Federația Română de Automobilism Sportiv
Ghid Securitate Competiții de Viteză în Coastă

Ghid de securitate pentru
Viteză în Coastă 2022

Acest document este traducerea în limba română a FIA Hill Climb Guidelines 2022. Textele
modificate sunt marcate cu culoarea roșie.

Introducere

Scopul acestui ghid este de a identifica măsurile ce trebuie luate pentru a evita cele mai mari
provocări pentru competițiile de viteză în coastă, adică de a găsi modalități de îmbunătățire a
siguranței spectatorilor, oficialilor, membrilor presei și concurenților.
Din păcate, este posibil ca mulți spectatori să nu fie conștienți de pericolul posibil, asociat cu
prezența la o competiție de viteză în coastă și nu pot estima viteza mașinilor de concurs.
Drept urmare, ei se pot afla în locații periculoase, pur și simplu din cauza lipsei de informare.
Este responsabilitatea organizatorului ca spectatorii să stea în zone sigure și să fie pe deplin
conștienți de pericolele care pot apărea în cazul în care un pilot pierde controlul asupra
mașinii de concurs.
Posibilitatea ca spectatorii, voluntarii, oficialii sau reprezentanții presei să fie răniți este
intolerabilă.
În plus, atunci când este vorba despre siguranța concurenților, care parcurg un sector de
drum public, adaptat ca un traseu de viteză în coastă, organizatorii au o responsabilitate
suplimentară: de a identifica punctele periculoase de pe traseu și de a lua măsuri
eficiente pentru a reduce impactul pe care îl pot avea acele puncte.
Cel mai eficient mod de a îndeplini responsabilitățile de mai sus este ca organizatorii să
se asigure că este elaborat și implementat un plan de securitate eficient.
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02 | PLANUL DE SECURITATE STANDARD
Pe lângă subiectele cerute de autoritățile
municipale locale sau de clubul organizatoric, un
plan de securitate eficient ar trebui să includă:
– O hartă detaliată a traseului, indicând poziția
oficialilor de securitate, a dispozitivelor de salvare,
a serviciilor medicale, a zonelor interzise etc.
Poate fi util să aveți și alte planuri ale competiției
care prezintă diferite subiecte și discipline mai
detaliat.
– Locația Comandamentului cursei;
– Numele (+ detalii de contact, inclusiv telefon
mobil și adresa de e-mail) ale diferitelor persoane
responsabile, printre care:
– director sportiv,
– directorul sportiv adjunct,
– medic șef,
– șef de securitate,
– delegat de securitate ASN (dacă există).
– Adresa și datele de contact ale diferitelor servicii
de securitate:
– jandarmerie,
– spitale,
– serviciul medical de urgență,
– serviciul de pompieri,
– serviciu de tractare și recuperare,
– Crucea Roșie (sau echivalent).
Planul de securitate abordează în mod specific
problemele care ar putea apărea în oricare dintre
următoarele aspecte:
– siguranța publicului,

03 | RESPONSABILITĂȚI
03.1 DELEGAT DE SECURITATE ASN
(COMPETIȚII FIA)

a) Înainte de Concurs:
– Împreună cu șeful securității, acesta participă la
întocmirea planului de securitate.
– În cazul unei competiții FIA : Cel târziu cu 7 zile
înainte de Competiție, organizatorul trebuie să
trimită delegatului de securitate ASN un raport
privind planul de îmbunătățiri și urmarea punctelor
critice identificate de observatorul FIA în etapa
anterioară. (cf. rapoartelor observatorului FIA
privind securitatea).
O versiune în engleză (sau franceză) a acestui raport
trebuie trimisă la FIA și observatorului FIA prin
intermediul ASN. Un proces similar ar putea fi
adoptat pentru evenimente non-FIA.
b) În timpul Concursului:

–
–
–

siguranța concurenților,
siguranța oficialilor competiției,
poziționarea
recomandată
a
reprezentanților mass-media
și include o hartă care arată:
– posturile Comisarilor de Traseu, numărul
Comisarilor de Traseu din post și echipamentul
aflat în posesia acestora.
– detaliile unde sunt amplasate serviciile de
salvare;
– parcul închis și zona de regrupare,
– instrucțiunile de intervenție,
– platforma(e) de aterizare pentru elicopterul de
evacuare,
– căile de evacuare,
– spitalele care au fost contactate pentru a primi
eventualele victime,
– zonele interzise și/sau autorizate,
– zonele de spectatori,
– detalii despre locul în care sunt amplasate
măsurile de siguranță ale traseului, cum ar fi
balustrade, balouri de paie, stive de anvelope.
În toate cazurile, trebuie colaborat cu autoritățile
locale sau, în caz contrar, cu o organizație privată,
pentru a elabora un plan de securitate și salvare,
care să fie implementat în cazul unui incident
major sau al incidentelor care nu intră în sfera de
aplicare a serviciul medical de la fața locului.
Spitalele selectate trebuie contactate în scris
înainte de Concurs, solicitând ca serviciile de
urgență să fie pregătite.

– Delegatul pentru Securitate ASN va verifica
siguranța publicului, oficialilor și mass-media.
– Are dreptul să ceară directorului sportiv să
întârzie/oprească
începerea
sesiunilor
de
antrenament sau de concurs, dacă consideră că orice
condiții de siguranță sunt nesatisfăcătoare.

03.2 DIRECTORUL SPORTIV

– Are responsabilitatea generală de a se asigura că
Competiția se desfășoară în siguranță și fără
probleme, de a lua toate deciziile necesare și de a
implementa toate măsurile necesare pentru a face
acest lucru. Poate apela la competent care să-l asiste
în elaborarea și aplicarea planului de securitate.
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În cazul în care va apărea un incident, acesta va fi
responsabil în ultimă instanță pentru asigurarea
implementării planului de securitate.
– El este responsabil pentru informarea comisarilor
sportivi și a comisarilor de traseu cu privire la toate
problemele urgente și, în colaborare cu șeful
securității, să se asigure că toate informațiile privind
situațiile urgente sunt transmise exclusiv prin biroul
de presă (în colaborare cu biroul de presă FIA întrun eveniment FIA.)
– Acesta trebuie să întocmească o listă cu cerințele
pentru Competiție și apoi trebuie să solicite
organizatorului personalul și materialul necesar
pentru a-l ajuta pe durata Competiției.
– Împreună cu șeful de securitate al Competiției,
acesta numește personalul de securitate cu care va
lucra, pentru a se asigura că au fost aplicate
prevederile planului de securitate.
–
Supraveghează
pregătirea
și
instalarea
corespunzătoare a posturilor și a oricăror alte
elemente de siguranță amplasate pentru protecția
zonelor periculoase și a tuturor echipamentelor
necesare conform detaliilor din Planul de Securitate.
– Se asigură că panourile de avertizare sunt
poziționate corespunzător și că difuzarea
informațiilor către spectatori și locatari se realizează
pe durata Competiției.
Este de datoria lui să aplice planul de securitate,
asigurându-se că dispozitivul de securitate este
amplasat în conformitate cu planul publicat.

03.3 ŞEFUL SECURITĂȚII

Împreună cu delegatul de securitate ASN, participă
la întocmirea planului de securitate, indicând
punctele de întâlnire și pozițiile ambulanțelor,
echipajelor de pompieri și salvare, precum și ale
comisarilor de traseu și ale personalului de
securitate.
– Înainte de începerea Competiției, se asigură că
personalul a fost instruit/informat corespunzător și
că toate responsabilitățile care i-au fost încredințate
sunt clare.
– În ziua Competiției, verifică dacă toate vehiculele și
personalul
de
securitate
sunt
amplasate
corespunzător.
– Cunoaște pe deplin planul de securitate și a
realizat un inventar al tuturor echipamentelor care
vor fi la dispoziție pe durata Competiției.
– Rămâne în contact permanent cu directorul
sportiv și cu personalul de securitate.
– Verifică traseele de urgență, astfel încât în   caz
de accident vehiculele de urgență să nu fie blocate
de mașinile spectatorilor sau oficialităților.

03.4 MEDIC ŞEF

– Este responsabil să valideze recrutarea tuturor
medicilor și echipelor de paramedici care vor fi
prezenți la competiției.
– Le atribuie atribuțiile specifice, îi informează
despre planul de securitate și îi prezintă
responsabilului șef de securitate.

