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1. PRESCRIPȚII GENERALE 
 

1.1. GENERALITĂȚI 
Federația Română de Automobilism Sportiv organizează Campionatul 
Național Digital de Circuit BETANO 2020. Campionatul cuprinde 
etapele înscrise în Calendarul competițional 2020. Prin înscrierea în 
Campionat, participanții acceptă arbitrajul unic al Federației Române 
de Automobilism Sportiv (FRAS), pe baza Regulamentelor sportive în 
vigoare la data desfășurării competiției. 

 
1.2. APLICAREA REGULAMENTULUI 

FRAS elaborează, aplică, interpretează sau modifică prezentul 
Regulament. Orice încălcări ale acestor reglementări vor fi raportate 
Comisarilor Sportivi, care pot impune penalizări. Cazurile care nu 
sunt prevăzute în acest Regulament vor fi soluționate de Comisarii 
Sportivi, singurii care au puterea de a decide în timpul concursului. 
Comisarii sportivi sunt însărcinați cu punerea în aplicare a acestor 
reglementări. Tot ce nu este autorizat în mod expres de aceste reguli, 
este interzis. 

 
1.3. LIMBA OFICIALĂ 

Pentru Campionatul Național Digital de Circuit Betano 2020 limba 
oficială este limba română. 
În cazul în care se face apel la reglementări FIA elaborate într‐o limbă 
de circulație internațională, numai traducerea aprobată de FRAS în 
limba română poate fi utilizată. 

 
1.4. INTERPRETAREA REGULAMENTULUI 

În cazul în care se naşte vreo dispută în legătură cu interpretarea 
prezentului Regulament, numai FRAS (prin Comisiile de specialitate, 
Biroul Executiv, Consiliul Federal, Comisia de Apel) are autoritatea să 
ia o decizie. Sancțiunile de orice fel prevăzute în prezentul 
Regulament sunt considerate parțial sau integral “disciplinare” în 
cazurile înaintate spre analiză Comisiei de Disciplină a FRAS. În acest 
sens se va face distincție între “penalizare” și “sancțiunea 
disciplinară”. 

 
1.5. VALABILITATE 

Aceste reglementări sunt valabile pentru sezonul competițional 2020. 
Orice modificări ulterioare vor fi aplicate de la data pe care o va 
stabili Consiliul Federal FRAS și vor fi publicate cu literă distinctă. 
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1.6. DEFINIȚII 
 

1.6.1. Buletin: 
Document oficial scris, care este parte integrantă a prezentului 
regulament, destinat să îl modifice, să îl clarifice sau să îl completeze. 

 
1.6.2. Comunicat: 

Document scris, oficial, de natură informativă care poate fi emis de 
către Comisarii sportivi. 

 
1.6.3. Competiție digitală de circuit: 

Prezenta formă de activitate sportivă (concurs automobilistic digital de 
circuit) se desfășoară exlusiv pe platforma PC și are ca scop parcurgerea 
unui traseu (denumit circuit, descris la art. 4.2) în regim de cursă de‐a 
lungul duratei fiecărei manșe, la care iau startul 30 de concurenți și se 
efectuează clasamentul în ordinea sosirii. 

 
1.6.4. Manșa de concurs 

Manșa de concurs este definită în cadrul campionatului curent printr‐o 
sesiune de cursă a 30 de minute, conform și clasificării Assetto Corsa (Race). 
Grila primei manșe este stabilită în Calificări (1.6.8.) iar grila manșei 
următoare (12.1.4.) se stabilește pe baza rezultatelor din prima manșă. 

 
1.6.5. Concurs 

Concursul este definit în cadrul campionatului curent prin cele două 
manșe de concurs, și a sesiunii de calificări pentru o Divizie (1.6.9.). 
În ziua competiției va fi câte un Concurs pentru fiecare Divizie (1.6.9). 

 
1.6.6. Precalificări 

Precalificările sunt definite în cadrul campionatului curent prin 
încercarea stabilirii unui timp pe tur în vederea calificării la concurs 
în Divizia A sau Divizia B. 

 
1.6.7. Etapă 

Etapa este formată în cadrul campionatului curent din Precalificări 
(1.6.6) și Concurs (1.6.5.) pentru săptămâna corespunzătoare 
calendarului competițional. 

 
1.6.8. Calificări 

Calificările sunt definite în cadrul campionatului curent făcând parte 
din Concursul (1.6.5) și reprezintă sesiunea de 10 minute pentru 
stabilirea celui mai bun tur pentru determinarea ordinei pe grila de 
start a primei manșe. 
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1.6.9. Divizie 
Divizia este definită în cadrul campionatului curent dintr‐un număr 
de 30 de piloți eligibili pentru Concursul (1.6.5) din Etapa (1.6.7) 
respectivă. 
Diviziile se stabilesc în urma rezultatelor din Precalificări (1.6.6.), locurile 
1‐28 fiind alocate Divizei A, iar locurile 31‐60 participând în Concursul 
Divizei B. Locurile 29 si 30 sunt rezervate pentru WILD CARD. 

