
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

Piteå MS inbjuder till 
Svenskt Mästerskap Rally-Sprint, SM-veckan 

Vinter 2022. 

Tävlingen ingår i Svenska Mästerskapet, (SM‐SPRINT), arrangeras i full överrensstämmelse med 
Mästerskapsregler SM‐veckan Rally Sprint samt arrangörs tävlingsinbjudan, tilläggsregler och 

eventuella Bulletiner. 
 

Ansvar: Den som deltar i tävlingen gör det under eget ansvar och på egen risk. Internationella 
förbundet (FIA), Svenska Bilsportförbundet (SBF) Specialidrottsförbundet (ÖNBF), arrangören eller 

funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvarig för person och/eller sakskador som under 
tävlingen drabbar deltagaren/deltagarna. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan 

att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörande personuppgifter registreras i arrangörens 
dataregister samt att arrangören inom ramen för sin verksamhet oavsett medieform offentliggör 

namnuppgifterna. 
 

Försäkringsinformation: För utlandsregistrerade bilar som används i Sverige. Deltagare i 
tävling/uppvisning på̊ väg I Sverige med utlandsregistrerat fordon måste ha tredje‐parts försäkring 
med ett värde av 300 miljoner kronor. Saknas sådan försäkring eller att den är bristfälligt gentemot 
svensk lag kommer den gruppförsäkring Svenska Bilsportförbundet har att gälla. Självrisken för den 
som anses vållande till olyckan är för denna försäkring 20 % av ett prisbasbelopp 2022 (20 % av 48 

300 kr = 9 660 kr). Värdet på försäkringen är 300 miljoner kronor. 
 

Insurance information: For foreign registrated vehicles used in Sweden. Competitors in Swedish road 
events, with non‐Swedish registrated vehicles, must have thirdpart liability insurance with a value of 

300 million SEK. If such insurance is missing or if the insurance not comply with Swedish laws the 
third‐part liability insurance hold by The Swedish Automobile Sports Federation will be eligible. The 

excess‐fee that the one considered causing the accident is for the insurance 20% of the Swedish price 
base fee 2022 (20% of 48300 SEK = 9 660 SEK). Value of the insurance is 300 million SEK. 



                                

 

 
 

1. Tävlingsarrangör. 
 

Arrangör: Piteå Motorsällskap Fordonsvägen 041 43 Piteå. 
Org.nr: 898800-3466 
BG:  
Swish: 1230173674 
E-mail: kansliet@piteams.org 
Hemsida: www.piteams.org 
HQ: Piteå Motorstadion 
 
 

 

2. Organisationskommitté 
 

Per-Åke Nilsson, Kurt Pettersson, Hans Öhman, Jan-Olof Renberg, Lars Nilsson, Joakim Wikström, Jan 
Forslund. 
 
 

3-4. Tävlingsledning 
 

Tävlingsledare: Joakim Wikström                                                         070-322 75 53 
Bitr. Tävlingsledare:   Hans Öhman 070-334 90 50  
Administrativ chef: Per-Åke Nilsson 070-290 86 65 
Ban chef: Fredrik Ökvist                                                         070-088 82 34  
Tekniskchef: Jan Forslund                                                           070-627 11 42  
Miljöchef: Inger Lundberg 070-514 90 98 
Säkerhetschef: Rickard Persson 070-255 84 84 
Tidtagning: Raceconsulting. 
 