– În ziua Competiției, se asigură că tot personalul
medical a fost poziționat în locațiile lor prestabilite
și că toate vehiculele de răspuns medical sunt
echipate corespunzător cu echipamente și
consumabile valabile.
– Este în permanentă comunicare cu responsabilul
șef de securitate al Competiției, precum și cu
directorul sportiv.
– El va informa directorul sportiv despre urmările
oricărui incident sau vătămare raportată.

03.5 COMISARII DE TRASEU (DIRECTORUL
SPORTIV POATE NUMI UN ȘEF DE TRASEU
PENTRU A-L ASISTA LA SUPRAVEGHEREA
COMISARILOR DE TRASEU)
– Întregul traseu trebuie să fie acoperit de posturi de
comisari de traseu, echipate corespunzător pentru a
asigura semnalizarea și intervenția (a se vedea
articolul 7 din Anexa H din Cod). Toate posturile
comisarilor de traseu trebuie să fie la vedere unul
față de celălalt, cu excepția cazului în care siguranța
comisarilor de traseu nu este garantată și în contact
radio sau telefonic continuu cu conducerea cursei.
– Comisarii se află la posturile lor la ora stabilită în
Program și verifică că sunt în posesia tuturor
echipamentelor specificate în Planul de Securitate.
Înainte de începerea competiției, ei pot sfătui
spectatorii cu privire la zonele desemnate pentru
Spectatori pentru a-i împiedica să pătrundă în
zonele interzise. În unele cazuri, Organizatorul poate
delega Comisari pentru Siguranța Spectatorilor.
Comisarii de traseu controlează comunicațiile cu
șeful securității și/sau directorul sportiv.
– Cât de politicos posibil, ei informează spectatorii
că cursa se va desfășura doar dacă urmează
instrucțiunile și rămân în zonele recomandate.
– Îl informează pe directorul sportiv dacă este
nevoie de mai mult personal de sprijin pentru
locurile cu mulți spectatori.
– Când toate măsurile de securitate sunt respectate
și toată lumea este în poziție, îi raportează
Directorului Sportiv. Decizia finală de a începe cursa
va reveni Directorului Sportiv după o inspecție
finală a cursei.
– Ei lucrează îndeaproape cu comisarii de traseu din
posturile adiacente, la apropierea mașinilor de
concurs, respectând utilizarea steagurilor și
acționând în consecință.
– Ei pot afișa steagurile corespunzătoare, așa cum au
fost pregătiți. Steagul roșu poate fi folosit numai la
solicitarea Directorului Sportiv. Dacă directorul de
cursă dorește, poate autoriza comisarii de traseu
experimentați să afișeze Steagul Roșu dacă Cursa
trebuie oprită fără întârziere. ex. accidentare gravă a
unui concurent, accidentare a unui spectatorului,
incendiu puternic.

03.6 PERSONAL DE SIGURANȚĂ (ÎM CAZUL
ÎN CARE COMISARII DE TRASEU NU SUNT
RESPONSABILI
PENTRU
SIGURANȚA
SPECTATORILOR)
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– Sunt poziționați pe tot parcursul traseului.
– Se subordonează șefului securității sau prin
intermediul unui intermediar dacă este folosit un
contractor privat.
– Sunt instruiți/informați conform cerințelor și știu
exact ce sarcini trebuie să îndeplinească, au
încrederea și autoritatea de a cere spectatorilor să
se mute într-un loc sigur.

– Sunt echipați cu fluiere pentru a ține spectatorii
departe de zonele interzise.
– Sunt în strânsă legătură cu Comisarul de Traseu
din apropiere, în special dacă Spectatorii se află întro poziție periculoasă, astfel încât competiția trebuie
să fie oprită.

04 | PREGĂTIREA COMPETIȚIEI
Drumurile publice din regiunile muntoase au măsuri
de siguranță implementate special pentru a proteja
vehiculele rutiere în coborâre. Construirea unui
traseu de Viteză în coastă, unde vehiculele urcă,
folosind un drum public, necesită, prin urmare,
protecția suplimentară specifică punctelor
periculoase.