 
1.6.10. Campionat și Sezon Competițional 

Un Campionat este format din minim un sezon competițional. Sezonul 
este format dintr‐un număr definit de Etape (1.6.7.). Fiecare Etapă 
alocată unui singur circuit corespunde unei saptămâni calendaristice și 
este formată din Precalificări (1.6.6.) în timpul săptămânii și Concurs 
(1.6.5.) în ziua stabilită în Calendarul Sezonului. Concursul este format 
din Calificări (1.6.8.) și 2 Manșe de concurs pentru fiecare Divizie. 

 
1.6.11. WILD CARD 

WILD CARD‐ul reprezintă unul sau doi concurenți invitați de FRAS 
pentru merite deosebite în promovarea sporturilor cu motor. Aceștia 
vor beneficia de o singură prezență într‐un concurs. Nu necesită 
precalificare, ei fiind deja acceptați pentru CONCURS. 
WILD CARD‐UL Nu punctează. Punctele sale sunt alocate următorului 
concurent ce trece linia de sosire într‐o etapă și mai departe se 
decalează punctele fiecărui concurent. 

 
2. SCOPUL CAMPIONATULUI. PUNCTE ACORDATE 

 
Scopul Campionatului este stabilirea unor câștigători de sezon, pe 
categorii, pe echipe, juniori și Open (clasament general) prin 
cumularea rezultatelor din etapele independente. 

 
Punctele acordate în manșele de concurs vor fi: 

 
Locul I                20 p 
Locul II               17 p 
Locul III             15 p 
Locul IV             13 p 
Locul V               11 p 
Locul VI             10 p 
Locul VII              9 p 
Locul VIII             8 p 
Locul IX                7 p 
Locul X                 6 p 
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Locul XI                5 p 
Locul XII               4 p 
Locul XIII             3 p 
Locul XIV             2 p 
Locul XV               1 p 

 
Totodată, se vor recompensa primele 3 poziții din calificări (Locul I ‐ 
3 puncte, Locul II ‐ 2 puncte, Locul III ‐ 1 punct) precum și cel mai 
rapid tur din fiecare manșă (1 punct). 

 
În clasamentul pe echipe se vor oferi următoarele puncte: 

 
● În fiecare manșă de concurs și pentru fiecare echipă se adună 
punctajele celor mai buni 3 piloți din echipa respectivă. Punctajul 
adus de către fiecare pilot către echipă este reprezentat de punctajul 
din clasamentul categoriei sale. 

 
Același număr de puncte va fi acordat și în cadrul clasamentelor pe 
categorii, luându‐se în calcul și rezultatele din cadrul cursei suport în 
cazul în care nu sunt suficienți piloți dintr‐o categorie în cursa principală 
(exemplu: În cadrul categoriei Juniori sunt calificați 10 piloți în cursa 
principală iar în cursa suport alți 10. Piloții din cursa principală vor primi 
punctele aferente primilor 10 piloți în funcție de ordinea în care termină 
pe grila cursei respective iar punctele locului 11 îi vor fi atribuite 
juniorului ce termină cel mai în față în cadrul cursei suport, punctele 
locului 12 juniorului ce termină al 2‐lea în cursa suport șamd.). 

 
3. ORGANIZAREA CAMPIONATULUI 

 
3.1. Organizatorul este FRAS, furnizorul soluției și producătorul este 

Racing League România. 
 

3.2. Comisia națională de Digital Motorsport: 
● Andrei Potra 
● Ștefan Raita 
● Victor Nicolae 
● Andrei Dincă 
● Mihai Fira 

 
3.3. Oficiali: 

3.3.1. 3 comisari sportivi ‐ Stabiliți prin buletinele aferente fiecărei etape 
3.3.2. Observator FRAS ‐ Andrei Potra 
3.3.3. Responsabil relații cu concurenții ‐ Ștefan Raita 0752 422 685 
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3.4. Panou de afișaj: www.fras.ro / www.simrace.ro 
 

4. CONDIȚII GENERALE 
 

4.1. În cadrul unui sezon se stabilește același tip de mașină folosit de către 
toți concurenții, cu setup fix prestabilit de organizator (tipul și 
presiunile în anvelope, setări ale suspensiei, aerodinamice, 
combustibilul și ale grupului motopropulsor), limitat software 
(needitabil). Singurele variabile rămân sistemele electronice ale mașinii 
(ABS, Traction Control, KERS, DRS, etc.), repartitorul de frână față/spate. 

