Federația Română de Automobilism Sportiv
Regulamentul Campionatului Național de Raliuri Betano 2021

ANEXA SANCȚIUNI
Articol

Motiv

Abatere

2.5
2.13; 63.1;
56.2

Admiterea unei terțe persoane la bord
Efectuarea de reparații sau primirea de
ajutor/consumabile în Parcul Închis

Toate

2.13; 42.1;
56.2
2.13;
34.1.2;
56.2
2.13
2.25

19.2

19.3.1
19.3.1
19.3.1
19.3.2
19.3.2
19.3.3
27
27

28.1
28.1
34.1.1

34.1.1

Efectuarea de reparații sau primirea de
ajutor/consumabile într-o zonă de
control.
Primirea de ajutor din afară în timpul
unei probe speciale.

Toate

Cartonaș Galben. Nerespectarea
atribuțiunilor de către Organizator în
ceea ce privește securitatatea pe probele
speciale.

Prima
(primul an)
A doua (al
doilea an
consecutiv)

Abatere de la traseu

Toate

Remorcarea, tractarea sau împingerea
altui automobil.

Carnet de Control - nerespectarea
succesiunii controalelor
Carnet de control - neprezentarea în
toate punctele de control
Carnet de control - neprezentarea la
finalul unei secțiuni
Carnet de control - Adnotări la timpii
completați de arbitri
Carnet de control - modificări sau
rectificări ale timpilor completați de
arbitri
Carnet de control - lipsa unei semnături ștampile
Absența numărului sau a unei plăci de
raliu
Absența simultană a mai multe numere
sau plăci de raliu
Lipsa numelui pilotului și a copilotului,
sau afișarea lor neconformă cu
prevederile regulamentului
Afișarea neconformă cu Regulamentul a
publicității obligatorii a Federaţiei, a
logo-ului Campionatului sau orice alt
autocolant impus prin regulament.
Blocarea intenționată a trecerii altui
concurent sau împiedicarea depășirii

Comportarea de o manieră incompatibilă
cu spiritul sportiv
Conducere nesportivă - încălzirea
anvelopelor în trafic deschis.

Toate
Toate

Toate
Toate
Toate
Toate

Sancțiune
Toate sancțiunile vor fi aplicate de către
Directorul de Concurs, cu excepția
acelora la care se specifică expres “CCS”.
Excludere
Amendă minim 150 euro sau la
latitudinea CCS. Se consultă Comisia
Tehnică.
Amendă minim 150 euro sau la
latitudinea CCS. Se consultă Comisia
Tehnică.
Penalizare minim 1 minut sau la
latitudinea CCS. Se consultă Comisia
Tehnică.
Penalizare minim 2 minute sau la
latitudinea CCS.
Cu excepția 56.2.3.
Avertisment scris
Amendă 1000 de euro și suspendarea
pentru un an de la organizarea unei
etape în CNR. Amenda se aplică de către
Comisia de Raliuri pe baza raportului
Observatorului FRAS. Suspendarea se
aplică de către Consiliul Federal.
Penalizare minim 30 secunde sau la
latitudinea CCS.
Penalizare minim 2 minute sau la
latitudinea CCS.
Excluderea din clasamente
Excluderea din clasamente

Toate

Penalizare minim 30 secunde sau la
latitudinea CCS.
Excludere

Toate

La latitudinea CCS

Toate

Amendă minim 100 euro, până la
excludere.
Amendă 50 euro
Amendă 1000 euro
Trimiterea către Comisia de disciplină
Amendă 100 euro
Amendă 200 euro
Trimiterea către Comisia de disciplină,
excluderea de la etapa respectivă
Amendă minim 300 euro și trimiterea
către Comisia de Disciplină. Dacă
concurentul care a blocat traseul
intenționat termină proba , sancțiunea
este penalizare 5 minute și trimiterea la
Comisia de disciplină.
Amendă minim 150 euro.

Toate
Prima
A doua
A treia
Prima
A doua
A treia
Toate

Toate

1

Amendă 50 euro

Excludere aplicată de CCS.
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Articol

Motiv

34.1.2; 63.3

Împingerea unui automobil, acolo unde
este interzis, de alte persoane decât cele
autorizate.
Mersul în sens invers pe o probă specială
Deplasarea pe un sector de legătură fără
a avea toate cele patru roți și pneuri în
rotație liberă