 

 
5-6. Domarjury 

Domarordförande: Torbjörn Johansson 070-345 93 06  
Domare: Daniel Nyman 070-575 51 43 
Domare: Mats-Ove Bergström                                                  070-212 75 76  
Teknisk kontrollant:          Christer Ekevad                                                           070-346 66 83 
  
 

 
7-8. Övriga 

Förar kontakt: Andreas Pettersson                                           070-317 85 88 



                                

 

 
 

9. Tävlingsform. 
 

Typ: Rallyspecial i form av Rallysprint med publik, ingående i SM-veckan 2022. 
Längd: Ca: 4,0 km. 
Väg: Snö och is. 
Rekognosering: Två rekognoseringsvarv i privatbil, med standarddäck. Högsta tillåtna hastighet 50 

km/h. Arrangörsnoter tillhandahålls ej. Egna noter får skrivas. 
I övrigt enligt regelverket   RY 7.10.3 

Tävlingens 
genomförande:  

- Start, mål och service på Piteå Motorstadion där också sträckan är belägen. 
- Startmetod lika backtävlingar. 
-Tävlingen genomförs på en specialsträcka som är ca 4,o km som startar med en skogssträcka 
och målgång på rallycrossbanan på Piteå Motorstadion.  
- Maxtid på specialsträckan meddelas i bulletin. 
- 2 stycken kvalomgångar körs. 8 st deltagare per klass går till final, 
snabbaste kvaltiden räknas.  
- 2 stycken finalomgångar körs på samma specialsträcka. 
- Den sammanlagda körtiden i finalomgångarna utgör slutresultatet. 
- Startordning och startmellanrum meddelas i bulletin, som styrs av Tv-produktionen, 
varför den kan komma att variera mellan kval och final, samt mellan startande. 
- Efter målgång på sträckan gäller högsta tillåtna hastighet normal gång fart tillbaka till 
serviceplatsen. 

 
- Vidare instruktioner i bulletin. 
 

Tidtagning: Elektronisk med fotoceller. 
 
Särskiljning: Särskiljning Kval 

1: Bästa tid i kval 1 
2: Bästa tid i kval 2 
Final 
Bästa tid i finalomgång 1. 
Bästa tid i finalomgång 2. 
Bästa tid i kvalomgång 1. 
Bästa tid i kvalomgång 2. 

Prisutdelning: Efter protesttidens utgång. 
 

10. Tävlingsplats. 
 

HQ & anmälan: Motorstadion 
                 Start och mål: Motorstadion 

Besiktnings typ: A-besiktning kommer att ske på motorstadion. 
Anslagstavla: Digital anslagstavla, länk : SMVeckan | Sportity 

                                                          Ladda ner appen Sportity.
 
 

        



                                

 

     
11. Preliminär Tidsplan 

 
                 Söndag      13/3           18:00                                  Anmälan stänger 

Torsdag 24/3 16:00-21:00  Administrativ Incheckning. 
Torsdag 24/3 16:30-21:00 Besiktning Piteå Motorstadion. 
 
Fredag       25/3            07:00-07:30                       Administrativ Incheckning. 
Fredag 25/3 07:00- 08:00 Besiktning Piteå Motorstadion. 

                Fredag 25/3 06:45- 08.30 Rekognosering av banan. 
Fredag 25/3 08.45 Obligatoriskt förarmöte     
Fredag 25/3 10:15 14.25 Kval 
Fredag 25/3 14.25 15:30 Lunch  
Fredag 25/3 ca 15:30 18:00 Final 
Fredag 25/3 Ca: 18:00 Prisutdelning 

OBS! Tidsplan kan komma att justeras beroende på SVT mm. 
 

12. Deltagare, licensklasser och gallring. 
 

Deltagare: Mästerskapet är öppet för deltagare med giltig licens oavsett nationalitet. 
Förare med A-, B- och C-licens eller internationell licens. Kartläsare/co-driver med 
nationell/internationell licens äger rätt att delta i SM-Sprinten. 

Gallring: - Förare med poäng från Rally-SM 2021/2022 har förtur. 
- Förare med poäng från Rally-SM samt deltagande i tidigare SM-sprintar är 
meriterande. 
Arrangören ansvarar och har fri gallringsrätt. 
Rallyutskottet har rätt att utse ”Wild Cards”. 
OBS! Bort gallrade förare kan medtagas som reserver för eventuella återbud. 