 
4.2. În timpul desfășurării sesiunilor de calificări/cursă este interzisă 

folosirea chat‐ului platformei, deoarece poate distrage atenția 
piloților care încă rulează pe circuit. Excepție fac mesajele foarte 
scurte, predefinite, precum “😊😊😊😊” sau “scuze”. Cursa se consideră 
încheiată atunci când ultimul pilot a trecut linia de sosire. 

 
4.3. Conduită ‐ Este încurajată conduita onestă, în spiritul fair‐play, chiar 

dacă asta poate însemna uneori pierderea unei poziții în clasamentul 
cursei. 

 
4.4. Limbajul ofensator, abuzul sau discriminarea celorlalți piloți nu sunt 

tolerate. 
 

4.5. După sosire piloții sunt obligați fie să oprească într‐o zonă în afara 
circuitului și să acceseze comanda ”back to pits”, ori să parcurgă un 
“in‐lap” până la boxe. Cerculețe, drifturi sau accidente intenționate 
după finish sunt interzise. 

 
4.6. Depășiri: 

4.6.1. Depășirile în viraj ‐ mașina celui care depășește trebuie sa aibă un 
avans (overlap) substanțial față de mașina depășită (roata din față a 
mașinii care depășește să fie cel puțin în dreptul roții spate a mașinii 
care este depășită), înainte de punctul de turn‐in. În caz contrar, 
mașina din față are prioritate (prin asta se presupune că cel care a 
încercat depășirea și a eșuat, VA FRÂNA, pentru a evita riscurile de 
orice natură); 

4.6.2. În condițiile de la 4.6.1., mașina din exterior are dreptul la exterior 
de‐a lungul întregului viraj, până la punctul de ieșire. Nu trebuie 
împinsă/forțată spre exterior, la ieșirea din viraj. 
Evitați de asemenea “dive bombing”‐ul. În caz de contestație ca 
urmare a unui accident printr‐o depășire forțată, pilotul în culpă va fi 
lipsit de argumente. 
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4.6.3. În condițiile de la 4.6.1., mașina de pe interior are dreptul la interior 
de‐a lungul întregului viraj ‐ până la punctul de ieșire. Nu trebuie 
împinsă/forțată spre interior în zona apexului virajului. 

4.6.4. Pilotul din față are dreptul să aleagă orice trasă de‐a lungul unei linii 
drepte. De asemenea, are dreptul la o (una) manevră pentru a bloca 
mașina urmăritorului și o manevră pentru a reveni la trasa cursei 
înainte de următorul viraj, DOAR dacă mașina oponentului (numit 
anterior urmăritor) nu are deja destul avans (overlap). Dacă 
adversarul are deja o parte a mașinii în paralel pe linia dreaptă, 
manevra de blocare nu mai poate fi efectuată. 

 
4.7. Steagul Albastru arătat unui pilot indică faptul că o mașină mai 

rapidă este pe cale de a‐l depăși cu un tur. 
4.7.1. Pilotul mai rapid ce a ajuns cu un tur mașina mai lentă trebuie să 

trateze situația similar cu depășirea unui concurent aflat în același tur 
și să nu presupună că pilotul ajuns din urmă trebuie să se dea la o 
parte cu orice preț. 

4.7.2. Pilotul ajuns din urmă trebuie să lase pilotul mai rapid să treacă 
și/sau să nu se împotrivească depășirii, dacă pilotul mai rapid are 
destul avans/suprapunere. Se face loc pilotului mai rapid doar în 
condiții de siguranță ‐ de exemplu, nu în apex‐ul unui viraj. 

 
4.8. Contacte 

4.8.1. Chiar dacă regulile de mai sus sunt mereu considerate, contactul între 
mașini rămâne totuși o posibilitate. Dacă un pilot a încălcat una din 
regulile de curse și a rezultat un contact și/sau un avantaj în timp sau 
poziții, el poate ceda poziția adversarului din fairplay. Asta nu elimină 
posibilitatea unei penalizări dar comisia poate ține cont în decizie. 

4.8.2. Dacă pilotul ce a încălcat una din regulile de cursă este cel mai afectat 
în urma incidentului, el nu are dreptul să pretindă nici un fel de 
compensare pentru eroarea făcută. 

4.8.3. Piloții din spate trebuie să anticipeze posibilitatea că piloții din față 
pot avea zone de frânare mai lungi și că pot face greșeli. Piloții din 
față trebuie de asemenea să conducă corespunzător, încercând să 
rămână vigilenți la traficul din jur. 

4.8.4. Pilotul urmăritor are responsabilitatea de a nu intra în spatele 
mașinii din față. Pilotul din față nu trebuie să încerce să evite 
urmăritorul. Dacă orice altă măsură eșuează, pilotul urmăritor 
trebuie sa iasă în decor pentru a evita o astfel de coliziune. 

