
 

  

 

2020 
Campionatul Național de Viteză în Coastă 

 

Piloți 
Briefing 

Deoarece în prima parte a sezonului 2020, briefingul cu sportivii nu mai 

poate fi ținut fizic de către conducerea cursei, vă invităm să parcurgeți acest 

material pentru a vă informa cu privire la noile proceduri care au intrat în 

vigoare din acest an dar și pentru a vă readuce aminte unele dintre cele mai 

importante prevederi ale regulamentelor. 

 

Totodată, vă reamintim că este responsabilitatea dumneavoastră să 

citiți și să cunoașteți regulamentele F.R.A.S. și să vă conformați prevederilor 

acestora. 

Etapa I, Cheile Grădiștei 

 Noutăți 2020 



 

 
 
 
 

Ce este nou la prima etapă de viteză în coastă din 2020 
 

1. Măsurile de prevenție epidemiologică și distanțare socială prevăzute în regulamentul particular vor trebui 
respectate pe întreaga durată a competiției, în special în parcul de service și în zona de regrupare. 
 

2. După cum ați văzut deja, au dispărut verificările administrative în forma lor fizică. Conducerea cursei poate 
să vă solicite să prezentați documentele originale în sistem de videoconferință (WhatsAapp) 

 
3. Comisarii tehnici vor primi fișele de verificare tehnică direct de la organizator 

 
4. Procedură RIDICARE materiale/autocolante 

 
Autocolantele și celelalte materialele furnizate de organizator vor fi distribuite de către Comisarii Tehnici, în 
timpul verificărilor tehnice inițiale. 

 
5. Procedură CONTESTAȚII 

Orice contestație sau solicitare va fi depusă către conducerea cursei în format electronic. 
a.  Formularele vor putea fi descărcate de la adresa  https://fras.ro/formulare-2020/ , completate și 

trimise pe adresa de email secretariat@fras.ro  
b. Plata depozitului contestațiilor se va face online la adresa http://bit.ly/contestatie  
c.  Cel care face plata trebuie să completeze toate câmpurile, iar la finalizarea tranzacției va primi și o 

confirmare pe telefon si email. E-mailul de confirmare trebuie redirecționat pe adresa de  
plata@fras.ro  

d.  Toate audierile se vor desfășura în sistem de teleconferință sau videoconferință. 
 

6. Procedură INVITAT One EVENT 
În cazul în care măsurile de prevenție epidemiologică stabilite de guvern vor permite acceptarea invitaților 
one-event, noua procedura pentru acceptarea acestora este următoarea:  

a. Plata se face online, la adresa http://bit.ly/invitatcoasta  
b. Cel care face plata trebuie să completeze toate câmpurile, iar la finalizarea tranzacției va primi și o 

confirmare pe telefon si email. E-mailul de confirmare trebuie redirecționat pe adresa de email 
plata@fras.ro  

c. Cererea de invitat one-event va fi înlocuită cu o declarație verbală, înregistrată video, în zona de 
pre-start, dată către oficialul ”Relații cu Concurenții” 

 
 
IMPORTANT ! 
Prin distribuirea acestui material FRAS și conducerea cursei consideră că ați fost informat cu privire la 
obligațiile care vă revin în calitate de participant la Etapa I CNVC, Cheile Grădiștei. 
 

Contact: relații cu concurenți Stana Mihail (Pixi), telefon 0756 703 705 
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