Federația Română de Automobilism Sportiv
Regulamentul Campionatului Național de Raliuri Betano 2022

ANEXA LA REGULAMENTUL CNRB 2022:
CAMPIONATUL NAŢIONAL DE RALIURI BETANO PE ASFALT
The provisions of the CNRB 2022 regulation apply,
with the following exceptions
1.0.1 Betano 2022 National Rally Championship
(CNR 2022).

The following Championships, Cups and Trophies
are included in CNR 2022:

National Rally Championship (FIA), NAT11,

NAT12 (ex-Gr H), for Drivers and Codrivers.
BETANO NATIONAL ASPHALT RALLY

CHAMPIONSHIP.

3.2.1 Betano National Asphalt Rally Championship
In order to establish the ranking at the end of the
season, all the results from the stages are taken
into account:
- Maramures (1)
- Harghita (1)
- Argeș (1.2)
- Bucovina (1)
- Cluj (1.2)
3.3 The National Betano Asphalt Rally
Championship 2022 - CNRB ASPHALT 2022 will
consist of 5 (five) stages.

5. National Rally Championship for Teams:
The provisions of Article 5 are not applicable in
this championship.
24.1.1 Participants in both CNR and CNR Asphalt
pay CNR Tax + 500 lei CNR / Asphalt Tax.
66.2 At the end of each stage of the 2022 National
Asphalt Rally Championship, the following
rankings will be drawn up and awarded:
• overall classification (from classes RC2 - RC5),
• classes classifications,
• junior classifications,
• debutant drivers classifications,
• classification for two-wheel drive cars,
traction (2WFD),
• classification of two-wheel drive cars,
propulsion (2WRD)
• OPEN ranking (all classes, including N11 and
N12)

Se aplică prevederile din regulamentul CNRB
2022 cu următoarele restricții.

1.0.1 Campionatul Național de Raliuri Betano
2022 (CNR 2022).

În cadrul CNR 2022 sunt incluse următoarele
Campionate, Cupe și Trofee :



Campionatul Naţional de Raliuri (FIA),
NAT11, NAT12 (ex-Gr H), pentru Piloți și
Copiloți.
 CAMPIONATUL NAŢIONAL DE RALIURI
BETANO PE ASFALT.

3.2.1 Campionatul Național de Raliuri Betano pe
Asfalt

Pentru stabilirea clasamentului la finalul sezonul,
se iau în calcul toate rezultatele de la etapele:
-

Maramureș (1)
Harghita (1)
Argeș (1.2)
Bucovina (1)
Cluj (1.2)

3.3 Campionatul Național de Raliuri Betano Pe
Asfalt 2022 - CNRB ASFALT 2022 va fi alcătuit
din 5 (cinci) etape.

5. Campionatul Național De Raliuri Pentru Echipe:
Prevederile articolului 5 sunt inaplicabile în acest
campionat.
24.1.1 Participanții atât în CNR cât și în
CNR/Asfalt plătesc Taxa CNR + 500 lei Taxa
CNR/asfalt.
66.2 La sfârşitul fiecărei etape a Campionatului
Naţional de Raliuri Betano Pe Asfalt 2022 se vor
întocmi următoarele clasamente:
• clasament general (din clasele RC2-RC5),
• clasament pe clase,
• clasament juniori,
• clasament piloți debutanți
• clasament automobile cu două roţi motrice,
tracțiune (2WFD),
• clasament automobile cu două roţi motrice,
propulsie (2WRD)
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It will be awarded only the general classification.

• clasament OPEN (toate clasele, inclusiv N11 și

67.3 ABSOLUTE NATIONAL CHAMPION

67.3 CAMPION NAȚIONAL ABSOLUT

The crew that obtains the highest score in the 2022
edition of the National Betano Asphalt Rally
Championship will be declared the absolute
National Champion (starting in all stages is
mandatory).

67.4 The crew that achieved the highest score in
one of the classes of the National Asphalt Rally
Championship 2022 will be declared NATIONAL
CHAMPION in the CLASS, if at least 10 crews
participated in that class and scored throughout the
season and if at least 4 stages were started by at
least 5 competitors.
In any other situation, either they did not score at
least 10 drivers, or they did not start at least 5
drivers in at least 4 stages, in the class ranking, the
crew will be declared WINNER OF THE CLASS and
will be awarded cups, medals, prizes, etc. A driver /
co-driver who started less than four stages
(inclusive) during the 2022 season will not be able
to obtain the title of National Champion in class or
group. He can at most obtain the title of Class
Winner. Competitors with less than three starts
(including) will not be able to win any annual prize
for 1st, 2nd or 3rd place.

N12)
Se va premia doar clasamentul general.

Echipajul care obține cel mai mare punctaj în
ediția 2022 a Campionatului Naţional de Raliuri
Betano Pe Asfalt va fi declarat Campion Național
absolut (startul la toate etapele este
obligatoriu).
67.4 Echipajul care a realizat cel mai mare
punctaj în cadrul uneia dintre clasele
Campionatului Naţional de Raliuri Betano Pe
Asfalt 2022, va fi declarat CAMPION NAŢIONAL
la CLASĂ, dacă la respectiva clasă au participat şi
punctat de-a lungul întregului sezon minim 10
piloţi şi dacă la minim 4 etape au luat startul
minim 5 concurenți. În oricare altă situație, fie
nu au punctat minim 10 piloți, fie nu au luat
startul minim 5 piloți la cel puțin 4 etape, în
clasamentul clasei, echipajul va fi declarat
CÂŞTIGĂTOR AL CLASEI şi i se vor acorda cupe,
medalii, premii etc. Un pilot/copilot care a luat
startul la mai puțin de patru etape (inclusiv) pe
parcursul sezonului 2022 nu va putea obține
titlul de Campion Național la clasă sau grupă.
Acesta poate obține cel mult titlul de Câștigător
la clasă. Sportivii cu mai puțin de trei starturi
(inclusiv) nu vor putea obține niciun premiu
anual aferent locurilor 1, 2 sau 3.
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