4.8.5. Frânarea sau încetinirea fără motiv sunt ocazii de acroșaj și trebuiesc 
evitate pe cât posibil. 
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4.9. În urma unui incident 
4.9.1. Orice pilot ce revine pe circuit după un derapaj/accident/ieșire în 

decor are responsabilitatea de a se asigura ‐ indiferent de poziție sau 
situație. Vibratoarele sunt parte din circuit, dar astro turf nu, se 
consideră zonă de degajare din afara pistei. 

4.9.2. Piloții de pe circuit la viteză de cursă au întotdeauna prioritate față de 
oricine revine pe pistă și la viteză de cursă. 

4.9.3. Dacă mașina unui concurent este oprită pe circuit, din pricina unui 
derapaj sau a unei coliziuni, atunci acel pilot trebuie să rămână pe loc, 
pentru ca cei din spate să găsească o trasă și să depășească. Un 
obstacol mobil este mult mai dificil de evitat. 

4.9.4. Dacă mașina unui concurent este avariată sever, este recomandată 
retragerea cât mai rapid. Dacă totuși, pilotul încearcă sa revină la 
boxe pentru reparații, el trebuie să rămână în afara trasei ideale tot 
timpul, și cu viteză redusă rămânând atent la trafic. 

4.9.5. O mașină avariată revenind boxe nu are nici un fel de prioritate. Dacă 
mașina celui avariat (sau rămas fără benzină) nu se mai poate 
deplasa, este interzisă împingerea acestuia în orice circumstanțe. 

 
4.10. Opriri la boxe 

4.10.1. Mașinile de pe circuit au întotdeauna prioritate față de oricare pilot 
ce intră sau iese din zona boxelor (Pit lane). 

4.10.2. Piloții trebuie să respecte marcajele de ieșire din zona boxelor. 
 

5. CLASAMENTE DEFINITE ÎN CAMPIONAT. NUMERE DE CONCURS 
 

5.1. Se constituie următoarele clasamente: 
Clasament Racers (numerele de concurs 2‐299): deținători ai 
licențelor FRAS aferente tuturor disciplinelor ce nu țin de partea de 
digital. 
Clasament eSports (numerele de concurs 500‐999): deținători ai 
licențelor exclusiv pentru CNDC. 
Clasament Juniori (numerele de concurs 300‐499): deținători ai 
licențelor de orice fel, cu vârsta de până la 16 ani (împliniți până la 
sfârșitul anului 2020). 
Clasament General: toți participanții legal înscriși, câștigătorul va 
primi titlul de Campion Național Digital de Circuit. 
Clasament Echipe: echipe ce punctează conform Art. 2.  

 
La întocmirea clasamentelor individuale ale sezonului, se vor lua în 
calcul cele mai bune 7 rezultate din totalul de 8 etape. 
Criterii de departajare în caz de egalitate. 
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5.2. Clasament categorii: 
În caz de egalitate de punctaj la o categorie, se ia în calcul pentru 
departajare numărul de victorii obținute în sezon. Dacă egalitatea se 
păstrează, se compară numărul de clasări pe locul 2, 3, și așa mai 
departe până la găsirea unui element diferențiator. 

 
5.3. Clasamentul general 

În caz de egalitate se ia în calcul pentru departajare numărul de 
victorii obținute în sezon. Dacă egalitatea se păstrează, se compară 
numărul de clasări pe locul 2, 3, și așa mai departe până la găsirea 
unui element diferențiator.  

  
6. ÎNSCRIERI ȘI VALIDĂRI. 

 
6.1. Participanții sunt obligați să furnizeze următoarele documente și 

informații secretariatului FRAS pentru a li se valida înscrierea în 
CNDC: copie după Cartea de Identitate, Declarație pe proprie 
răspundere că participă personal la etape, Formular accept GDPR, 
dovada achitării taxei de licențiere (pentru cei care nu au deja licență 
FRAS aferentă altei discipline), Steam ID; Pentru participanții minori 
este obligatorie o copie după certificatul de naștere sau buletin, 
precum și acordul părinților pentru participarea și prelucrarea 
datelor cu caracter personal (conform Anexei 1). 

 
6.2. După confirmarea înscrierii, piloții trebuie în mod obligatoriu să‐și 

anunțe prezența la fiecare etapă prin butoanele de RSVP (“Yes”, “No”) 
de pe forumul competiției (pe care s‐au înscris în prealabil) până la 
ora încheierii precalificărilor aferente respectivei etape. 

6.2.1. Răspunsul negativ sau lipsa unui răspuns până la termen duce la 
imposibilitatea pilotului de a participa. 

 
6.3. Nicio modificare a datelor din cererea de înscriere nu e permisă, odată 

aceasta înregistrată, cu excepția celor prevăzute de Regulament. 
 

