ANEXA I ‑ SEMNALIZAREA CONTROALELOR
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În măsura posibilităților, distanțele trebuie respectate

Vehicul medical

ANEXA I ‑ SEMNALIZAREA CONTROALELOR
1. PANOURI DE SEMNALIZARE STANDARD FIA

CONTROL ORAR

START PROBĂ SPECIALĂ

LINIA DE SOSIRE LANSATĂ

Culoarea începutului de zonă: GALBEN
Culoarea punctului de control: ROȘU

Culoare: ROȘU

Culoarea începutului de zonă: GALBEN
Culoarea punctului de control: ROȘU

CONTROL STOP

CONTROL DE TRECERE

ÎNCEPUTUL ZONEI MEDIA

Culoare: ROȘU

Culoarea începutului de zonă: GALBEN
Culoarea punctului de control: ROȘU

Culoare: ALBASTRU

ÎNCEPUTUL ZONEI DE SERVICE

INCEPUTUL ZONEI DE MARCARE
/VERIFICARE ANVELOPE

ÎNCEPUTUL ZONEI DE
ALIMENTARE

Culoare: ALBASTRU

Culoare: ALBASTRU

Culoare: ALBASTRU

PUNCT RADIO

VEHICUL MEDICAL

SFÂRȘIT DE ZONĂ

Culoarea începutului de zonă: GALBEN
Culoarea începutului de zonă: GALBEN
Culoarea punctului de control: ALBASTRU Culoarea punctului de control: ALBASTRU

Culoare: BEJ

ANEXA II - NUMERE DE CONCURS / NUMELE CONCURENȚILOR
1. PORTIERE NUMERE DE CONCURS

1.

SPAȚIU REZERVAT
PENTRU ORGANIZATOR
Elementul 1 trebuie să ﬁe furnizat de organizator.

CNRD 2020 - NUMERE DE CONCURS (PORTIERE)
trasare CONTUR

2.
Elementul 2 trebuie să ﬁe realizat de sportiv.

33
fras.ro

3.
Elementul 3 trebuie să ﬁe furnizat de FRAS.

Graﬁca pentru numerele de pe portiere include trei elemente distincte:
1. Un dreptunghi rezervat organizatorului.
2. Un dreptunghi alb care are în partea stângă respectiv dreapta (în funcție de
portiera din stânga respectiv dreapta) un dreptunghi negru și numărul de concurs.
3. Un dreptunghi cu denumirea campionatului.

ANEXA II - NUMERE DE CONCURS / NUMELE CONCURENȚILOR
1. PORTIERE NUMERE DE CONCURS

CNR BETANO 2022 - NUMERE DE CONCURS (PORTIERE)
DIMENSIUNI

fras.ro

33

Stânga

170 mm

fras.ro

AMPLASAMENT SPATIU REZERVAT PENTRU ORGANIZATOR
670 mm

150 mm

Dreapta

240 mm

450 mm

SPAȚIU REZERVAT
PENTRU ORGANIZATOR

fras.ro

Stânga

SPAȚIU REZERVAT
PENTRU ORGANIZATOR

fras.ro

70 mm

Dreapta

10 mm

33

trasare CONTUR

150 mm

CNRD 2020 - NUMERE DE CONCURS (PORTIERE)

10 mm

10 mm

670 mm
200 mm

ANEXA II - NUMERE DE CONCURS / NUMELE CONCURENȚILOR
1. PORTIERE NUMERE DE CONCURS

140 mm

CNR BETANO 2022 - NUMERE DE CONCURS (PORTIERE)
DIMENSIUNI

NUMERE - Bebas Neue Bold
Culoare: ORACAL 6510, 029 galben ﬂuorescent (RAL 1026)

ANEXA II - NUMERE DE CONCURS / NUMELE CONCURENȚILOR
2. NUMAR PLAFON

CNR BETANO 2022 - NUMĂR PLAFON

RALIUL CASTANELOR
SPONSOR

520 mm

280 mm

33

380 mm

500 mm

VARIANTA 1

FONT NUMERE - BEBAS NEUE BOLD

Spațiul de culoare roșie este la dispoziția organizatorului. Este obligatoriu ca acest spațiu să conțină numele raliului.

