
 
CAMPIONATUL NATIONAL de RALIURI BETANO 2020 

Etapa III „Raliul Sibiului” 14 – 15 August  2020 

 

Data: 14 August 2020       Ora:   12:00 

Subiect:  Decizia 5        Doc. Nr:  3.5 

Emis de: Director Sportiv 

 

In atentia: Echipajului  nr. 75– Dragos Popa / Sorin Colceriu  

 
Directorul Sportiv, in urma raportului depus la dosarul competitiei de catre operatorii GPS : 
 
Fapte: depasirea vitezei pe Recunoasteri (raportare facuta la viteza de referinta 56 +11 km/h – 

abatere acceptata). Va reamintim ca pe probele speciale viteza maxima admisa a fost de 
56 km/h . 

Ofensa: Art. 34.2.2 din Regulamentul Cadru CNRB 2020 
 
Decizie: Amenda 110 euro . Termenul de plata este de 72 ore . 
 

Motiv:  nerespectare limita de viteza admisa regulamentar ( mentiuni din procesul verbal  
operatori GPS) 

 
Dreptul de a face apel la această Decizie este prevăzut Art.15.3 din Regulamentul particular. 
 
 
 

Alin Duta 

Director Sportiv 

 

 

 

 

 

 

Nu este necesară semnatura pentru ca se transmite online 
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Proces verbal 

 
Proces verbal privind raportul de viteze la recunoaşteri în cadrul Raliului Sibiu 2020, 

întocmit azi, 14.08.2020 ora 11:00 de către operatorii GPS Marin Marina şi Hadăr Oana pentru a 
servi la următoarea şedinţă CCS. 

În timpul recunoașterilor, trebuie respectate toate regulile 
naționale referitoare la trafic, inclusiv dar nu limitat doar la 
Raliul Sibiului. Depășirea limitelor de viteză în timpul 
recunoașterilor și/sau shakedown va fi penalizată conform Art 
34.2 din Regulamentul CNRB FRAS. 
Viteza maximă admisă pentru recunoașterile probelor speciale 
este ”50 km/h”, cu excepția cazurilor în care pe drum sunt 
instituite restricții de viteză. Aceste restricții de viteza determină 
viteza maxima admisă. Un concurent va fi penalizat pentru 
depășirea vitezelor pe probele speciale dacă dispozitivul 
înregistrează o viteză de minim 56km/h pe o durată mai lungă 

de 10 secunde. Aceleași restricții se vor aplica pe sectorul de 

legătură care face parte din PS 6/8 pentru a ajunge la startul 

PS 4 (noapte). 
Anexat procesului verbal sunt rapoartele generate de sistemul informatic GPS. 

 
 
Nr. 75. Dragos Popa/Sorin Colceriu 

• PS4: 56+11 km/h (recunoasteri ora 22:00) 

 
 


