
UTILIZARE SISTEMULUI GPS- SITUAȚII POSIBILE 

 

CONFIDENTIAL 

  

Utilizarea sistemului GPS 
 

Echipa este responsabilă de montajul unității SOS, într-un loc ușor accesibil pentru ambii 

membri ai echipajului, astfel încat sa fie posibilă apăsarea butonului OK/SOS în caz de oprire/accident 

pe PS. 

Modul în care este poziționată și asigurată unitatea SOS va fi verificat de către comisarul 

tehnic responsabil.  

 

1. Oprire pe PS -  în afara traseului (nu blochează proba) 
• Situații posibile:  

a. reparație pană 

b. problemă tehnică 

c. accident minor (detectat ca oprire de GPS, G-force foarte mic) 

• Mașina implicată în eveniment: 

i. Apasă butonul OK de pe unitatea SOS cât mai repede 

ii. Afișeaza OK-ul din dotare conform procedurilor descrise în regulament  

 

 

• Mașinile aflate pe PS, după mașina implicată în eveniment: 

i. Nu primeșc nimic, butonul OK din mașina impicată în eveniment fiind apăsat  

ii. Informează STOP-ul despre echipajul oprit  

 

• Coordonator GPS: 

i. Primește alerta de oprire neplanificată pe PS 

ii. Informeaza DS despre oprire și dacă a fost apăsat butonul OK 

 

• Director Sportiv: 

i. Cere informații despre concurentul oprit de la intermediari și STOP 

 

2. Oprire pe PS - blocând total proba sau blocând parțial proba, dar sunteți într-o 

poziție periculoasă 
• Situații posibile:  

a. reparație pană 

b. problemă tehnică 

c. accident minor – echipaj OK (detectat ca oprire de GPS, G-force foarte 

mic) – echipaj OK 

 

• Mașina implicată în eveniment: 

i. NU apasă butonul OK cât timp constituie un obstacol pentru concurenții 

următori 

ii. Încercați să eliberați traseul dacă aveți această posibilitate – când traseul a fost 

eliberat și nu mai sunteți un obstacol - Apăsați butonul OK de pe unitatea SOS  

iii. Contactați conducerea cursei pentru a anunța problema (telefonul de urgență!)  

iv. Dacă continuați cursa – apăsați butonul OK de pe unitatea SOS 
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v. Afișați OK-ul din dotare daca problema este tehnică, pentru ca echipajele 

următoare sa poată informa conducerea cursei 

 

• Mașinile aflate pe PS, după mașina implicată în eveniment: 

i. Dispozitivul din maşina care se apropie, va afişa distanţa în metri până la locul 

unde se află obstacolul   

ii. Apăsați OK de pe unitatea SOS o singură dată  pentru a confirma recepționarea 

evenimentului și a opri semnalul sonor 

iii. Dacă din mașina din care s-a transmis evenimentul nu se apasă butonul OK, veți 

mai primi o data informarea despre obstacol.  

iv. Cand ajungeți la mașina oprită, verificați daca au afișat semnul OK din dotare 

v. Informați STOP-ul despre echipajul oprit 

• Coordonator GPS: 

i. Primește alerta de oprire neplanificată pe PS 

ii. Informeaza DS despre oprire și de faptul ca OK-ul nu a fost apăsat 

iii. Verifică constant dacă echipajul a apăsat OK-ul ulterior si informează DS după 

cât timp. 

 

• Director Sportiv: 

i. Cere informații despre concurentul oprit de la intermediari și STOP 

ii. Decide dacă se oprește startul până la noi informații despre echipajul oprit 

 

3. Accident – Echipaj OK 
 

• Mașina implicată în eveniment: 

i. Daca mașina nu blochează PS, apasati OK de pe unitatea SOS (maxim un minut 

de la accident - RRSR cap. 53.3.3) 

ii. Dacă PS este blocată total sau parțial – NU apăsați OK pe GPS, dar afișați OK-ul 

din dotare 

iii. Dacă sunteti ok, însă sunteți în imposibilitatea de a ieși din mașina, in urma 

impactului mașina fiind grav avariată – apăsați butonul SOS - pe ecran va 

aparea un mesaj cu informarea că SOS-ul a fost transmis + semnal sonor 

iv. În cazul apăsării butonului SOS, semnalul sonor se anulează prin apăsarea 

butonului “OK” o singură dată. Dacă se apasă a doua oară butonul “OK”, apelul 

SOS este anulat, iar display-ul o să afişeze imaginea anterioară (Special Stage, 

Transfer). Între cele două operaţii, trebuie să fie o pauză de 1,5 secunde. 

v. Contactați conducerea cursei (telefonul de urgenta!) 

vi. Dacă butonul OK nu este apăsat, alarma va continua să sune până cand OK-ul 

este apăsat sau este oprită din sistem de către coordonatorul GPS, în momentul 

în care se cunosc noi informații despre eveniment și starea echipajului. 

