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Raliul Argeșului “Catena”, etapa a I-a, 26-27 iunie 2020 

Argeș Rally “Catena”, stage  I, June 26-27  

 

 

 

Data : 18.06.2020               Ora :    20:00 

Date:  18.06.2020                                                                                                  Hour :  20:00 

Subiect : Buletin nr.1                                                                                            Nr.document : 1.1 

Subject:Bulletin no.1              Document no:1.1 

Emis de : Directorul Organizatoric 

Sent from: Organizer 

În atenția : Concurenților / echipelor 

In attention of: Competitors / Teams  

Număr de pagini: 2  

Number of pages : 2                          Anexe : 1 

 

 

Modificări / completări în Regulamentul Particular 

 Changes / add in Particular Regulation 

 

1. Se modifică Art.2.7 „Oficiali” astfel   /  Change Art.2.7 „ Officials ” as follows : 

Funcția / Function Nume/ Name Nr. Licență / No. Licence 

Cronometror Șef / Timekeeper 

Chief : 
Ionuț Hadăr 
Eduard Almășan 

SB 86 
SB 103 

Medic șef  / Doctor: Dr. Nicolescu Cristina 0723 384 871 
 

2. Se modifică Art.3 “Program” astfel  / Change Art.3 “Program ” 

Activitatea/ Activity Locația / Location Data / Date Ora / Hour 

Închiderea înscrierilor cu taxă normală / 
Closing registration with normal fee 

Online / Online 
19.06.2020 
23.06.2020 

16:00 

Închiderea Înscrierilor cu taxă majorată 
(+50%)  / Closing registration   

Online  / online 22.06.2020 16:00 

Conferința de presă inițială  / Initial press 
conference 

CJ Argeș 
Parcul de service  / 
Service Park 

Vineri, 26.06.2020 / 
Friday, June 26 th  

13:30 

 

3. Se completează Art.4.7 „Pachete de înscriere” cu următoarele: 

Add on Art.4.7 „  Registration packages  ” as follows : 

Procedură ridicare materiale/autocolante. 
Material  / stiker distribution procedure  
 

1.  Distribuirea autocolantelor (cămila raliu  și publicitatea organizatorului) se va 
face la Verificările Tehnice Inițiale. Lipirea autocolantelor conform regulamentului CNRB 
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2020 pe mașinile de concurs va fi una dintre condițiile care trebuie respectate pentru a 
primii OK-ul din partea Comisarilor Tehnici. 

 
The distrubution of stickers ( rally sticker and advertising of the organizer) will be 

realized at the Initial Scrutineering . The stickers must be placed on the competition cars 
according to CNRB 2020 regulation in order to receive the OK from Technical Commissars . 

 
2. Ecusoanele sportivilor împreună cu alte materiale promoționale oferite de către 

organizator se vor distribui în Parcul de Service, într-o zonă special amenajată, la intrarea în 

sediul Consiliului Județean Argeș. 

 

The competitors badges toghether with other promotter materials offered by the 

organizer will be distributed in the Service Park, into special area near the entrance to the 

Argeș County Council . 

 

3. Nu se mai distribuie autocolante pentru recunoașteri. 

Recognition stickers are no longer distributed. 

 

4. Se completează Art.9.3 „Colectarea dispozitivelor de control a vitezei” astfel: 

Add on Art.9.3 „ Collection of speed control devices ” is completed as follows : 

 

Dispozitivele GPS pentru recunoașteri se vor distribui în Parcul de Service, într-o zonă 

special amenajată, la intrarea în sediul Consiliului Județean Argeș. 

 

The GPS devices for reconnaissance  will be distributed in the Service Park, in a specially 

arranged area, near the entrance to the Argeș County Council. 

 

5. Se completează Art.11.4 „Echipamente de protecție ale concurenților” astfel: 

Add on Art.11.4 „ Safety Equipement of competitors ” as follows : 

Concurenții vor trebui să completeze și să trimită pe adresa organizatorului 

inscrieri@raliulargesului.ro “Fișa echipamente” până miercuri, 24 iunie, ora 20:00 

 

The competitors has to complete and send on the organizer email adress : 

inscrieri@raliulargesului.ro “Equipment  file ” until Wednesday , June 24, 20:00 hrs 

 

6. Se completează Art.12.2 “Sosire festivă” astfel: 

Add on Art.12.2 “ Festive arrival ” as follows : 

Festivitatea se va desfășura pe barajul Vidraru, după Power Stage. Se premiază: locurile 

1,2,3 din clasamentul general și locurile 1,2,3 din clasamentul Power Stage. Sportivii 

premiați sunt rugați să acorde interviuri cu ocazia acestui eveniment. Nu se acordă 

penalizări pentru întârzieri in CO 6A. 

mailto:inscrieri@raliulargesului.ro
mailto:inscrieri@raliulargesului.ro
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The festivity will be organised on Vidraru dam, after Power Stage.Rewarded : 1,2,3 place 

from general ranking and 1,2,3 place from Power Stage ranking 

 

7. Se completează Art.12.4 “Shakedown” astfel: 

Add on Art.12.4 “ Shakedown” as follows : 

Cu respectarea prevederilor din Art 12.4.3 se permite ca pe parcursul Shakedown-ului locul 

copilotului să fie ocupat de un invitat. Invitatul trebuie să aibă minim 18 ani. 

In complians with previsions from Art.12.4.3 it is allowed that during the Shakedown the 

place from co-driver place can be  ocuppied by a guest. The guest must be at least 18 years 

old. 

8. Se republică Planul Orar CNR2B (Anexa 1)  

Is republished the Itinerary CNR2B (Anexe 1) 

 

 

 

  Bogdan DUMITRESCU  

              Director Organizatoric 
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Anexa 1 – Plan Orar CNR2B 

 