 
13. Tillåtna bilar, bilklasser, tävlingsklasser och startordning. 

 
Tillåtna bilar: Enligt regelverket ”Mästerskapsregler SM Rally Sprint” 2wd 1.3.1 & 4wd 1.3.2. 
Klassindelning: 2 WD, SM. 

Till klassen 2 WD inbjudes alla bilar i en bilklass: GrA/N/H/R/HB, Rally 4. 
+ Nationell special enligt RY-T8 2wd. (Ej GrE/GrF/VOC/AppK). 
4WD, SM. 
WRC bilar tom årsmodell 2016,  
 GrA - NAT 4 WD (RY-T 6D) – 
 Nationell special enligt RY-T 8, 4 WD – 
 FIA Appendix J: Super 2000 (2.000 cc sugmotor) –  
 Grupp N4, R4, R5(Rally 2), Rally 3. 
  
 

Startordning: Enligt RY utskottet.  

 

14. Reklam. 
 

Reklam: Enligt SBF:s gemensamma regler och RY1.4, reklam vi Nationella Tävlingar. 
Startnummer enligt G 5.1. 
Arrangören förbehåller sig rätten att enl. SBF:s reglemente anbringa reklam 
på de tävlandes fordon, se även kommande bulletiner. Friköp medges ej. 



                                

 

 

15. Lagtävlan och teammästerskap. 
 

Ingen lagtävlan. 
 

16. Särskilda  bestämmelser. 
 

Däck/Dubb: Enligt Mästerskapsregler SM Rally Sprint vinter 2021. 
Endast däck noterade på SBF:s däcklista för vintersäsongen 2022 får användas. 
 Max 6st däck 15” och som finns upptagna på inlämnat dokument med däckets 
serienummer. Det är tillåtet med max 2 st reservhjul i bilen. 
Endast dom däck som finns med på inlämnat dokument vid ”serviceplats/technical 
zon” får vara monterade på bilen och medföras i bilen vid utfart från 
serviceplatsen. 

Bränsle och oljor: Piteå Centrum 9 km. 
Tankning: Ingen separat tankningszon men G6.1 SKALL följas. 
Försäkringsanmälan:  Se till att mekanikeranmälan är korrekt ifylld tänk på dina mekaniker och 

övriga som är med ditt team! 
Kamera: För att få ha kamera i eller på bilen, så skall den vara 

monterad vid besiktningen och dokumenteras i 
besiktningsprotokollet. 

Service/serviceplats:  5 st. entrébiljetter ingår i tävlingsavgiften, extra biljetter kan köpas på plats. 
Standard yta för service är 10m x 6m. Större yta för servicebil/buss skall 
anges i anmälan. OBS! Viktigt för vår planering. 
Serviceplatsen öppen från Torsdag24/3 kl: 09:00. All försäljning på 
serviceplatsen skall godkännas av tävlingsledningen. 

Miljöföreskrifter: OBS! Enligt G6. Piteå Motorsällskap är certifierade enligt SBF/SVEMO. 
Film och 
videorättigheter: Tillhör Svenska Bilsportförbundet. Tävlingen kommer att sändas i SVT. 

 
 

17. Avgifter. 
Tävlingsavgift: 2000 SEK, sätts in på Bankgiro 5066-3384 eller swish 1230173674. 

                                              
OBS! Ange SM-sprint 2022 och namn på förare. 

Efteranmälan: Kan ske efter överenskommelse mellan utskott och arrangör och till en extra 
kostnad av 200 SEK i mån om plats. 

Återbud: Se punkt 22. 
Ingår i avgift: Följande ingår i tävlingsavgiften: 

- Arrangörsreklam (reklam meddelas i bulletin). 
- Officiellt program. 
- SBF:s reklam (reklam meddelas i bulletin). 
- Startnummer för tävlingsbil. 
- Tidsplan. 
- Tävlingskarta. 
- Samt 5st entrébiljetter. 

 
18. Anmälan 



                                

 

 
Anmälan: Anmälan SKALL vara tillhanda senast 2022-03-13 kl: 18:00. 