04.1 PROTEJAREA ZONELOR
PERICULOASE

În timpul pregătirilor, este important să fie identificate
locurile care sunt deosebit de periculoase în
momentul apropierii vehiculelor, cum ar fi virajele de
mare viteză care închid, copacii din curbe rapide,
șanțuri, glisiere deteriorate, stâlpi (telegrafici) electrici,
poduri înguste, intersecții, curbe în S, viraje cu
înclinare inversă, clădiri, etc.
Parcurgerea detaliată a traseului, precum și
conducerea cu asistența unui pilot experimentat, vor
ajuta la identificarea zonelor periculoase.
Pentru a proteja aceste locuri, este recomandabil să
folosiți:
– Bariere Armco, (Glisiere),
– baloturi de paie** (se recomandă baloturi rotunde cu
un diametru mai mare de 1 m),
– Bariere din beton legate între ele într-o manieră
încât să formeze o linie continuă (beton Jersey),
– Pereți de anvelope conectate, poate de grosime
dublă sau în formă de blocuri,
– Rezervoare de apă umplute, legate între ele.
** NOTĂ: Definiția baloturilor de paie și liniile
directoare pentru utilizarea acestora sunt specificate
în Anexa 1. Exemple de diferite forme de protecție,
bune și rele, sunt în Anexa 2.

04.2 ŞICANE

Şicanele pot fi folosite pentru reducerea vitezei
înainte de zone periculoase dintr-o competiție.
Toate șicanele vor fi indicate în planul detaliat
competiției. Şicanele pot fi construite din:
–
Baloturi de paie,
–
Pereți de anvelope conectate între ele,
–
Bariere de densitate joasă.

Atunci când se folosesc șicane (cât mai rar posibil),
acestea ar trebui să fie compuse din trei sau patru
rânduri de anvelope (sau din baloturi de paie) și să
fie semnalizate cu indicatoare. Şicanele prost
amplasate sau construite pot provoca mai multe
accidente decât sunt destinate să elimine.
Desen șicane: vezi Anexa 3.
În cazul în care se folosește material ușor pentru
delimitarea șicanei, se recomandă ca cel puțin un
judecător de fapte (un Comisar de Traseu) să fie
numit și să raporteze conducerii cursei orice abatere
de la traseu. Cuantumul sancțiunilor va fi specificat
în Regulamentul Particular.
Poziția șicanelor trebuie clar marcată pe suprafața
traseului, astfel încât acestea să poată fi
repoziționate corect în urma unui incident.
Componentele de rezervă ale șicanelor trebuie
depozitate în apropiere.

04.3 "ZONELE PENTRU SPECTATORI" ŞI
"ZONE INTERZISE PUBLICULUI"

Toate „zonele pentru spectatori” trebuie identificate
în prealabil conform Planului de Securitate, marcate
clar și trebuie să rămână ferm sub controlul
personalului de securitate.
În plus, trebuie identificate „zonele interzise”, unde
spectatorii nu au voie să meargă. În Anexa 4 sunt
prezentate ilustrări ale semnalizării de siguranță
pentru spectatori.

Ce factori pot provoca ieșirea mașinilor de pe traseu?
– Eroare a șoferului, de exemplu un viraj luat cu
viteză prea mare,
– Defecțiune mecanică a mașinii,
- Problemele de sănătate ale șoferului.
– Prezența uleiului, ploaie.
Unul sau toate aceste incidente pot avea loc în orice
moment al cursei.
O atenție deosebită trebuie acordată întregului
traseu, cu accent pe următoarele locuri:
– imediat după o cocoașă,
– în virajele strânse și la ieșirea din virajele lente,
– intersecții de drumuri,
– virajele în “S” (schimbare dublă de direcție),
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– viraje cu viteză medie după o secțiune foarte
rapidă, viraje care închid, viraje cu înclinare inversă
sau modificarea aderenței,
– sau orice zonă identificată de oficiali.
Din nou, sfatul unui pilot foarte experimentat este
extrem de util pentru identificarea punctelor
periculoase și a „zonelor interzise”.
De îndată ce aceste puncte sunt identificate,
cerințele speciale care trebuie luate în considerare
în planul de securitate vor trebui identificate.

Acestea vor include:
– asigurarea unor zone de degajare acolo unde este
cazul și asigurați-vă ca spectatorii se opresc în afara
acestora. Consultați Anexele 4 și 5 despre distanțe
de siguranță ;
– identificarea terenului înalt unde spectatorii pot
sta în siguranță;
– identificarea zonelor în care este periculos pentru
spectatori să stea (de exemplu, aplecat/așezat peste
bariere de siguranță), zone sub nivelul drumului;
– Reprezentanților media acreditați li se pot aloca
zone specifice, dar sunt la fel de vulnerabili precum
spectatorii, deci accesul lor în zonele periculoase
este interzis.