34.1.4
34.1.5

34.2.2; 34.3

Nerespectarea limitelor de viteză

34.3.1

Nerespectarea codului rutier, cu excepția
limitelor de viteză

35
35
31.1.2
31.1.7
31.1.4
31.2.1
31.2.1
32.2.1
32.2.1
32.2.2
32.2.2
36
42.3

42.5.1
42.5.2
42.6.1
42.2.2
42.2.10
42.2.10

44.2.12
45.1; 40.2

Lipsa numărului de concurs la
recunoașteri

Nerespectarea regulamentului cu privire
la recunoașteri (cu excepția nerespectării
codului rutier și a limitelor de viteză)
Echipament de protecție neomologat
Neconformitatea unui automobil
Lipsă Pașaport Tehnic
Întârzierea la verificările tehnice
Amânarea verificărilor tehnice
Încălcarea prevederilor privind
greutatea mașinii
Descoperirea unei neconformități
tehnice
Absența unui sigiliu / marcaj

Modificarea unui sigiliu / marcaj
Nerespectarea regulamentului la
Shakedown
Staționarea într-o zonă de control mai
mult timp decât strictul necesar
Neprezentarea la toate controalele în
ordinea prevăzută și în sensul corect sau
mersul înapoi în zona de control
Reintrarea într-o zonă de control
Nerespectarea instrucțiunilor oficialilor
Oprirea sau deplasarea prea lentă între
panoul de presemnalizare și postul de
control
Diferență între ora de pontare și ora
ideală de prezentare la un control
Diferență între ora de pontare și ora
ideală de prezentare la un control
Nerespectarea procedurii de control
Întârzierea la startul festiv, la startul unei
zile sau secțiuni, sub 15 minute

Abatere

Toate
Toate

Toate
Recidivă
sau abateri
grave
Prima
A doua
A treia
Prima
A doua
A treia
Prima
A doua
Toate
Toate
Toate
Toate
Toate
Toate
Toate
Toate
Toate
Toate
Toate
Toate
Toate
Toate
Toate
Pentru
întârziere
Pentru
avans
Toate
Toate

2

Sancțiune
Toate sancțiunile vor fi aplicate de către
Directorul de Concurs, cu excepția
acelora la care se specifică expres “CCS”.
Penalizare minim 2 minute sau la
latitudinea CCS.

Excludere
Pe secțiunile de legătură destinate
circulației publice, automobilele de
competiție pot fi conduse doar cu patru
roți și patru pneuri în rotație liberă. Orice
automobil care nu respectă acest articol
va fi considerat abandon și va putea
continua cursa potrivit prevederilor Art.
54 din Regulament. Comisarii Sportivi
pot impune penalizări.
Conform regulamentului CNRD
Penalizări în timp și/sau trimiterea către
Comisia de Disciplină.
Amendă 100 euro
Amendă 200 euro
Excludere
Amendă 50 euro
Amendă 100 euro
Penalizare 1 minut
Amendă 100 euro
Amendă 200 euro

Amendă minim 50 euro
Penalizare minim 1 minut, până la
excludere. Se consultă Comisia Tehnică.
Amendă 50 euro
Conform regulamentului CNRD.
Amendă 200 euro
Penalizare minim 1 minut.
Se consultă Comisia Tehnică.
Penalizare minim 3 minute, până la
excludere.
Se consultă Comisia Tehnică
Excludere.
Se consultă Comisia Tehnică.
Excludere
Amendă la latitudinea CCS.

Penalizare în timp cu perioada staționării
în plus.
Pentru mers înapoi în zona de control
amendă 150 euro.
Pentru restul abaterilor , excludere.
Excludere
Amendă minim 50 euro.
Penalizarea în timp.
Minim timpul excedentar.
10 secunde pe minut sau fracțiune de
minut.
1 minut pe minut sau fracțiune de minut.
Penalizare minim 30 secunde.
Pentru întârzâiere la startul festiv
amendă 50 euro.
Pentru restul conform regulamentului.
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Articol

Motiv

Abatere

45.1; 40.2

Întârzierea la startul unei zile sau
secțiuni, peste 15 minute
Întârziere mai mare de 15 minute între
două controale succesive

Toate

Sancțiune
Toate sancțiunile vor fi aplicate de către
Directorul de Concurs, cu excepția
acelora la care se specifică expres “CCS”.
Excludere

Toate

Excludere din clasamente

45.1
45.1

48.4.1
48.4.2
48.4.3
48.6
49.1
53.1
53.2.2; 53.3
53.3
53.3
53.3

53.5.3
53.6

63.2.1;
46.1.1
63.2.1;
46.1.1
63.2.1;
46.1.1
63.5.3
39

56; 60

57.4

Întârziere mai mare de 30 minute la
finalul unei secțiuni
Întarzierea la startul unei probe speciale
Refuzul de a lua startul într-o probă
specială la ora și poziția alocate
Incapacitatea de a lua startul în termen
de 20 de secunde după semnal
Start anticipat
Oprirea între panoul galben de
presemnalizare Sosire și Stop
Lipsa echipamentului complet de
securitate pe o probă specială

Neafișarea semnului OK, minim la
următorii 3 concurenți
Oprirea pe Proba Specială fără apăsarea
butonului OK
Apăsarea butonului SOS pe proba
specială fără motiv întemeiat
Neamplasarea conform regulamentului a
triunghiului roșu reflectorizant
Deplasarea cu viteză mare după
atenționarea cu steagul roșu pe o probă
cronometrată
Nerespectarea regulamentului privitor la
șicane. Penalizările vor fi aplicate de
către Directorul de Concurs pe baza
raportului judecătorului de fapte.

