
ANEXĂ ORGANIZATORI     Inscripționare mașini oficiale, marcarea diferitelor zone/posturi 

 

Acest material completează caietul de sarcini al organizatorului de raliu.  

A: Identificarea mașinilor oficiale. 

Mașinile oficiale vor fi inscripționate și identificate astfel: 

1. Pe portierele față 
Două panouri de 50 x 52 cm, având în partea de sus un spațiu de 50 x 14 cm cu dedicat 
organizatorului iar în spațiul de 50 x 38 rămas indicativele mașinilor, cu scris negru pe fond alb mat, 
în engleză și, cu font mai mic, în română (Exemplu 1) 

2. Pe parbriz – un parasolar de fond galben luminos cu indicativele mașinilor, doar în limba engleză 
(Exemplu 2) 

Indicative: 
TIMEKEEPER – CRONOMETROR 
CHIEF MARSHAL – ȘEFUL ARBITRILOR 
SPECTATOR SAFETY – SECURITATE SPECTATORI 
000 FRAS SAFETY 
00 SAFETY 
0 
DELEGAT SECURITATE – SAFETY DELEGATE – dacă va fi mașină separată 
Steag șah + SWEEPER – DESCHIDERE  
A – FRAS OBSERVER – OBSERVATOR FRAS 
OFICIAL – FUNCȚIA 
RADIO- COMUNICAȚII- mașina reprezentantului firmei de COMUNICAȚII, care va parcurge traseul 
cu 1h30min înainte. 
Mașinile oficiale trebuie să fie echipate și disponibile la sosirea oficialilor.  
 
Template disponibil online: 
https://www.dropbox.com/s/2umazjgg27mwje7/PORTIERE-MASINI-OFICIALE.pdf?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/wzs5arqndey7ila/PARASOLAR-MASINI-OFICIALE.pdf?dl=0 
 

B: Marcarea zonelor de spectatori / interzis spectatorilor 

Zonele pentru spectatori vor fi delimitate / de preferință împrejmuite cu bandă verde / alb-verde 
În zonele în care accesul spectatorilor este interzis vor fi amplasate panouri dimensiune A4 “zonă interzisă 
spectatorilor” (Exemplu 3) 
Pe drumurile de acces spre probele speciale vor fi amplasate panouri A4 de atenționare (Exemplu 4) 
C: Marcarea posturilor de CO, START, INTERMEDIAR- RADIO, AMBULANȚĂ, SOSIRE, STOP pe timpul 
RECUNOAȘTERILOR (Exemplu 4) În aceste posturi se vor monta panouri(comacel, placaj) A4 înainte de 
începerea recunoașterilor. Ideal a se monta cât mai aproape de drum, astfel încât să fie vizbile din mașină 
D: Marcarea virajelor, a șicanelor, jump, alte pericole. Aceste panouri vor avea aceleași dimensiuni -
A4- și se vor monta înainte de începerea RECUNOAȘTERILOR (Exemplu 5) 
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