520 mm

VARIANTA 2

SPONSOR
VARIANTA 3

280 mm

520 mm

280 mm

380 mm

33
33

380 mm

RALIUL CASTANELOR

RALIUL CASTANELOR
SPONSOR

70 mm

500 mm

500 mm

ANEXA II - NUMERE DE CONCURS / NUMELE CONCURENȚILOR
3. NUMAR LUNETA

33
150 mm

FONT NUMERE
Bebas Neue Bold
CULOARE
ORACAL 6510, 037 portocaliu ﬂuorescent (RAL 2007)
Pentru numerele formate din trei cifre se va folosi același font și aceeași înălțime,
chiar dacă se va ieși din conturul de 150 x 150 mm.

150 mm

140 mm

CNR BETANO 2022 - NUMĂR LUNETĂ

ANEXA II - NUMERE DE CONCURS / NUMELE CONCURENȚILOR
4. NUMERE DE CONCURS GEAMURI LATERALE ȘI NUME PILOT ȘI COPILOT

V.Porcișteanu
D.Dobre
Numele pilotului trebuie să ﬁe poziționat deasupra numelui copilotului,
pe ambele laturi ale automobilului.
În cazul copilotului, drapelul național poate ﬁ plasat imediat după
numele acestuia sau aliniat cu drapelul pilotului.

30 mm

30 mm
60 mm

60 mm

333

200 mm

CNR BETANO 2022- NUMERE DE CONCURS (GEAMURI LATERALE) & NUME PILOT & COPILOT

90 mm
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Anexa III – Dispozitiv GPS

Briefing utilizare GPS concurs

Situatii:
1. Accident, echipajul este blocat in masina
a. Accidentul este transmis in urmatoarele masini si comandament prin semnal GSM / semnal radio
b. NU se apasa SOS, doar daca este nevoie de interventie medicala
c. Masina/masinile urmatoare trebuie sa opreasca sa acorde ajutor
d. Cand echipajul este scos din masina si in siguanta, apasa butonul OK.
2. Accident, nevoie de interventie medicala
a. Se apasa butonul SOS cat mai repede posibil
b. SOS-ul se va transmite catre urmatoarele masini si comandament prin semnal GSM / semnal radio
c. Masina/masinile urmatoare trebuie sa opreasca sa acorde primul ajutor
d. In cazul in care nu se poate acorda primul ajutor de catre echipajele oprite la locul
accidentului, acestea pot apasa si ele SOS pentru a sugera gavitatea accidentului catre conducerea
cursei si faptul ca este nevoie de prim - ajutor de specialitate.
e. In momentul cand echipajul implicat in accident este ok, se va apasa butonul OK din masina din
care s-a declansat SOS-ul.
3. Masina oprita care blocheaza traseul
a. Nu se apasa OK, astfel echipajele care urmeaza sunt informate ca proba este blocata/partial
blocata si trebuie sa mearga cu atentie sporita
b. Daca traseul se elibereaza, se va apasa butonul OK

FOARTE IMPORTANT!!!

GPS-urile din masini functioneaza ca si repetoare pentru semnalul radio, deci este foarte important sa fie
functionale! In cazul in care observati ca aveti probleme cu GPS-ul, va rugam sa ne comunicati cat mai repede
pentru a remedia problemele. Nu uitati, siguranta inainte de toate!
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ANEXA IV – BRIEFING SECURITATE

SECURITATEA
Cea mai mare provocare a competițiilor auto o constituie asigurarea securității tuturor celor
prezenți. Din acest motiv, reamintirea prevederilor regulamentare referitoare la securitatea
concurenților este obligatorie înainte de fiecare competiție.
Montajul dispozitivului GPS
Consola dispozitivului GPS trebuie montată în mașină astfel încât să fie ușor accesibil pentru
pilot și copilot atunci când aceștia se află în așezați și cu centurile de siguranță fixate.