04.4 ZONA DE PRE-START ŞI START

În zona de pre-start/încălzire anvelope/start se va
ajunge, sub controlul comisarilor de traseu, din
parcul de service.
Spectatorii au accesul interzis în interiorul zonei de
start.
Singura asistență permisă în interiorul acestor zone
este cea care implică curățarea anvelopelor și

pornirea mașinilor. Repornirea mașinilor poate fi
permisă la discreția Directorului Sportiv.
În aceste zone nu trebuie permisă încălzirea
mecanică a anvelopelor și/sau a frânelor.

Panou de informare

Organizatorul trebuie să furnizeze un panou
informativ (dimensiuni minime: 1m x 1,50m) pe
care să arate harta traseului și să ofere indicații în
timp real asupra oricăror modificări aduse traseului
și să semnalizeze zonele care trebuie abordate cu
precauție deosebită. Panoul va fi afișat fiecărui pilot
în zona de pre-start, imediat înainte de a intra în
zona de start. Vezi Anexa 6.

04.5 ZONA DE SOSIRE

Zona
de
după
linia
de
sosire
trebuie
controlată/monitorizată, ca și traseul cursei, de către
comisarii de traseu. Face parte din cursă.
Spectatorii nu au acces în această zonă sau în orice zonă
amplasată în fața mașinilor care se apropie.
Aceasta trebuie să fie suficient de lungă, luând în
considerare viteza mare de sosire, pentru a permite
concurenților să poată încetini și să frâneze, prin utilizarea
mijloacelor adecvate (șicane, îngustarea traseului etc.).

04.6 RECLAMĂ ŞI STRUCTURI PE LUNGIMEA
TRASEULUI

Se aplică articolul 10 din Anexa O a FIA, cu excepția
cazului în care delegatul de securitate ASN aprobă
structuri specifice și/sau afișaje publicitare de-a
lungul cursului.

05 | MĂSURI SPECIALE ÎN TIMPUL COMPETIȚIEI
a)

Accesul spectatorilor trebuie să fie permis
numai în zonele pentru spectatori.
b) Drumurile de urgență trebuie să fie păzite de
poliție și/sau agenți de securitate.
c) Toate drumurile de acces trebuie să fie indicate
cu
indicatoare
speciale
și
informații
suplimentare.

d) Toate drumurile de acces prevăzute trebuie

anunțate în programul oficial, în pliante
informative speciale și pe site. Trebuie incluse
panouri simple pentru a ghida toți spectatorii
de pe drumurile principale către zonele de
parcare adecvate și zonele desemnate pentru
spectatori. Vezi Anexa 7.
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06 | PROCEDURA PENTRU CONCURENȚI ȘI ARBITRI
ÎN CAZ DE ACCIDENT
De îndată ce un comisar de traseu observă că a
avut loc un accident, el informează Directorul
Sportiv și afișează steagul galben. Cu condiția să
facă acest lucru în siguranță, el poate merge în

asistența pilotului sau poate curăța resturile de pe
traseu.
Procedura care trebuie urmată în competițiile
organizate de FRAS este prezentată în Anexa 10

De îndată ce un comisar de traseu observă că a avut
loc un accident, el informează Directorul Sportiv și
solicită afișarea steagului roșu.
În cazul în care un accident grav este raportat la
Conducerea Cursei, directorul sportiv va opri startul
și va solicita semnalele roșii.
Trebuie urmată următoarea procedură:
a) Directorul sportiv întrerupe manșa. El trimite o
informare radio că Competiția a fost întreruptă și
solicită comisarilor de traseu, până în momentul
accidentului, să afișeze steagurile roșii. Cu
steagurile roșii afișate, Concurenții trebuie să se
oprească, să-și parcheze mașina în așa fel încât să se
asigure că nu obstrucționează trecerea vehiculelor
de intervenție și să urmeze instrucțiunile
comisarilor de traseu.
b) Comisarul de traseu adiacent va merge la acest
loc de îndată ce poate face acest lucru în siguranță
sub protecția steagului roșu. El poate apoi să dea un
raport mai precis și/sau să acorde primul
ajutor/primul răspuns la stingerea incendiilor, în
funcție de circumstanțe.