 

• Mașinile aflate pe PS, după mașina implicată în eveniment: 

i. Dispozitivul din maşina care se apropie, va afişa distanţa în metri până la locul 

accidentului   

ii. Apăsați OK de pe unitatea SOS o singură dată  pentru a confirma recepționarea 

evenimentului și a opri semnalul sonor 

iii. Dacă din mașina din care s-a transmis evenimentul nu se apasă butonul OK, veți 

mai primi o dată informarea despre accident.  
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iv. În cazul în care echipajul implicat în accident nu apasă butonul OK, se aplică 

toate procedurile în caz de accident scrise în regulament : 

1. Primul echipaj ajuns la locul accidentului se opreste pentru a verifica 

starea echipajului  

2. A doua mașina ajunsă continuă cursa până la primul intermediar 

pentru a informa conducerea cursei despre gravitatea accidentului 

 

• Coordonator GPS: 

i. Primește alerta de accident 

ii. Informează DS despre accident și dacă OK-ul a fost apăsat, ora la care a avut loc 

accidentul 

 

iii. Informează DS despre gravitatea accidentului – G-Force, viteza la impact 

iv. Dacă OK-ul nu a fost apăsat imediat dupa alerta de accident, verifică constant 

dacă echipajul a apăsat OK-ul / SOS-ul ulterior (max 1 min de la accident) și 

informează DS. 

v. Întocmește un raport provizoriu de accident  

 

 

• Director Sportiv: 

i. Decide daca se oprește startul până la noi informații despre echipajul implicat în 

accident – în cazul în care OK-ul nu a fost apăsat într-un minut de la accident 

(RRSR cap. 53.3.3)  

ii. Decide dacă echipajele de interventie sunt trimise la locul accidentului, în 

funcție de timpul trecut de la accident ( 1 minut fără apăsarea butonului OK - 

RRSR cap. 53.3.3), gravitatea accidentului estimată în funcție de datele primite 

de la coordonatorii GPS (G-Force, viteza la impact, momentul accidentului) și 

informațiile primite de la arbitrii de traseu. 

iii. Cere informații despre concurentul implicat în accident de la intermediari și 

STOP  

 

 

4. Accident GRAV – Intervenție medicală 
 

• Mașina implicată în eveniment: 

i. Apăsați butonul SOS – pe ecran va aparea un mesaj cu informarea că SOS-ul a 

fost transmis + semnal sonor 

ii. În cazul în care SOS-ul sau OK-ul nu este apăsat în decurs de 1 minut de la 

accident, se consideră că echipajul are nevoie de intervenție medicală (RRSR 

cap. 53.3.3) 

iii. Apelati conducerea cursei la telefonul de urgenta – dacă este posibil 

iv. Semnalul sonor se anulează prin apăsarea butonului “OK” o singură dată 
v. Dacă se apasă a doua oară butonul “OK”, apelul SOS este anulat, iar display-

ul o să afişeze imaginea anterioară (Special Stage, Transfer). Între cele două 

operaţii, trebuie să fie o pauză de 1,5 secunde. 

 

• Mașinile aflate pe PS, după mașina implicată în eveniment: 
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i. Dispozitivul din maşina care se apropie, va afişa distanţa în metri până la locul 

SOS-ului 

ii. Apăsați OK de pe unitatea SOS o singură dată  pentru a confirma recepționarea 

evenimentului și a opri semnalul sonor 

iii. Toate mașinile care recepționează alerta SOS vor transmite informația primită 

atât către comandament, cât și către următoarele mașini aflate pe PS, având rol 

de releu.  

iv. În cazul în care echipajul implicat în accident nu apasă butonul OK / Apasă SOS, 

se aplică toate procedurile în caz de accident scrise în regulament: 

1. Primul echipaj ajuns la locul accidentului se opreste pentru a verifica 

starea echipajului / pentru a acorda primul ajutor 

2. A doua mașina ajunsă continuă cursa până la primul intermediar 

pentru a informa conducerea cursei despre gravitatea accidentului 

 

• Coordonator GPS: 

i. Primește alerta de accident 

ii. Informează DS despre accident, ora la care a avut loc accidentul 

iii. Informează DS despre gravitatea accidentului – G-Force, viteza la impact 

iv. Dacă OK-ul nu a fost apăsat imediat dupa alerta de accident, verifică constant 

dacă echipajul a apăsat OK-ul/ SOS ulterior accidentului și informează DS. 

v. Dacă OK-ul nu a fost apăsat în maxim 1 minut după alerta de accident, 

informează Directorul Sportiv (RRSR cap. 53.3.3) 

vi. Întocmește un raport provizoriu de accident  

 

 

• Director Sportiv: 

i. Decide dacă se oprește startul până la noi informații despre echipajul implicat în 

accident – în cazul în care OK-ul / SOS-ul nu a fost apăsat  

ii. Decide dacă echipajele de intervenție sunt trimise la locul accidentului, în 

funcție de timpul trecut de la accident (fără apăsarea butonului OK), gravitatea 

accidentului estimată în funcție de datele primite de la coordonatorii GPS (G-

Force, viteza la impact, momentul accidentului) și informațiile primite de la 

arbitrii de traseu. 

iii. Decide afișarea steagului roșu / oprirea probei speciale 

 

 

 

 

 

 