Echipamentele de protecție
Trebuie purtate oricând automobilul este în mișcare pe probele speciale, până la punctul Stop al
acestora
Dacă trebuie să opriți pe o probă specială
• Pe cât posibil, scoateți mașina în afara drumului, într-o zonă sigură, pentru a nu bloca
traseul și a nu provoca un pericol atât pentru dumneavoastră cât și pentru ceilalți
concurenți.
• Dacă nu este necesară asistență medicală, trebuie să afișați imediat semnul „OK” și să
apăsați butonul OK al sistemului de urmărire GPS.
• Dacă nu ați afișat placa „OK” următorii concurenți trebuie să se oprească pentru a verifica
dacă sunteți în regulă. Dacă descoperă că totul e bine și nu e nevoie de asistență, nu vor fi
foarte mulțumiți!
• Cel puțin un membru al echipajului trebuie să rămână cu mașina pentru restul desfășurării
probei pentru a se asigura că placa „OK” continuă să fie afișată.
• Dacă este nevoie de asistență medicală, trebuie să afișați, dacă este posibil, semnul „SOS”, și
să apăsați butonul SOS al sistemului de monitorizare GPS și / sau să apelați numărul de
urgență al raliului, care este trecut pe spatele carnetului de control.
• Dacă mașina este oprită pe probă, trebuie să anunțați următorii concurenți prin plasarea
triunghiului reflectorizant la cel puțin 50 de metri înainte de poziția mașinii. FACEȚI
ACEASTĂ OPERAȚIUNE ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ, ținând cont că următorul concurent
ar putea fi la mai puțin de 30 de secunde în spate.
• În cazul în care exista suspiciunea de incendiu la bord, este preferabil să continuați până la
următorul punct de intermediar, unde veți găsi ajutoare și stingătoare suplimentare.

Orice echipaj care abandonează trebuie să anunțe conducerea cursei cât mai curând
posibil.

Dacă abandonați pe o probă specială, unul dintre membrii echipajului trebuie să rămână lângă
mașină. Dacă al doilea membru al echipajului pleacă, fiți sigur că fiecare știe unde este celălalt. Este
mult mai ușor să recuperezi un echipaj aflat lângă mașină decât unul care se plimbă prin pădure.
Nerespectarea acestor proceduri poate duce la penalizări.
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Dacă ajungeți la locul unui accident
• Primul echipaj ajuns la locul accidentului, dacă vede semnul SOS este obligat să oprească
pentru a acorda ajutor.
• Primul echipaj ajuns la locul unui accident major, cu ambii membri ai echipajului în
interiorul mașinii și care nu afișează niciun semn, trebuie imediat și fără excepție să
oprească pentru a acorda ajutor.
• A doua mașină ajunsă la locul accidentului va pleca să informeze următorul post radio.
• Următoarele automobile trebuie să lase drumul liber pentru autovehiculele de urgență.
Nerespectarea acestor proceduri poate duce la penalizări.

Primul la locul accidentului
- Dacă concurenții se află încă în vehicul și aceasta a luat foc: Scoateți-i cât mai repede de
acolo
- Dacă concurenții se află încă în vehicul, sunt conștienți și nu există niciun risc de incendiu:
• Apropiați-vă din față, priviți-i în ochi
• Par a fi conștienți de unde se află?
• Vorbiți cu ei, întrebați-le numele - răspund?
• Orice durere, pierderea senzațiilor - dacă da, nu îi mișcați !
• Păstrați-i calmi și țineți-i de vorbă.
• NU ÎI MIȘCAȚI PÂNĂ NU AJUNGE AJUTORUL PROFESIONIST.
• Nu faceți nimic altceva.
- Dacă concurenții se află încă în vehicul, inconștienți și nu există niciun risc de incendiu:
• Opriți orice sângerare care le pune în pericol viața aplicând presiune directă / prinzând
rana
• Asigurați-vă ca primesc aer
• Imobilizați capul și coloana vertebrală (gâtul)
• Verificați dacă respiră
• Tratați orice sângerare care nu îi pune viața în pericol
NU LE SCOATEȚI CASCA DECÂT DACĂ NU ESTE NICIUN ALT MOD DE A-I ASIGURA AER.
-