c) Directorul sportiv dă instrucțiuni vehiculelor de
salvare să se îndrepte spre locul accidentului.
În cazul în care directorul sportiv este informat că,
pe lângă asistența medicală, este necesară orice
asistență ulterioară, acesta va instrui autovehiculul
de intervenție rapidă sau vehiculul de salvare și/sau
celelalte vehicule de siguranță să se deplaseze la
locul accidentului.
d) Comisarii de traseu care nu sunt implicați în
intervenție (salvarea victimelor accidentului sau
implicați în afișarea drapelului) și personalul de
securitate din vecinătate trebuie să rețină publicul
în „zonele de spectatori”, pentru a menține
controlul și a se asigura că intervenția se poate
desfășura fără probleme.
În cazul în care se decide evacuarea victimelor cu
ambulanța, evacuarea se va face pe calea cea mai
potrivită, acest punct fiind convenit în prealabil și
menționat în planul de siguranță. Procedura care
trebuie urmată în competițiile organizate de FRAS
este prezentată în Anexa 10.

Conform Articolului 7 din Anexa H a Codului
Sportiv Internațional, competiția și organizarea
trebuie să fie aprobate de ASN. Această regulă va fi
aplicată doar în evenimente FIA.

Un raport de inspecție nu garantează sau implică
în niciun caz că traseul poate fi considerat ca fiind
lipsit de pericol.

09.1 INSPECȚIILE ÎNAINTEA DE
DESCHIDEREA TRASEULUI PENTRU
COMPETIȚIE

asta după ce spectatorii au sosit, deoarece va fi
dificil să-i faci să se amplaseze în pozițiile corecte.
În timpul pregătirilor, trebuie să se aloce timp
pentru ca directorul sportiv și Șeful de Securității
sau, dacă este prezent, delegatul de securitate ASN,
să circule pe toată lungimea traseului pentru a
verifica dacă totul este în ordine. Trebuie să se

07 | PROCEDURA ÎN CAZUL UNUI ACCIDENT GRAV

08 | INSPECȚIA DE SIGURANȚĂ DIN PARTEA ASN
09 | VERIFICĂRI DE SECURITATE ÎNAINTE ȘI ÎN
TIMPUL COMPETIȚIEI
Una dintre cele mai mari probleme în amenajarea
unui traseu de competiție este asigurarea faptului
că totul, în ceea ce privește siguranța spectatorilor,
este gata înainte de sosirea lor. Nu are rost să faci
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asigure că toate secțiunile sunt amenajate în
conformitate cu planul de securitate.
Aceste inspecții pot fi efectuate în orice moment în
timpul Competiției sau în timpul unei întreruperi.
În circumstanțe extreme, delegatul de securitate
ASN are dreptul să ceară directorului sportiv
oprirea cursei dacă consideră că există un risc grav
pentru siguranța spectatorilor.

09.2 ÎNTÂLNIREA PRELIMINARĂ DE
SECURITATE

Cu o zi înainte de sesiunile de antrenament ale
unei Competiții FRAS, organizatorul este obligat să
țină o întâlnire de securitate.

10 | MEDIA

10.1 PREVEDERI GENERALE

Jurnaliștilor/fotografilor acreditați li se eliberează
vestă și ecusoane oficiale, care îi autorizează să se
deplaseze în afara zonelor care au fost delimitate.
Acest lucru este, desigur, pentru a le permite să
obțină fotografii clare de acțiune din cele mai bune
unghiuri; cu toate acestea, în niciun moment
fotografii nu se pot plasa într-o poziție care
constituie un pericol pentru ei sau pentru
Concurenți.
Nu sunt necesare o poziții speciale de vizionare
pentru jurnaliști.
Trebuie să se asigure că fotografii sunt clar
identificabili pentru public, astfel încât să-și dea
seama de ce și sub a cui autoritate se află într-o
zonă în care publicul nu are voie să meargă.
De asemenea, trebuie să se asigure că toți oficialii,
și în special comisarii de traseu din fiecare post,
sunt pe deplin informați cu privire la motivul
pentru care fotografii se află într-o zonă în care ei
înșiși nu au voie să meargă.
În anumite cazuri, poate fi necesar să se publice un
plan special care să prezinte aranjamente detaliate
pentru mass-media.