Anmälan görs till www.raceconsulting.se 
 
                                                         OBS! För att anses som anmäld (kontrollerad) måste tävlingsavgift vara inbetald.  

 
Övrigt: Inga utskick kommer att ske brevledes inför eller efter tävlingen. 

Bulletiner, startbekräftelse, resultat m.m. publiceras på digital anslagstavla 
Länk: SMVeckan | Sportity 
och på PMS hemsida www.piteams.org     ladda ner appen sportity 

Gallring: Se punkt 12-Gallring. 
Slutinstruktion och 
övrig information: Se ovan under ”övrigt” under denna punkt. 
  

 

19. Avlysning 
 

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att i samråd med SBF och domare avlysa 
tävlingen om inte minst 20st (10 per klass) deltagare anmält sig vid 
anmälningstidens utgång, vid förbud från markägare, myndighet, otjänlig väderlek 
eller annat fall av force majeure. Arrangören förbehåller sig rätten att 
ändra denna inbjudan till det som kan dikteras som säkerhetsskäl eller 
force majeure samt ändringar som SBF kan komma att besluta. 

 

20. Priser och prisutdelning. 
 

Priser: Mästerskapstecken kommer att utdelas till 1-2-3:an i respektive bilklass. 
SM-guldmedalj till högst placerade som tävlar med svensk licens. 

Prisutdelning: Efter protesttidens utgång. 
Närvaro av förare och co-driver vid prisutdelning krävs av de 
tre första i varje mästerskapsklass. 

 

21. Ansvar. 
Ansvar: Den som deltar i tävlingen gör det under eget ansvar och på egen risk. 

Internationella förbundet (FIA), Svenska Bilsportförbundet (SBF), 
Specialidrottsförbundet (SDF), arrangören eller funktionärer kan således inte utan 
vållande göras ansvarig för person och/ eller sakskador som under tävlingen 
drabbar deltagaren. 

22. Återbud/avanmälan. 
 

Återbud: Avanmälan sker per mail till  b.snll@telia.com eller sms  telnr 070-2908665 
 OBS! Var noga med att du får svar på att din avanmälan är mottagen! 
 
 Återbetalning: Inbetald tävlingsavgift återbetalas enligt följande: 

Hela tävlingsavgiften: 
1: Till dem vars anmälan inte godtas. 
2: Återtagen anmälan före 2022-03-13 kl. 17.59. 
 



                                

 

 Tävlingsavgiften minus en administrativ kostnad på 500 SEK. 
3: Återtagen anmälan efter 2022-03-13 kl. 18.00 men före 2022-03-18 kl. 18:00. 
4: Inställt tävlande/inställd tävling p.g.a. orsaker hänförbara till force majeure 
(godkänt av SBF). 
Ingen återbetalning: 
5: Återtagen anmälan efter 2022-03-18 kl. 18:00. 

 

23. Upplysningar. 
 

Om tävling: Per-Åke Nilsson 070-290 86 65. Mail:  b.snll@telia.com 
 

 
 

24. Dispens från hastighetsbegränsning. 
 

Dispensansökan är inlämnad. 
 

25. Serviceplats. 
 

På anvisad plats enligt funktionärer och/eller kartskiss. Se även denna inbjudan punkt 16. 
 

26. Slutbesiktning 
 

Vid  depåområdet. 
 

27. Övrigt 
 

LOGI 
SM-veckans hemsida SM byn på Pite Havsbad: 
 Piteå 2022 - SM-veckan - Riksidrottsförbundet : SM-veckan – Riksidrottsförbundet (smveckan.se) 
 
Eller ring VISIT Piteå så hjälper de er med att boka logi: 0911-93390 eller 070-307 55 45  
 
 

Piteå MS hälsar er välkommen till 
Svenskt Mästerskap Rally-Sprint, SM-veckan 

Vinter 2022. 
 

Detta arrangemang är MILJÖCERTIFIERAT enligt SBF/SVEMO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