Dacă concurentul este în afara vehiculului:
• Nu îl prindeți / agățați - s-ar putea să nu știe ce se întâmplă și să devină combativ.
• Ghidați-l către un loc în siguranță, departe de accident și de alți concurenți.
• Vorbiți cu ei, întrebați-i dacă sunt în regulă?
• Rugați pe cineva să stea cu ei.
• Odată aflați într-un loc sigur, evaluați-le accidentarea:
• Sunt conștienți de unde se află?
• Există semne de rănire / dureri?
• Dezorientare?
• Dureri de cap?
• Greață / vomă?
• Somnolență / iritabilitate / confuzie /anxietate?
• Aceleași întrebări repetate?
• Probleme de echilibru?
• Vedere încețoșată / sensibilitate la lumină?
NU-I LĂSAȚI SĂ SE PLIMBE, TINEȚI-I SUB OBSERVAȚIE!
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ANEXA V – FIA EUROPEAN RALLY TROPHY

GENERAL PRINCIPLES

1.
GENERAL CONDITIONS
The FIA organises the FIA Regional Rally Trophies (the Trophies) which are the property of the FIA. The
following regulations are applicable to one or more of the following specific Trophies:
–
FIA European Rally Trophy (ERT) for Drivers and Co-Drivers
–
FIA ERT3 Trophy for Drivers and Co-Drivers
–
FIA ERT4 Trophy for Drivers and Co-Drivers
–
FIA Junior ERT4 for Drivers
TROPHIES & POINTS

3.
TROPHIES REQUIREMENTS
3.1
TROPHIES POINTS
Leg bonus points are not awarded in ERT events.

3.2
NUMBER OF RESULTS FOR THE FINAL TROPHIES CLASSIFICATIONS
The classification in each Trophy is established considering the number of all results in the area.
3.3
NUMBER OF TROPHIES RALLIES
Each FIA European Rally Trophy are shall have a minimum of 3 rallies and not exceed 8 rallies. A
maximum of 3 may take place in the same country.
3.4
EUROPEAN RALLY TROPHY
3.4.1 General Provisions
The European Rally Trophy is composed of the following areas:

FIA Balkan Rally Trophy
(Turkey, Bulgaria, Greece, Romania, Cyprus, Serbia)
–
FIA Alps Rally Trophy
(Southern-East France, Switzerland, Italy, San Marino)
–
FIA Iberian Rally Trophy
(Southern-West France, Spain, Portugal, Azores, Madeira, Canary Islands)
–
FIA Benelux Rally Trophy
(Belgium, Netherlands, Luxembourg, Northern France, West Germany, Northern Germany)
–
FIA Celtic Rally Trophy
(Great Britain, Ireland, Isle of Man)
–
FIA Baltic Rally Trophy
(Estonia, Latvia, Lithuania)
–
FIA Scandinavian Rally Trophy
(Norway, Sweden, Denmark, Iceland, Finland)
–
FIA Central Rally Trophy
(Czech Republic, Slovakia, Austria, Hungary, Poland, Slovenia, Croatia, Southern Germany, Eastern
Germany)
The composition of each Trophy area remains subject to FIA approval. FIA may decide to count a rally for
more than one area.
3.4.2 European Rally Trophy Final
On the date of the closing of the Trophy Final entries, the following drivers will be eligible in the Trophy
Final:
–
The 10 highest scoring ERT drivers from each area
–
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The 10 highest scoring ERT3 drivers from each area
The 10 highest scoring ERT4 drivers from each area
– The 10 highest scoring Junior ERT4 drivers from each area

–
–

The European Rally Trophy Final will declare the winning drivers and co-drivers of the FIA European
Rally Trophy, FIA ERT4 Trophy, FIA ERT4 Trophy and FIA Junior ERT4 Trophy. Prizes will be awarded
only to the winners.

4.
FIA EUROPEAN RALLY TROPHY FOR DRIVERS AND CO-DRIVERS
4.1 ANNOUNCEMENT
The FIA European Rally Trophy for Drivers and Co-Drivers is reserved for drivers and co-drivers taking
part in the qualifying rallies using eligible cars as in Art. 12.

7. JUNIOR ERT4 TROPHY
7.1 ANNOUNCEMENT
The FIA ERT4 Junior Trophy is a Trophy for drivers taking part in the qualifying rallies and in the Final
using eligible cars of Groups Rally4 and Rally5 (complying with Appendix J, Art. 260).
7.2 PARTICIPATION
To score points for the ERT4 Junior Trophy, drivers must be less than 26 years old on the 1st January of the
year of competition.