6.4. Nu există un număr maxim de concurenți acceptați în precalificări de‐
a lungul săptămânii. Limitările tehnice ale serverelor de precalificare 
sunt de 30 de piloți / server simultan pe traseu. 

 
6.5. Sunt acceptate înscrierile pe tot parcursul campionatului. 

 
6.6. Echipe (opționale, piloții se pot înscrie și în nume propriu) ‐ sunt 

formate din minim 3 și maxim 6 participanți și punctează conform Art. 
2. Pentru constituirea unei echipe, este nevoie ca toți piloții viitoarei 
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echipe să aibă licență validă și ca reprezentantul oficial al echipei să 
trimită o cerere de constituire echipă la adresa digital@fras.ro (formular 
cerere echipă anexat). Schimbarea echipei de către un concurent 
(trecerea de la o echipă la alta) se poate realiza doar printr‐o cerere 
scrisă înspre secretariat și cu achitarea unei taxe de 20 de Euro. 

 
6.7. Este considerat participant orice pilot licențiat care a efectuat un tur 

în precalificările respectivei etape. 
 

6.8. Numerele de concurs se alocă în ordinea licențierii. Se pot aproba 
numere de concurs preferențiale (conform categoriei din care face 
parte concurentul) contra unei taxe de 10 EURO. 

 
7. TAXE DE ÎNSCRIERE. LICENȚIERE 

 
7.1. Pentru a putea participa în Campionatul Național Digital de Circuit 

BETANO este necesară emiterea unei licențe valabile pentru anul în 
curs. Sportivii FRAS care au achitat deja o licență valabilă la orice altă 
disciplină pentru anul 2020 sunt scutiți de plata altei licențe și a 
taxelor de înscriere și trebuie să trimită doar cererea de participare și 
ID‐ul STEAM pentru competiție. 

 
7.2. Documente necesare pentru obținerea licenței FRAS eSports: 

 
● Cerere tip și acord de prelucrare a datelor personale 
(formular anexat) 
● Copie act identitate (CI pentru persoanele de peste 14 ani, 
Certificat de Naștere pentru cei până în 14 ani).  
● În cazul participanților cu vârste sub 18 ani, acordul părinților 
pentru participare și pentru prelucrarea datelor personale  
(formular anexat) 
● Dovada plății sumei de 20 de euro (RON la cursul BNR  
din ziua plății) 
● Toate documentele și corespondența pentru licențiere,  
Înscriere și alte probleme administrative se vor trimite 
pe adresa digital@fras.ro  
● După confirmarea înscrierii de către FRAS concurenții se vor  
înregistra pe forumul competiției și vor răspunde la topicul de  
înscrieri cu numele, numărul de concurs confirmat de FRAS 
și Steam ID. 
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7.3. Alte taxe: 
● Taxă participare pentru fiecare etapă de campionat, în valoare 
de 5 euro (RON la cursul BNR din ziua plății). Se poate achita prin 
trimiterea unui email la adresa digital@fras.ro înaintea începerii  
perioadei de precalificări pentru etapa care urmează. Se poate plăti  
un pachet promoțional pentru toate etapele (8), în valoare de 30 de  
euro (RON la cursul BNR din ziua plății) la începutul campionatului. 
● Taxă constituire echipă, în valoare de 20 de euro (RON la cursul  
BNR din ziua plății) 
● Taxă număr preferențial, în valoare de 10 euro (RON la cursul  
BNR din ziua plății) 

 
7.4. Pentru cei care achită la fiecare etapă înscrierea, aceasta se poate face 

oricând, cu data limită fiind vineri la ora 12:00, pentru a putea fi 
procesată de secretariatul FRAS și pentru a mai putea intra în 
precalificările etapei. 

 
7.5. Cererea de înscriere nu va fi validată dacă nu e achitată taxa de 

înscriere. 
 

7.6. Taxele de înscriere se returnează: 
● concurenților respinși: 50% din taxa de înscriere 
● dacă concursul nu mai are loc: 100% din taxa de înscriere. 

 
8. AMENDAMENTE‑INTERPRETĂRI 

 
8.1. Orice informație va fi anunțată concurenților prin comunicări oficiale 

pe forum la topicul dedicat etapei în curs sau la cel de DECIZII. 
 

8.2. Comisarii sportivi au autoritatea absolută să ia o decizie cu privire la 
cazurile neprevăzute de acest Regulament. 

 
9. VERIFICĂRI 

 
9.1. Verificări administrative ‐ designul mașinii fiecărui concurent trebuie 

să nu altereze șablonul emis de către FRAS ce include numărul de 
concurs și publicitatea obligatorie a organizatorului. Nerespectarea 
acestui fapt poate duce la refuzarea startului pentru concurentul 
respectiv. 

