Safety Dpt. Stuart lovade kolla av hur långt man kommit med dylika Guidelines. 

Nästa möte 

 Alan avslutade mötet med att tacka alla deltagare för deras tid och närvaro – nästa möte 
via Zoom, tisdag 6 september. 

 

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

Code) 

För info: Fortsatt bevakning om information och ev. assistans med utbildning i/om e-SAFETY – se 
även under pkt Övrigt. 

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. 

 


