Regulament Particular

”Craiova Super Rally 2017”
15-16 Septembrie
Organizator:
AMC RACING
Parteneri:
Primăria Craiova
Federația Română de Automobilism Sportiv

1. CONCURENȚI/ Mașini de Concurs

-

Se acceptă doar mașini cu Roll Bar, cu sau fără omologare FIA.

-

Piloți sau copiloți care au avut sau sunt posesori de licență FRAS, FIA, Națională, Internațională
pentru raliu, viteză în coastă, circuit şi care au participat cel puţin o dată într-o competiţie
automobilistică. Participările anterioare pot fi dovedite prin clasamente sau diplome fie la verificările
administrative, fie la trimiterea formularului de înscriere.
ECHIPAJ: Pilot și opțional copilot/invitat.
Locul copilotului poate fi ocupat și de un invitat pe toată durata evenimentului.
Condiții de participare pentru invitat:
Vârsta peste 18 ani
Declarație pe propria răspundere depusă personal la directorul sportiv
Copie după Cartea de identitate
Echipament complet

2. CLASE:
Clasa 1. Mașini cu tracțiune integrală
Clasa 2. Mașini cu tracțiune pe o singură punte motoare, sub 160 cp
Clasa 3. Mașini cu tracțiune pe o singură punte motoare, peste 160 cp

Anvelope. La liber
Combustibil. La liber
Echipament: Combinezon de curse, cască, ghete rally, mănuși. Echipamentul poate să nu fie omologat.

3. CARACTERISTICI TRASEU/ DESFĂȘURARE CONCURS
Traseu de asfalt, Caracteristic Superspecialelor de Raliu. Maxim 2 km.
-

Vineri, 15.09.2017, ORA 19:00 prezentarea echipajelor /Piața Mihai Viteazul

-

Sâmbătă, 16.09.2017, ORA 08:30-18:00 recunoașteri și concursul

4. TAXE de înscriere:
-

50 euro, achitat cu minim 7 zile înaintea startului, vineri 08 septembrie.

-

75 euro, în săptămâna cursei până Vineri, 15 septembrie, ora 12:00

Organizatorul poate limita numărul înscrierilor și poate refuza înscrierea unuia sau a mai mulți
concurenți.
Un concurent se poate înscrie la 2 clase, cu mașini diferite, cu plata taxei de înscriere pentru
fiecare clasă.
Se admit maxim doi concurenți pe o mașină.
În cazul unei defecțiuni la mașina de concurs un concurent poate continua concursul cu o altă
mașină(închiriată, împrumutată) din aceeași clasă.
Taxa de înscriere se returnează doar în caz de forță majoră.

Numar maxim de automobile admise:

40

5. Mod de desfășurare concurs:
Sâmbătă:
Ora 08:00- 09:00 Verificări administrative și tehnice.
Ora 08:30 –09:30 Recunoașteri( cu mașina de concurs), max. 40 km/oră.
Ora 10:00- 18:00 Concurs
Ora 20:00 Festivitatea de Premiere/Piața M. Viteazul
RUNDA 1. ”Calificări”
-

Se vor desfășura minim 5 MANȘE de CALIFICĂRI

-

O manșă va avea 2 ture complete. Prima trecere va fi prin pasajul Universității, cea de a
doua trecere va fi pe deasupra pasajului cu intoarcere pe pod si apoi trecere pe sub pasaj,
similar primei treceri.

-

O tură completă are aproximativ 1,5 km lungime

-

Ambele treceri, prin și pe deasupra pasajului, vor fi spre Calea București (vezi hartă
traseu)

-

Concurenții se vor prezenta la START la indicațiile arbitrilor din Parcul de Service

-

Dacă pe parcursul concursului, unui concurent i se arată steagul ROȘU, acesta este obligat
să oprească în siguranță și cât mai repede mașina de concurs, lăsând traseul liber pentru
orice intervenție. Acesta nu va părăsi mașina de concurs și va respecta indicațiile arbitrilor
și oficialilor din zonă.

-

Se vor lua în considerare (se vor aduna) timpii cei mai buni de la 3 MANȘE de Calificări

-

Primii 4 clasați din fiecare clasă se califică pentru RUNDA 2-”Super Rally”

RUNDA 2. ”Super Rally”.
-

Fiecare concurent va lua startul în 2 MANȘE, iar timpii realizați se vor aduna.
Timpul alocat pentru neterminarea/abandonul în oricare din manșe (treceri) va fi de 15 minute.
Un concurent se poate prezenta la start și cu o altă mașină (din aceeași clasă) decât cea cu care sa
înscris. Această cerere va trebui aprobată de către directorul de concurs.