8. DEAD HEAT IN A TROPHY
The regulations of the RRSR Art. 8 will apply.
8.1.3 In the event of a further tie, the driver with the best result in a qualifying rally with the highest special
stage distance will be winner.

10. EVENT CHARACTERISTICS
10.1 10.1.1 DURATION
Duration of the rally and Schedule (recommended and maximum duration)
The duration of a rally is 72 hours from the beginning of scrutineering (incl. marking and sealing) until
the posting of provisional classification of the rally. If there is a Shakedown, 6 hours may be added. In
case of a Super Special Stage 4 hours may be added.
10.3 CHARACTERISTICS OF EUROPEAN TROPHY RALLIES
The minimum total distance of special stages in gravel rallies shall be 100 km.
The minimum total distance of special stages in tarmac rallies shall be 150 km.
CARS ELIGIBLE TO ENTER EUROPEAN RALLY TROPHY RALLIES

12.2 ADDITIONAL PROVISIONS
12.2.1 Requirements for cars to participate in the FIA ERT3 Trophy Drivers may score points in the ERT3
Trophy with Rally3 group cars.
12.2.2 Requirements for cars to participate in the FIA ERT4 Trophy Drivers may score points in the ERT4
Trophy with Rally4 and Rally5 group cars.
Nationally homologated cars may participate in the European
Rally Trophy rallies when they fit into a national group/class of the organising country and the
relevant ASN will allow this participation, without eligibility to score Trophy points.
TYRES AND WHEELS

13. TYRES AND WHEELS
13.7 HAND CUTTING
Hand cutting of tyres is only permitted for tarmac events under the following conditions:
This possibility must be mentioned in the Supplementary Regulations
The hand cutting must be in accordance with the patterns submitted by the tyre manufacturer to the
FIA.
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15. TYRE QUANTITIES
15.1 There is no maximum quantity of tyres unless mentioned in the Supplementary Regulations.
MECHANICAL COMPONENTS

16. MECHANICAL COMPONENTS
16.3 TRANSMISSIONS
16.3.1 For each car of the FIA Priority Drivers, one spare gearbox and one set of spare differentials (front
and/or centre and/or rear) may be used in each rally.
18. ADDITIONAL CAR REQUIREMENTS
18.2 TRACKING SYSTEM
For rallies counting towards the FIA European Rally Trophy, the use of a safety tracking system coming
from the FIA Technical List nr. 98: Rally Car Tracking Systems is strongly recommended. The use of a
tracking system coming from the FIA Technical List nr. 98 will be mandatory as per 2024.
RECONNAISSANCE

35. RECONNAISSANCE
35.4 RUNNING OF RECONNAISSANCE
35.4.3 The number of passages authorised for each crew on each special stage may be increased to three
in the supplementary regulations.
STARTS AND RE-STARTS

41. START ORDER AND INTERVALS
41.3 START ORDER LEG 1
The start order of Leg 1 shall be as follows:
–
1st FIA priority drivers
–
2nd All other competitors following a start order that is at the discretion of the Organisers.
41.5 START INTERVAL
All cars will start at one-minute intervals unless specified otherwise in the Supplementary Regulations.
FUEL – REFUELLING
62.
FUEL USE
62.1 TYPE OF FUEL
For rallies run in Italy or in San Marino and counting for the European Rally Trophy, a single fuel to the
specifications prescribed in Art. 252.9 of Appendix J is supplied by the organisers and must be used by all
competitors.

62.2 TECHNICAL REQUIREMENTS
62.2.1 The FIA reserves the right, at all times and without having to state the reasons, to replace the FIA
fuel with another fuel conforming to the Code (Appendix J).
62.2.2 All competitors are required to fit FIA-specified refuel couplings, except drivers using a car which
retains the standard tank.
62.2.3 The FIA cannot be held responsible for any consequences of using non-conforming fuel.

62.2.4 The FIA reserves the right to check the fuel of any competitor at any time.
62.2.5 Cars equipped solely with FIA-specified refuel couplings and using fuel as per Appendix J, Art.
259.2 must transport the adaptor in the car and show it at pre-rally scrutineering.

