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Kort sammanfattning av mötet 
Under FIA EDRC säsongen ska ett kommunikationsprojekt lanseras som ska göra att FIA 
funktionärerna, de tävlande och arrangören snabbare ska kunna kommunicera med varandra 
under deltävlingarna. 

FIA EDRC regelverket har fått en uppdatering inför 2023 års säsong gällande poängberäkning. 
Dokumentet är publicerat på fia.com 

FIA EDRC kalendern blev justerad vid mötet, klassen Pro Stock utgår från den första deltävlingen 
Main Event i England 

FIA Drag Racing Commission har i samarbete med FIA Safety avdelningen fått medel att köpa in 
den senaste versionen av greppanalysinstrumentet KER. KER kommer att användas vid FIA EDRC 
deltävlingarna till att analysera fästet på banan, mätningarna planeras att göras ett flertal 
gånger före och under tävlingarna. Analyserna är tänkta att publiceras som en service till 
arrangör och de tävlande. Till 2024 år säsong kommer det att köpas in en till KER som ska var ett 

back up instrument till verksamheten.                                        

I Australien har en allvarlig olycka inträffat under årets första månad. Fordonet tävlade i klassen 
Top Doorslammer som är en populär klass i Australien, tävlingssträckan är 402 meter. Fordonet 
kom ur kurs driftade och blev ”Airborne” vid mållinjeområdet, fordonet lyfte över barriären och 
träffade sedan ett så kallat TV torn där två personer stod på plattformen och filmade eventet. 
Föraren omkom, de två personerna på plattformen skadades. Händelsen är under utredning av 
Australienska myndigheter. Tävlingen var inte en sanktionerad tävling av förbundet i Australien.  

 
I samverkan med FIA Safety avdelningen har Drag Racing Commission fått tillgång till FIAs 
IMPACT DATA RECORDER (IDR). Alla som anmäler sig och deltar i en FIA European Drag Racing 
Championship (FIA EDRC) deltävling kommer att få en IDR av FIA Drag Racing Commission att 
montera i sitt fordon. IDR har ett inbyggt batteri, den samlar in uppgifter vid incidenter som är 
värdefulla vid utveckling av säkerhetsprodukter som tex Burkonstruktioner, infästningar mm.       

         

 


