
Teammästerskapet  
GRUS SM 2021 

1. Deltagare  
 Mästerskapsklass:  

o Standard GrpF 
o Internationella 2 WD 
o Nationella 2 WD 
o Internationella 4 WD 
o Nationella 4 WD 

 Även förare med utländsk licens får deltaga. 
 

 
2. Anmälan  
 Anmälan skall vara inlämnad innan utgången av den 1:a deltävlingens anmälningstid eller 

senast anmälningstid för deltävlingen man vill börja vara med ifrån.  
 Anmälan sker på www.rallysm.se under teammästerskap/anmälan ange följande:  

o Team namn 
o SBF Anmälarlicens nr 
o Kontaktman; Fullständig adress; Telenummer; e-mail; och datum för inbetalning.  

Samt vilka ordinarie förare som ingår i teamet (minst 1förare, max 3 förare för SM 
säsongen). 

 Ändring av team (förare) kan göras till SRM dock senast 1vecka innan start av deltävling. 
 

 
3. Avgift 
 Avgiften för deltagande i Teammästerskapet är 2.000SEK + moms (utöver en giltig 

anmälarlicens)  
 Avgiften ska vara insatt på SRM Bankgiro 5566–0500 senast 1vecka innan 1: a start i 

deltävling  
 

 
4. Klasser & Nominering av tävlande  
 Ett team ska bestå av max 3 valfria tävlingsekipage i någon/några av punkt 1.  

Teamet får bestå i en eller flera ekipage i samma mästerskapsklass.  
Kriterier för att dessa 3 ekipage ska anses vara samma team är enligt följande:  

o Ska vara anmälda innan ordinarie anmälningstids utgång. 
o Ett (1) av ekipagen skall vara junior 
o Bilarna bör placeras tillsammans på serviceplatsen.  

 Nominering ska ske till rally-srm@hotmail.com före deltävlings anmälningstid.  
 Nominering ska innehålla följande:  

o Teamnamn 
o Förare/kartläsare 
o Bil 
o Bilklass 
o Klubb.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rallysm.se/
mailto:rally-srm@hotmail.com


Teammästerskapet  
GRUS SM 2021 

5. Poängberäkning  
 Poäng delas ut till ovanstående nominerade ekipage inom samma team i Teammästerskapet; 

Under 15 team  (20, 18, 16, 12, 10, 8, 6, 4, 2poäng).  
Över 15 team  (25, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1poäng).  

 Det vinnande team vid varje evenemang blir teamet som erhållit flest poäng. För team som 
erhållit samma antal poäng, gäller punkt 7. Även förare med utländsk licens får deltaga, 
justeras berörda poäng i förekommande fall. Alla deltävlingar räknas. 
 

6. Slutresultat i Teammästerskapet  
 I Teammästerskapet, ska resultaten beräknas baserat på alla de resultat som erhållits under 

de händelser som faktiskt har ägt rum. Vinnaren av Grus SM Teammästerskapet är det team 
som har fått mest poäng under 2021 års tävlingar.  

 Vinster delas ut till team enligt nedan: 
o 1: a 3/6del av prispotten 
o 2: a 2/6del av prispotten 
o 3:e 1/6del av prispotten 

 
 
7. Särskiljning i Teammästerskapet  
 Om flera tävlande har lika sammanlagd poäng, skils de åt enligt följande:  

o Främst placeras det Team som har flest antal segrar, därefter andraplaceringar o.s.v. 
i sin mästerskapsklass.  

o Främst placeras det Team som har erövrat högsta poängsumma i första SM-
tävlingen, därefter den andra o.s.v.  

o Skulle ovanstående inte ge utslag ska berörda Team dela placeringen.  
 

 
8. Publicering  
 Förutom tävlandes publicering i startlista med angiven anmälarlicens publiceras tävlande i 

Teammästerskapet på separat plats. 