 
9.2. Șablonul standard este disponibil pe forumul competiției la secțiunea 

înscrieri. 
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10. ANTRENAMENTE ȘI ȘEDINȚE CU PILOȚII: 
 

10.1. Înaintea concursului are loc un briefing la care este obligatorie 
participarea tuturor piloților înscriși, la o oră precizată în buletin. 

10.2. La ședința cu piloții vor participa Organizatorul și cel puțin un 
comisar sportiv, aceasta fiind condusă de unul din aceștia. 

 
11. COMPETIȚIA 

 
11.1. Programul unei etape: 

11.1.1. Precalificările se vor desfășura în timpul săptămânii pe serverele oficiale 
FRAS. Timpul de precalificare este cel mai bun timp pe tur, valid, obținut 
pe server, verificabil pe tracker‐ul oficial. Precalificările sunt obligatorii! 
Piloții care nu au obținut niciun timp în precalificări până la momentul 
închiderii check‐in‐ului nu vor putea lua parte la concurs. Precalificări se 
vor desfășura de duminică de la ora 00:01 până joi la ora 20:00. 

11.1.2. Cei mai rapizi 28 de participanți din precalificări, care confirmă prezența, 
intră în concursul diviziei principale ce se va desfășura în vinerea 
competiției la ora 22:30, urmând ca următorii 30 confirmați să fie înscriși 
în cursa diviziei secunde desfășurată vineri la ora 20:00. 

11.1.3. Federația își rezervă dreptul de a introduce pe grila de start a Diviziei 
A un număr de maxim 2 concurenți în scopuri de promovare, 
denumiți “WILD CARD” pentru pozițiile 29 și 30. WILD CARD‐ul se 
consideră precalificat la Concurs fără stabilirea unui timp. 

11.1.4. Ambele divizii vor avea câte o ședință de calificări de 10 minute, 
urmată de două manșe de cursă a câte 30 de minute. 

11.1.5. Ordinea de start în prima manșă este stabilită de rezultatul 
calificărilor, iar în cea de‐a doua primii 10 din clasamentul primei 
manșe sunt inversați pe grilă, apoi următorii 20 vor lua startul în 
ordinea sosirii din manșa 1. 

 
11.2. Generalități 

11.2.1. Rezultatele oficiale pot fi verificate după încheierea concursului pe 
site‐urile oficiale www.fras.ro / www.simrace.ro. Orice altă 
comunicare oficială va fi anunțată pe threadul fiecărei etape în parte. 

11.2.2. Dacă, datorită conexiunii, unul din concurenții pierde legatura cu 
serverul: piloții vor fi clasați conform algoritmului automat Assetto 
Corsa și vor fi punctați conform regulamentului. 

11.2.3. Pentru a acumula puncte în clasamentul clasei sale și implicit în 
clasamentul echipelor, în cadrul unei manșe de concurs un pilot 
trebuie să parcurgă cel puțin 1 tur; 
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12. PENALIZĂRI 
Lista de exemple de mai jos nu este exclusivă. Comisarii Sportivi au 
autoritate deplină în ceea ce privește penalitățile impuse. 

 
12.1. Orice discuție jignitoare, pe un ton ridicat sau însoțită de un 

vocabular indecent purtată cu/despre comisarii sportivi sau 
organizator va duce la înaintarea cazului către Comisia de Disciplină. 