Neoprirea motorului în Parcul Închis

Nepărăsirea imediată a automobilului în
Parcul Închis
Reintrarea în Parcul Închis, după
părăsirea acestuia
Reparații în condițiile acceptate, cu
depășirea orei prevăzute pentru start
Lipsa de la startul festiv fără un motiv
justificat
Încălcarea prevederilor referitoare la
service
Lipsa unui extinctor în imediata
apropiere a zonei de lucru a echipei de
asistență
Depășirea limitei de 30 km/h într-un
parc de service

Toate

Toate
Toate
Toate

Prima
A doua
A treia
A patra
Toate
Toate
Toate
Toate
Toate
Toate
Toate
Deplasarea
unei bariere
(deplasarea
trebuie să fie
semnificativă)
Trecerea
printr-o
barieră
Trecerea prin
două sau mai
multe bariere

Toate
Toate
Toate
Toate
Toate
Toate

Prima
Următoarele
Toate

Recidivă sau
abateri grave

3

Exluderea din clasamente

1 minut pe minut sau fracțiune de minut
La discreția CCS, cu o penalizare de
minim 10 minute
Abandon
10 secunde
1 minut
3 minute
La aprecierea CCS
Penalizare cu timpul staționat.

Excludere pentru Cască, Hans,
combinezon. Pentru lenjerie, etc amendă,
minim 50 euro.
Amendă 50 euro,
aplicată de Directorul de Concurs.
Amendă 50 euro,
aplicată de Directorul de Concurs.
Amendă 100 euro,
aplicată de Directorul de Concurs.
Amendă 50 euro,
aplicată de Directorul de Concurs.
Amendă minim 100 euro,
aplicată de Directorul de Concurs.
3 secunde,
aplicată de Directorul de Concurs.
6 secunde,
aplicată de Directorul de Concurs.
10 secunde,
aplicată de Directorul de Concurs.

La aprecierea CCS, până la excludere
Penalizare minim 5 minute.
La aprecierea CCS, până la excludere
Amendă minim 50 euro.
La aprecierea CCS, până la excludere
Amendă minim 50 euro.
10 secunde pe minut sau fracțiune de
minut.
La aprecierea Directorului de Concurs.
Amendă minim 50 euro.
La aprecierea CCS. Amendă minim 50
euro.
Amendă 50 de euro aplicată de CCS
Dublarea amenzii

Amendă 50 euro. Raportul unui oficial de
parc este suficient.
Penalizări în timp și/sau trimiterea către
Comisia de Disciplină.
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Articol

Motiv

Abatere

61; 62

Nerespectarea regulamentului cu privire
la carburant și procedura de
realimentare. Personalul care este în
zona de realimentare este obligat să fie
echipat cu salopetă, vestă reflectorizantă,
încălțăminte cu protecție metalică,
mănuși adecvate.
Nerespectarea regulamentului cu privire
la anvelope

Toate

Utilizarea mai multor componente
mecanice decât cele autorizate
Nerespectarea dispozițiilor cu privire la
GPS
Amânarea verificărilor administrative.
Dacă amânarea presupune și amânarea
VTI.
Nelăsarea zonei de asistență în condițiile
în care a fost găsită

Toate

Penalizare de 1 minut pentru fiecare
anvelopă folosită în plus. Alte sancțiuni
pot fi aplicate. La latitudinea CCS.
Penalizarea trebuie să afecteze cel puțin
un loc în clasamentul genereal.
Excludere

Toate

Amendă 220 euro

13

16

18.2

Sancțiune
Toate sancțiunile vor fi aplicate de către
Directorul de Concurs, cu excepția
acelora la care se specifică expres “CCS”.
La aprecierea CCS, până la excludere.
Pentru procedură, amendă minim 50
euro. Dublarea amenzii pentru recidivă.

Pentru combustibil neconform excludere.
Toate

Toate

Prima
A doua
A treia

Alte abateri neprecizate în această anexă

4

Amendă 50 euro

Amendă 200 euro
Amendă 400 euro
La aprecierea Directorului de Concurs,
amendă minim 600 euro.
Aceste sancțiuni sunt cumulative.
La aprecierea CCS, până la excludere.