10.2 SECURITATEA MEDIA ŞI
IDENTIFICARE

a) Se recunoaște faptul că mass-media joacă un rol
important și că fiecărui membru al mass-media
trebuie să i se permită să-și desfășoare activitatea
în cele mai bune condiții posibile.
b) Cu toate acestea, mass-media nu este scutită de
obligația de a respecta regulile generale de
.

Această întâlnire trebuie să aibă loc în prezența
următorilor oficiali:
– observatorul FRAS,
– directorul sportiv,
– medicul șef,
– ofițerul șef de securitate al clubului organizator,
– delegatul de securitate al ASN.
Pentru toți oficialii menționați mai sus, se vor
discuta măsurile care se aplică și se vor identifica
și gestiona problemele potențiale. Obiectivul
întâlnirii este analiza și implementa planului de
securitate. Ar trebui să se desfășoare o astfel de
întâlnire în toate evenimentele FRAS.

securitate. În general, acest lucru nu ar trebui să
interfereze cu capacitatea lor de a-și îndeplini
sarcinile. Cu toate acestea, dacă trebuie făcută o
alegere între a-și desfășura munca și a fi expus la
un nivel inacceptabil de risc, siguranța trebuie să
aibă întotdeauna prioritate.
c) În ceea ce privește aspectele legate de securitate,
mass-media va fi împărțită în două grupe:
- Echipa TV și fotografi,
– jurnaliști, reporteri radio şi alte mass-media.
Fiecare grup va fi identificat după cum urmează:
– veste numerotate,
– ecusoane media, cu număr și denumirea
publicației,
– deținătorii de permise permanente „media”
FRAS trebuie să solicite în continuare acreditare
de la organizatorul Competiției.
d) Numai reprezentanții presei care poartă vestă
vor avea voie să se afle în zonele de traseu în care
spectatorii nu au acces în mod normal. Toți ceilalți
membri ai presei trebuie să se conformeze
standardelor normale pentru spectatori, cu
excepția zonelor de interviuri, a centrelor media
etc.
Oricine poartă o vestă trebuie să se asigure că este
vizibilă în orice moment, iar vesta nu este
acoperită de nicio altă îmbrăcăminte.
e) Dacă, în opinia comisarilor de traseu, cineva
care poartă vestă se află într-o zonă periculoasă,
această persoană va fi rugată să se mute într-un
loc sigur. Comisarii de traseu trebuie să fie fermi,
să rămână calmi și să evite confruntarea.
Dacă persoana nu respectă această instrucțiune,
comisarii de traseu trebuie să informeze directorul
sportiv
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Anexa 1

Ghid pentru utilizarea baloturilor de paie în
motorsport:

1. Utilizarea baloturilor de paie poate fi considerată
un mijloc de creare a unei bariere de absorbție a
energiei de impact și/sau de distribuire a
impactului pe o suprafață mai mare. Ele sunt de
obicei utilizate pentru a reduce potențialul de
rănire a participanților în timpul impactului cu
copacii și alte obstacole pe traseele de raliu și de
viteză în coastă, dar nu sunt recomandate pentru
cursele cu circuit închis.
2. Baloturile sunt ușor disponibile în multe țări, într-o
serie de forme, fie cilindrice, fie dreptunghiulare.
3. Baloturile cilindrice trebuie să fie așezate cu axa
verticală și trebuie luate măsuri de precauție
pentru a se proteja împotriva posibilității ca o

4.
5.

6.