12.2. Infracțiune, Penalitate 
a) Neplata taxelor de participare: start refuzat. 
b) Deplasarea marcajelor pistei sau conducerea în afara circuitului 
pentru a câștiga timp: excludere din manșă. 
c) Starturi anticipate: penalizare conform algoritmului automat 
Assetto Corsa (drive‐through) 
d) Prezentarea cu întârziere sau absența la briefing: comisarii 
sportivi pot decide amendarea celui în culpă. 
e) Dacă se constată că s‐au comis abateri, cel afectat poate depune o 
contestație în secțiunea dedicată a fiecărui sezon. În urma contestației, 
Comisarii sportivi (în număr de 3) vor analiza accidentul și vor stabili cine a 
greșit. Depunerea contestației este obligatorie, până la ora 10:00 AM a zilei 
de sâmbătă din săptămâna cursei , prin completarea formularului și cu 
atașarea probei video înregistrate pe baza fișierelor de reluare a curselor ce 
vor fi făcute disponibile la scurt timp după încheierea etapei. Plata sumei de 
20 EURO de către contestatar este obligatorie în cazul în care contestația nu 
îi dă câștig de cauză acestuia, neplata taxei ducând la eliminarea dreptului 
de a participa la următoarele etape până la achitarea acesteia. 
f) În funcție de gravitatea incidentului, penalizările pot fi: 
● Provocare incident cu pierdere de poziție de către oponent, caz în 
care nu pierde grav controlul mașinii: 5‐10s 
● Provocare incident cu 2 sau mai multe poziții pierdute de către 
oponent, implicit pierderea controlului (spin): 15‐30s 
● Provocare incident in primul tur, urmat de carambol între mai multe 
mașini: 60s, sau, în cazuri grave, suspendat pentru următoarea etapă 
● Provocare incident după care oponentul suferă avarii 
semnificative: 60‐90s 
● Provocare incident intenționat: descalificare pentru etapa 
respectivă/suspendare etapa următoare 
● Provocare incident major intenționat: descalificare pentru întreg sezonul 
g) Se pot acorda penalizări sau avertismente pentru condus periculos 
în mod repetat, fără incidente (exemple: divebomb, tăiat trase, brake 
checks, împingeri pe linia dreaptă sau în viraje, reintrare periculoasă pe 
circuit), penalizările fiind între 5‐30s în funcție de gravitate. 
Nerespectarea limitelor circuitelor va aduce o penalizare de 5 secunde 
după primele 5 abateri și 0,5 secunde pentru fiecare abatere adițională. 
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h) Este de așteptat ca pilotul aflat în poziția de a se apăra, să evite 
orice incident posibil, însă în majoritatea situațiilor, responsabilitatea 
de a depăși în siguranță și conform regulilor de conduită și fairplay 
revine pilotului care efectuează depășirea. Evitarea unui incident din 
partea pilotului care‐și apără poziția nu elimină vina celui care 
încearcă efectuarea unei depășiri sau manevre agresive, care de altfel 
va fi catalogată în prima categorie. 
i) Limitele circuitelor vor fi stabilite cu ajutorul algoritmului Kunos, 
deci invităm toți piloții să le descopere în precalificări. Detecția se va 
face automat. Lista penalizărilor pentru cut‐uri va fi publicată în seara 
cursei după încheierea etapei. Piloții care consideră că nu trebuie să 
fie penalizați (au făcut cut‐uri ca să evite accidente, au fost scoși de pe 
pistă de altă mașină, etc.) au posibilitatea de a face apel până 
duminică la ora 23:59. 
j) Crearea unui avantaj în calificări în ultimul sector nu este permisă 
(tăierea ultimului viraj, extinderea liniei drepte în afara limitelor 
circuitului, etc.). Comisia va penaliza sever astfel de încercări, din 
moment ce intră puternic în conflict cu noțiunea de fair‐play. 
k) În cazul în care în care încadrarea într‐una dintre situațiile de mai 
sus nu este clară, intervalul de timp nu este considerat adecvat sau 
există circumstanțe agravante aduse în vederea organizatorilor, 
comisia poate acorda și alte penalizări, după cum consideră necesar, 
în funcție de incidentul provocat. Se aplică și pentru sesiunile de 
antrenament, precalificări și calificări. 
l) Manevrele absurde (ex: parcat mașina de‐a latul circuitului/mers 
în sens invers) se vor finaliza cu excluderea din campionat. 

 Refuzul de a se supune verificărilor se consideră faptă dovedită şi se 
sancționează ca atare. 
Comisarii Sportivi vor putea sa ia o decizie pentru orice situație 
neprevazută de Regulament și să aplice penălizari conforme cu 
criteriile Regulamentului General.   

 
13. REZULTATE. RECLAMAȚII 

  
13.1. Rezultate 

a) Rezultatele fiecărei manșe vor fi comunicate concurenților imediat 
ce toate acestea au fost procesate. 
b) Ordinea de start a fiecărei manșe va fi afișată înainte de startul acesteia. 
c) Toate rezultatele vor fi afișate pe panoul de afișaj. 

 
13.2. Contestații 

13.2.1. Orice contestație este înaintată comisarilor sportivi. Contestațiile verbale, 
colective, sau cele depuse fără achitarea taxei, nu se iau în considerare.  
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13.2.2. Dreptul de a contesta îl are numai pilotul înscris în competiție sau 
reprezentantul acestuia înregistrat în acest scop la FRAS, pe cererea 
de licență. Totuși, oficialii pot acționa oricând din oficiu, chiar în cazul 
în care nu sunt sesizați de o reclamație (art. 171 din CSI). În măsura 
în care contestația este întemeiată, taxa și cauțiunea depusă se 
restituie parțial sau integral celui care a depus‐o, după caz. În 
eventualitatea constatării unor neconformități, taxa trece în sarcina 
echipajului găsit vinovat, care în plus, va fi sancționat conform 
Regulamentelor în vigoare (excludere, suspendare, depunctare, 
penalizare în timp sau în bani, alte sancțiuni disciplinare). 

