CAMPIONATUL NATIONAL DE RALLY CROSS 2011
ETAPA I – TG MURES
14 - 15 MAI 2011
INTRODUCERE
Etapa I a Campionatului National de Rallycross se desfăşoară şi se organizează în conformitate cu:
Codul Sportiv FIA şi anexele sale.
Regulamentul Campionatului de Rallycross editia 2011
Prezentul Regulament Particular
Orice modificare adusă prezentului regulament va fi comunicată prin Buletine Adiţionale, datate şi
numerotate de către organizator sau Colegiul Comisarilor Sportivi.
PROGRAM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Începerea înscrierilor:
Închiderea înscrierilor:
Verificări administrative:
Verificări tehnice:
Prima sedinţă a comisarilor sportivi:
START secţiunea 1:
Publicarea listei de START ptr. secţiunea II:
START secţiunea II:
Afişarea rezultatelor provizorii:
Afişarea rezultatelor definitive:
Festivitatea de premiere:

luni
vineri
sambata
sambata
sambata
sambata
sambata
duminica
duminica
duminica
duminica

09 mai
13 mai
14mai
14 mai
14 mai
14 mai
14 mai
15 mai
15 mai
15 mai
15 mai

1. DESCRIERE GENERALĂ
1.1 Locul, numele şi data: Str.Barajului nr 5
1.2 Licenta de organizator FRAS nr. : 11/27.04.2011
1.3 Permis de organizare FRAS nr : 12/28.04.2011
1.4 Locaţia Secretariat: pista rallycross
1.5 Locaţia START/SOSIRE: pista rallycross
1.6 Suprafaţa de rulare: macadam
2. ORGANIZATOR
2.1 Numele organizator : C.S.AUTO-MOTO.ISECO ,
2 Adresa pista concurs :TG.MURES str Barajului nr.7
E-mail: nelutzu_boros@yahoo.com
Web.: www.rallycross.ro
2.3 Comitetul de organizare:
2.4 OFICIALI:
Observator FRAS
2.5 ARBITRI:
Colegiul Comisarilor Sportivi:
Presedinte:
Comisar sportiv:
Director sportiv:
Director organizatoric:
Şef Verificare Tehnică:
Secretar sef :
Cronometror şef:

Dragan Gabriel
desemnat FRAS
desemnat FRAS
Boros Ioan
Rigo Zsolt
desemnat de FRAS
desemnat de FRAS

ora 10:00
ora 10:30
ora 11:00
ora 11:15
ora 12:00
ora 18:00
ora 10:00
ora 14:00
ora 14:30
ora 15:00

Responsabil cu securitatea:
Şef traseu:
Medic şef:
Responsabil relaţii cu concurenţii:

Puskas Zsolt
Balaci Petru
SMURD TG.Mures
Rigo Zsolt

3. DESCRIERE TRASEU
3.1 Lungimea /tur
3.2 Numărul tururilor
3.3 Numărul de etape:
3.4 Suprafaţa de rulare:

:
:

950 m
5
2
macadam

4. AUTOMOBILE ADMISE
4.1 Automobilele admise : toate automobilele omologate FIA, cu omologarea expirata sau fara
omologare vor fi incadrate in functie de capacitatea cilindrica a motorului astfel :
H1- până la 1400 cmc
H2- 1401-1600 cmc
H3- 1601-2000 cmc
H4 – peste 2000 si 4x4
Masinile care prezinta intariri mascate similare masinilor de autocross nu sunt acceptate la
start .
5. ÎNSCRIERI
5.1 Începerea înscrierilor :
luni 09 mai 2011
5.2 Închiderea înscrierilor : sambata 14 mai 2011, ora 10 :00
5.4 Număr automobile admise: 40
5.5 Taxa de înscriere:
100 lei pilot
100 lei echipa
50 lei pilot junior
5.6 Plata se face in numerar la organizator la validarea inscrierilor.
5.7 Taxa de inscriere se returneaza:
5.7.1 – concurentilor a caror inscriere nu a fost validata;
5.7.2 – in cazul anularii etapei.
6. ASIGURARI
6.1 Organizatorul nu are nici o obligatie fata de competitori pentru daune produse lor sau
masinilor de concurs.
Prin semnarea cererii de inscriere, concurentul si echipajul scutesc pe oficiali, arbitrii si
organizator sau reprezentantii acestora si pe fiecare dintre ei in parte, de orice responsabilitate
in legatura cu actiunile, taxele, cheltuielile, revendicarile si reclamatiile referitoare la raniri
mortale sau altele, provenite sau rezultate prin inscrierea sau participarea sa la concurs.
6.2 Masinile de asistenta tehnica nu vor fi considerate ca participante oficial la raliu.
7. PUBLICITATE
7.1 Spatiile publicitare situate imediat deasupra si dedesubtul numerelor de concurs sunt
rezervate organizatorului. Aceste reclame sunt obligatorii si nu pot fi refuzate de concurenti.
7.2 La Etapa I publicitatea obligatorie : . A-CAR ROMANIA, Herlitz Romania

Cei care doresc sa faca publicitate sponsorilor proprii pot expune bannere in locuri vizibile cu
acordul organizatorului.
8. NUMERE DE CONCURS / PLACI DE RALIU
In conformitate cu Regulamentul Campionatului National de Rallycross 2011
9. CAUCIUCURI
In conformitate cu Regulamentul Campionatului National de Rallycross 2011
10. CARBURANT
In conformitate cu Regulamentul Campionatului National de Rallycross 2011
11. VERIFICARI ADMINISTRATIVE
11.1 Locatia : Pista de rallycross str. Barajului nr 5
11.2 Program: sambata 14 mai 2011, ora 10 : 00
11.3 Documente necesare:
- Formularul de inscriere ;
- Dovada achitarii taxei de inscriere;
- Licenta de pilot +legitimatie club sportiv
12. VERIFICARI TEHNICE, SIGILARE SI MARCARE
12.1 Locatia : -Pista de rallycross str.Barajului nr 5
12.2 Program: - sambata 14 mai 2011, ora 10 : 30
13. DESFASURAREA CONCURSULUI
Conform Regulamentului de Rallycross 2011
14. FESTIVITATEA DE PREMIERE
14.1 Locatia: Pista Rallycross duminica 15 MAI 2011, ora 15 : 00
14.2 Premii acordate: Cupe , diplome şi medalii pentru, clasament pe clase constituite;
15. CLASAMENTE
15.1 Se intocmesc clasamente pentru: H1, H2, H3, H4, Juniori, Echipe
16. RECLAMATII/APEL
16.1 Conform Regulamentul Campionatului National de Rallycross 2011
17. AMATORI SI NELICENTIATI
La aceasta etapa iubitorii concursurilor auto vor avea posibilitatea de a se inscrie in
concurs la o categorie separata pentru amatori. In aceasta categorie se pot inscrie persoane
care detin permis de conducere cat. B si vor participa cu masinile personale. Persoanele care
doresc sa participe la aceasta categorie vor completa formularul de inscriere pana sambata 14
mai la ora 10:00. Concurentii vor lua startul individual pe circuit si vor fi clasati in functie de
timpul cel mai bun obtinut.
-Taxa participare: 70Lei
-Daunele produse la masinile inscrise in concurs la aceasta clasa sunt suportate de concurent.

-La inscriere participantii la aceasta categorie trebuie se completeze o declaratie pe propria
raspundere.
-Automobilele de concurs de la aceasta categorie vor fi revizuite tehnic de catre comisarii
tehnici ai competitiei si trebuie sa fie dotate cu: centura de siguranta, tetiera, suport baterie,
anvelope in stare buna, parbriz, geamuri laterale, dispozitive de tractare.
18. CONTACT
Ioan Boros-0744766314; 0732754666
Emil Boros-0744778836
e-mail:nelutzu_boros@yahoo.com