PROGRAM:
Data

Ora

Activitatea

LUNI,
04.09.2017

Deschiderea înscrierilor

10:00

VINERI, 08.09.2019

Închiderea înscrierilor cu taxă redusă (50 euro)

20:00

Închiderea înscrierilor cu taxă majorată(75 euro)

11:00

Deschiderea parcului de service – B-dul A.I. Cuza

13:00

Ședința cu reprezentanții intituților implicate – Hotel RAMADA

13:00

Verificări Administrative – Hotel RAMADA

14:00-15:30

Verificări tehnice – Parc SERVICE/ B-dul A.I. CUZA

15:30-17:00

Publicarea Ordinei de Start

18:00

Prezentarea Piloților, Start Festiv – Piața MIHAI VITEAZUL

19:00

BRIEFING cu PILOȚII – Parc de Service

08:15

Recunoașterea traseului

08:30-09:30

RUNDA 1 de concurs

10:00-17:00

RUNDA FINALĂ/SUPER RALLY

17:15-18:00

Publicarea Clasamentelor Finale

18:15

FESTIVITATEA de PREMIERE – Piața MIHAI VITEAZUL

20:00

VINERI,
15.09.2017

SÂMBĂTĂ,
15.09.2017

6. Clasamente/Premii:
-

Locul 1,2,3 Clasa 1/ 4 RM

-

Locul 1,2,3 Clasa 2/ 2RM sub 160 cp

-

Locul 1,2,3, Clasa 3/ 2RM peste 160 cp

-

Locul1,2,3 Clasament OPEN

Se acordă și alte premii speciale.

7. Înscrieri
7.1 Procedura de înscriere
Se completează cererea de înscriere și se trimite pe e-mail, împreună cu dovada plății.. Dovada
plății se poate trimite și pe WhatsApp la numărul dedicat secretariatului/înscrierilor.
Se depune taxa de înscriere in contul bancar:
Banca / Bank: BCR HUNEDOARA
IBAN: RO75 RNCB 0162 0744 7412 0001 (RON)
RO48 RNCB 0162 0744 7412 0002 (EUR)
Titular cont / Account owner: ACS AMC Racing
SWIFT: RNCBROBUHD0

8. Info Util:
-

Recunoașterea traseului poate fi făcută și cu mașina de concurs. Pe perioada recunoașterilor se
acceptă mai mulți concurenți intr-o mașină
-

-

Dacă va fi cazul organizatorul va furniza numerele de concurs.

Pe cererea de înscriere se poate trece numărul de concurs pe care concurentul în are deja pe
mașina de concurs. Dacă nu există 2 concurenți cu numere identice, secretariatul nu va
schimba numărul de concurs, acesta putând rămâne pe mașina de concurs ca și număr pentru
”Craiova Super Rally”

-

Dacă se vor atribui alte numere de concurs acestea vor fi aplicate pe parbriz și pe luneta
automobilului de concurs

-

Dacă mașina de concurs are aplicate și alte numere de concurs acestea vor fi acoperite sau
barate cu bandă.

-

Două autocolante cu logo-ul evenimentului vor fi furnizate de către organizator și vor fi lipite
de către fiecare concurent pe ușile față ale automobilului de concurs. Această publicitate este
obligatorie și nu poate fi refuzată de către concurenți.

-

Concurenții se vor prezenta la start la indicațiile arbitrilor din parcul de service.

-

Amânarea startului este posibilă cu informarea Directorului de concurs, dar nu mai târziu de
terminarea manșei.

-

Alimentarea cu combustibil a mașinii de concurs, este posibilă în parcul de service, dacă este
asistată de o persoană care are minim un stingător de 4 kg

Traseul de concurs va avea 3 ȘICANE, pentru reducerea vitezei. Acestea sunt obligatorii de

-

respectat. Orice modificare a șicanelor prin lovire cu mașina de concurs va fi sancționată cu
secunde de penalizare
-

Craiova Super Rally este în primul rând un SHOW Automobilistic. În acest sens, pentru
pilotaj de o manieră periculoasă sau nesportivă concurentul va fi EXCLUS din CONCURS,
fără returnarea taxei de înscriere

La secretariat (verificarile administrative) se vor prezenta următoarele documente:


Permis de conducere valabil,



Carte de identitate,



Licență națională sau internațională- valabilă sau expirată.

9. CONTACT:
-

Înscrieri/Secretariat: contact@romaniasuperrally.ro. Alina Martiniuc- 0747 947 613

-

Director Organizatoric: Anghel Horațiu, 0747 221 077

-

Director Organizatoric adj./ CRAIOVA: Cosmin Oprițoiu- 0742 840 032

Clubul organizatoric/ date de contact ACS AMC RACING Arad, Calea Radnei nr. 288A,
E-mail: leuanna@ymail.com

Anexa I: HARTA GENERALĂ

Anexa II: Harta Traseului