7.
8.

mașină de impact să împingă baloții din poziție
astfel încât să prezinte un obstacol.
Baloturile dreptunghiulare trebuie să aibă cel
puțin o dimensiune care depășește 2000 mm.
Baloturile cântăresc de obicei 300 – 600 kg. În
situațiile de impact anticipate, trebuie luată în
considerare încorporarea unui spațiu de aer
adecvat între obstacol și bariera din baloți, pentru
a încorpora un grad de absorbție a energiei prin
transferul de impuls.
Este avantajos dacă paiele sunt perpendiculare pe
direcția de impact prevăzută: aceasta poate
absoarbe până la de patru ori mai multă energie
față de alte orientări.
Paiele uscate absorb mai multă energie decât
paiele umede.
Arbitrul sau alt personal de securitate nu trebuie
să stea în spatele baloturilor de paie ca mijloc de
protecție, deoarece aceștia pot fi aruncați la o
distanță considerabilă dacă sunt loviți de un
vehicul.
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Anexa II: Exemple de baloturi și modul de
folosire
EXEMPLE BUNE

Stivă de anvelope bine construită

Balot triplu de paie pentru protejarea
zonelor periculoase

Capătul glisierei nu este protejat

Stivă de anvelope bine construită

Balot triplu de paie pentru
protejarea zonelor periculoase

Utilizarea bună a baloturilor și anvelopelor conectate pentru a proteja
concurenții.

EXEMPLE RELE

Stiva de anvelope prost construită

Drenajul de beton nu este protejat

Stiva de anvelope prost construită și
poziționată
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Anexa III: SCHIȚĂ ŞICANE

Comisarul de Traseu și Judecătorul de Fapte, amplasat într-o poziție sigură
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Imaginea șicanei din perspectiva pilotului

Anexa IV: SEMNE GENERICE PENTRU SPECTATORI

Semn pentru zona interzisă spectatorilor

Distanța vs. înălțimea
Zonă autorizată pentru public

Închiderea căilor de acces

Comportament neautorizat

Bandă Roșu cu Alb

GO

NO

GO

NO

NO

NO GO AREA
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(culoarea
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Bandă verde
(culoarea poate
diferi)

Nu vă mutați cu
30 min înaintea
primului
concurent
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Anexa V: ZONE INTERZISE SPECTATORILOR

Ilustrarea planului de securitate cu
elementele de siguranță

Semn de acces interzis spectatorilor

EXEMPLE BUNE

bună

Drum de evacuare bun la viraj la stânga de 90 de grade, plus bariere.

Spectatori amplasați la o înălțime și poziție

Banda bună și gard temporar pentru a ține
spectatorii la o distanță sigură

Poziționarea spectatorilor în spatele balustradei

EXEMPLE RELE

Spectatorii și comisarii de traseu în locuri periculoase
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ANEXA VI: PANOU DE INFORMARE
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Anexa VII: ACCESUL SPECTATORILOR
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ANEXA VIII: PLAN DE SECURITATE LIMANOVA
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ANEXA IX: PLAN DE SECURITATE SAINT-URSANNE

SITUATION GENERALE
DISPOSITIF DE SECURITE
Glissières simple

1 Poste Commissaires

PLAN
DE SECURITE
DETAIL 1
Glissières
double
Poste Sanitaire
Glissières triple
Chaîne pneus
Bottes de paille
Jersey plastic
Barrière Vauban

sur appel

REGA

+
H

A16

Hôpital Régional

DC

Place Hélico

11

F Feu lumineux
Interdit au public
Accès public

Glissière
Triple

+

9
F

Zone public

Z

10 Zone
6

Passage
Public

F

7

8

1

St Ursanne
S+R

DC

Zone
8

2
Interdiction
de fumer

4

3
Zone
7

F

F
DC

F

6

5
REGA

G

H

JF MODOUX / Sept. 2015
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Anexa X: Proceduri în caz de incident / accident
PROCEDURA STEAG GALBEN, ÎN CAZ DE ACCIDENT / INCIDENT UȘOR

Automobil oprit pe traseu sau imediat în afara acestuia fără scurgeri de ulei, accident ușor fără ca pe
carosabil să fie împrăștiate resturi mari din automobilul avariat sau din elementele de protecție.... În
cazul unui automobil care s-a răsucit și încearcă să plece fără a bloca complet traseul, înainte de a face o
solicitare de steag trebuie așteptat puțin, mai ales în cazul manșelor de concurs

Steagurile galben și roșu vor fi afișate agitat!!!
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PROCEDURA STEAG ROȘU, ÎN CAZ DE ACCIDENT / INCIDENT GRAV
Accident violent, spectatori răniți, automobil răsturnat, scurgeri de ulei sau fragmente mari din
automobilul de concurs sau elementele de securitate (baloți, glisiere...) care sunt pe carosabil și nu pot fi
ocolite.
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