13.2.3. În mod similar vor fi sancționate: 
a) Contestațiile depuse cu rea credință; 
b) Orice formă de sustragere de la controlul tehnic; 
c) Orice încercare de a ascunde sau înlocui un reper neconform; 
d) Discuțiile în contradictoriu ale pilotului cu oficialii care dispun, 
efectuează sau supraveghează aceste controale; orice gest nesportiv 
între cel care a depus o contestație sau un apel și cel care este 
contestat. 
e) Contestațiile împotriva rezultatelor sau clasamentelor vor fi 
depuse până la ora 10:00 AM a zilei de sâmbătă din săptămâna cursei. 

13.2.4. Contestația va fi realizată printr‐un formular ce va fi pus la dispoziția 
participanților de către organizatori până la ora 10:00 AM a zilei de 
sâmbătă din săptămâna cursei, iar aceasta va fi analizată de către 
comisarii sportivi urmând ca taxa de contestație să fie achitată dacă este 
cazul după hotărârea unei decizii. Neplata taxei de contestații duce la 
excluderea de la următoarele etape până la achitarea acesteia. 

 
13.3. Apel 

Regulamentul particular trebuie să conțină informații cu privire la 
taxele naționale de recurs. 
Pentru contestații la Comisia de Competiții ‐ 40 EURO 
Pentru contestații la Comisia de Disciplină ‐ 100 EURO 
Pentru apeluri la Comisia de Apel ‐ 300 EURO 
Împotriva deciziilor luate de conducerea cursei, cei care se consideră 
nedreptățiți pot depune o contestație la FRAS. Deciziile luate de către 
conducerea cursei vor fi publicate în prima zi de luni de după cursă la 
ora 20:00 iar intenția de depunere a contestației trebuie adusă la 
cunoștința Comisarilor Sportivi în scris pe forumul dedicat 
campionatului, în maxim 2 ore de la data difuzării/publicării deciziei 
contestate. Lipsa acestei notificări sau depunerea acesteia în afara 
timpului Regulamentar atrage decăderea din dreptul la contestație 
sau la apel. 
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Materialele care stau la baza contestației asupra deciziei conducerii 
cursei se pot depune în interval de 24 de ore de la data publicării 
deciziei contestate și pot fi materiale foto/video/etc.  concludente 
pentru luarea unei decizii corecte de către Comisia de Competiții. 
Comisia de competiții se întrunește în fiecare zi de marți și analizează 
dosarul cursei și eventualele contestații. 

  
14. ALTE INFORMAȚII 

 
Oficialii cursei 

14.1.1 Comisarii Sportivi 
Comisarii Sportivi sunt în număr de trei la fiecare etapă. Comisarii 
Sportivi ai unui competiții sunt membri ai comisiei centrale de arbitri 
din cadrul Federației Române de Automobilism Sportiv. 

14.2. Publicitate. 
14.2.1. Dreptul de expunere a materialelor publicitare pe timpul desfășurării 

competiției îl deține exclusiv organizatorul. 
14.2.2. Participanții la competiție pot afișa materialele publicitare doar pe 

autoturismele de competiție. 
14.2.3. Nerespectarea condițiilor menționate la aliniatele 14.2.1. și 14.2.2. 

duce la o penalizare pecuniară cuprinsă între 150 și 500 EURO. 
14.2.4. Concurenții care își schimbă culorile mașinii față de culoarea 

standard sunt obligați să folosească fondul mașinii astfel încât 
partenerul Betano să fie cât se poate de vizibil. Pentru mașinile de 
culoare deschisă la care acest lucru nu este posibil în mod natural 
pentru logo‐urile Betano de pe mașină se va folosi un fundal 
portocaliu pentru logo‐ul anterior menționat. Orice logo / mențiune / 
entitate comercială aflată într‐un conflict de interese cu Federația, 
Furnizorul sau partenerii campionatului este interzis. 

14.2.5. Piloții/echipele care distribuie cadre statice sau în mișcare 
neconforme în ceea ce privește skinpack‐ul de mașini sau publicitatea 
de pe circuit sunt pasibili de avertisment la prima abatere, apoi 
amendă în cuantum de 50 Euro. 

 
15. FESTIVITATEA DE PREMIERE 

 
15.1. Câștigătorii primelor trei locuri de la fiecare categorie vor primi 

premii, diplome și cupe, la Gala Campionilor 2020, eveniment care 
reunește toți sportivii din Federația Română de Automobilism 
Sportiv. 
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ANEXA I

Calendar 
 

1. Silverstone 18.04.2020 
2. Red Bull Ring 24.04.2020 
3. Nurburgring 01.05.2020 
4. Barcelona 08.05.2020 
5. Mugello 15.05.2020 
6. Imola 22.05.2020 
7. Spa‐Francorchamps 29.05.2020 
8. Motorpark Romania 05.06.2020
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