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1. Organizarea competitiilor automobilistice sub egida FRAS (raliuri, viteza 
in coasta, rally raid), la standarde de vizibilitate maxima prin atragerea de 
televiziuni si radiouri locale si centrale cu programe de promovare 
specifice zonei unde se desfasoara competitia. 

2. Supravegherea promovarii pe plan local prin vizita de avizare a 
competitiei, urmarindu-se captarea interesului publicului larg pentru 
sportul cu motor(aici propun ca in fisa de evaluare initiala a competitiei 
sa fie un punct care sa contina monitorizarea publicitatii pentru 
eveniment inainte de desfasurare si anume, televiziune locala, presa 
scrisa, radiouri, actiuni de promovare directa, etc). Acest punctaj se va da 
inaintea inceperii concursului, adunandu-se cu cele specificate in 
Raportul Observatorului. 

3. Acordarea de suport a FRAS pentru organizator in relatia cu autoritatile 
locale(avize, documentatie, gasirea celor mai bune locatii pentru parc 
service, parc inchis, festivitati). Gasirea impreuna cu organizatorul local a 
celor mai bune locatii pentru competitie si atragerea de parteneri pentru 
dotarea acestora cu facilitati pentru spectatori(transport, alimentatie 
publica, toalete, etc). Aceasta vizita sa fie efectuata inainte cu 30 de zile, 
de avizarea conform regulamentului FRAS, pentru gasirea celor mai bune 
solutii impreuna cu organizatorul local. 

4. Propun ca la sedintele ce se tin cu autoritatile publice locale, sa fie 
implicat si un reprezentat al FRAS, ce va da un plus de credibilitate 
organizatorului in fata lor.   

5.    Aducerea la standarde internationale a festivitatilor ce tin de organizare 
(prezentarea echipajelor, start festiv, power stage, sosire festiva si 
premierea), in masura bugetelor avute la dispozitie de organizator, 
impunind un minim de calitate. 

6.  Colaborarea cu compartimentul de securitate a FRAS in implementarea                
celor mai bune solutii cu privire la siguranta manifestarii, atat pentru 
participanti, cat si pentru public. 

7. Propun ca impreuna cu Observatorul Federal in timpul desfasurarii 
competitiei sa fie si un reprezentant al clubului organizator local cu 
putere de decizie pentru a corecta imediat eventualele deficiente in 
securitate si organizare, iar Observatorul Federal sa fie prezent in mod 
obligatoriu pe probe inaintea autovehiculului cu destinatia Cronometror 
Sef – Observator Arbitri. 

8. Acordarea unor coeficienti superiori in anul competitional urmator a 
organizatorilor care au succes in elaborarea si desfasurarea 
concursurilor( ex. locul 1 – coeficient 1,5, locul 2 – 1,3 si locul 3 – 1,1, 
aceasta masura stimuland organizatorii sa dea tot ce au mai bun in 
organizare). 

9. Organizarea unui briefing cu concurentii inainte de startul cursei, in care 
sa se comunice cerintele oficialilor si a organizatorului. Deasemeni se va 
aduce la cunostiinta sportivilor particularitatile competitiei si planurile de 
securitate. Totodata se va cere parerea sportivilor despre trasee, locatii 



pentru festivitati, ritmul de desfasurare a concursului, iar daca este 
posibil, corectarea acestora si anuntate prin buletine. 
Acestea sunt o parte din ideile ce ma reprezinta si care cu implicare activa 
a conducerii FRAS si cointeresarea organizatorilor, nu pot sa aduca decat 
un plus de valoare imaginii  competitiilor automobilistice, atat pe plan 
local cat si la nivel national.   
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