ANEXA NR. 4
INSCRIPTIONAREA AUTOMOBILELOR
CNVCD
1.

Panourile şi numere de competiţie

Sunt aceleaşi cu numerele de licenţă ale piloţilor. Numerele şi panourile aplicate pe automobilele de competiţii, prin grija pilotului, trebuie să fie, obligatoriu, conform
dimensiunilor, culorilor şi poziţiilor prevăzute mai jos:
Pe portierele din faţă se aplică un panou rotund (patrat pentru categoria Y) cu diametrul (latura) de 45-50 cm de culoare alba iar numerele vor avea culoarea neagra si vor fi cu
o înălţime de 18 cm şi cu grosimea cifrei de 2,5 cm
Niciun alt semn, altul decât culoarea automobilului, nu va fi aplicat la mai puţin de 10 cm faţă de aceste panouri.
Pe lunetă se aplică un panou care va măsura maximum 15 cm înălţime pe toată lungimea lunetei fiind rezervat pentru publicitatea obligatorie a FRAS. Acest panou va fi
poziţionat în partea de sus a lunetei, din spate, iar sub acestea se va plasa numele pilotului.
Optional pe parbriz, in partea dreapta, imediat sub parasolar, se va aplica Grupa si Clasa in care este inscris vehiculul, caracterele alaturate din care se formeaza grupa + clasa,
avand avand lungimea totala de 30 cm iar inaltimea, direct proportionala, conform machete atasate.
2.

Numele pilotului

Numele de familie (porecla) al pilotului, împreună cu drapelul naţional din paşaportul naţional vor fi aplicate pe aripile din fata ale automobilui in partea de sus.
Numele de familie (porecla) al pilotului trebuie să fie :
- în Helvetica : cu majuscule pentru prima literă a numelui, iar pentru restul cu minuscule,
- literele majuscule vor avea 5 cm înălţime (literele mici-înălţime proporţională) şi 1.5 cm grosime.
Numele pilotului împreună cu drapelul lui naţional trebuie să apară pe aripile din faţă (stânga şi dreapta) ale automobilului, cu literele mici de 6 cm înălţime şi grosime 1 cm.
Pentru încălcarea uneia dintre prevederile prezentei anexe, după primul avertisment, pilotul va fi penalizat de Comisarii Sportivi cu până la 300 euro.
Orice pseudonim (poreclă), va putea fi aplicat pe automobilul de competiţii, numai dacă pilotul solicită acest lucru, la începutul sezonului/anului, o dată cu cererea pentru
eliberarea licenţei de sportiv şi cu condiţia ca acesta să nu atenteze la buna cuviinţă, moralitate, etc.
În caz contrar, se va aplica o amendă de 50 euro.
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B.- Panoul pentru ORGANIZATOR este de 15 x 49 cm. si
se afla plasat pe aripa din spate

Panou de 15 x 49 cm pentru
ORGANIZATOR

IV.- GRUPA SI CLASA APLICATE PE PARBRIZ
Lungimea ansamblului de caractere va fi de 30 cm.
Fontul (Caracterul) folosit: ARIAL BLACK
Culoare: ALB
Se aplică imediat sub parasolar, în coltul din dreapta sus al parbrizului
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