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1.

Caracteristicile competiției
Suprafața de desfășurare:
- Drumuri forestiere, de sonde și de ferme
Distanţe:
Distanţa totală:
- Lungime totala: 604 km din care 340 ,5 km probe speciale
- Număr total de probe speciale: 6 + 1
Organizare
Organizatorul Concursului este:
NSM MOTORSPORT
cu adresa în com. Dorolţ, sat. Dorolţ nr.251, jud. Satu Mare,
CIS : nr. SM/A 2/00115 /2017 , CIF: 21512488 / 2007
Coorganizatorul Concursului este:
1. Primaria/Consiliul Municipal Carei
adresa: Mun. Carei, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 17, jud. Satu Mare

2.

Primaria/Consiliul Local Curtuișeni
adresa: Curtuișeni, nr. 13, jud. Bihor
Concursul se derulează sub egida
FEDERAŢIEI ROMANE DE AUTOMOBILISM SPORTIV
COMISIEI NAŢIONALE DE RALLY RAID

și a

Denumirea oficială a Concursului este BAJA SATU MARE 2022.
Aceasta denumire se va regăsi pe toate materialele de promovare ale
Concursului.
În vederea organizării în condiţii maxime de securitate s-a elaborat prezentul
plan de securitate, care este valabil pe toată perioada desfăşurăriicompetiţiei.
Este obligatorie respectarea lui de către organizatori, concurenţi (pilotcopilot), însoţitorii acestora, arbitri de traseu, echipaje tehnice de intervenţie.
Licenţa de Organizator:
nr.21/ 21. 03. 2022 emisă de Federaţia Română de
Automobilism Sportiv
Permis de Organizare:
nr. 25/ 21. 03. 2022 emis de Federaţia Română de Automobilism
Sportiv
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2.

Informații utile despre desfășurarea evenimentului

Data : 10 iunie 2022
Începând cu ora 08,00 în zona Portalului de Start amplasat pe str. 1
Decembrie 1918, mun. Carei v-a avea loc Startul Festiv, Etapă Rally Show şi
prezentarea oficială a echipajelor .
Prima zi de competiție va fi alcătuită din traseul prestabilit din localitatea
Poiana Codrului până în loc. Chilia, jud. Satu Mare.
Primul concurent va lua startul în prima zi de concurs la ora 09.00
Finish-ul este planificat pentru ora 19.00 ca timp maxim de parcurgere a
traseelor fără depunctare.
Data : 11 iunie 2022
Startul se va da ca în ziua anterioara din aceași locaţie, la ora 08.00 pe
raza comunelor Sanislău, Poscolt, Curtuișeni și orașul Valea lui Mihai.
După terminarea probelor, mașinile se vor întoarce începând cu ora 18.30
în Parcul Închis, iar la ora 20.30 pe podiumul din locație vor fi premiate primele 3
echipaje de la toate clasele.
COMITETUL DE ORGANIZARE A EVENIMENTULUI

Echipa de organizare are următorii membri:
1. Domide Ovidiu
2. Temian Călin
3. Remeş Marcel
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3.

Program

Data
7 mai
30 mai
2 iunie

Ora
12.00
24.00
12.00

Activitatea
Începerea înscrierilor
Închiderea înscrierilor
Conferința de presa a
organizatorului
Verificări administrative

Locaţia
Secretariat
Secretariat
Primăria Carei

Verificări tehnice

Muzeul Dacia Carei
Secretariat

07.00

Prima ședință a comisarilor
sportivi
Publicarea listei de start

07.30

Briefing

09.00

Start ziua I

20.00

Start Rally Show

08.00

Start ziua II

18.30

Verificări tehnice finale

Str. 1 Decembrie
1918
Str. 1 Decembrie
1918
Str. 1 Decembrie
1918
Str. 1
Decembrie1918
Muzeul Dacia Carei

19.00

Afișarea rezultatelor provizorii

Panou afişaj

20.00

Afișarea rezultatelor definitive

Panou afişaj

20.30

Festivitate de premiere

Castel Carei

9 iunie

12.00 –
22.00
9 iunie 12.00 –
22.00
9 iunie 20.00
10
iunie
10
iunie
10
iunie
10
iunie
11
iunie
11
iunie
11
iunie
11
iunie
11
iunie
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Muzeul Dacia Carei

Panou afişaj

4. Hărti generale traseu
Data 10.06.2022
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7

Rally Show

8

PS 3, PS 4
Data 11.06.2022
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PS 5, PS 6
Data 11.06.2022

POSTURI SECURITATE FIXE - JANDARMI
10
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5.

Secretariat/comandament

Organizatorul concursului este Clubul Sportiv NSM MOTORSPORT, cu
sediu în
com. Dorolț, sat Dorolţ nr. 251, jud. Satu Mare
CIS: nr. SM/A 2/00115 /2017, CIF: 21512488/2007
Concursul se derulează sub egida
Federaţiei Romane de Automobilism Sportivși a
Comisiei Naţionale de Rally Raid.
Denumirea oficială a Concursului este Baja Satu Mare 2022.
Această denumire se va regăsi pe toate materialele de promovare ale
Concursului.
Concursul va avea cartierul general la Carei, jud. Satu Mare, respectiv
secretariatul, biroul de presa, locaţia panou de informare.
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6. Numere de telefon și adrese utile pentru serviciile care asigură
securitatea competiției

112 poate fi apelat de pe orice telefon fix sau mobil
pentru alertarea poliţiei, pompierilor, ambulanţei în
cazul unei situaţii de urgenţă.

Domide Ovidiu – director organizatoric 0733507026
Radu Bud – director sportiv
0745300699
Dima Nicolae - director securitate
0740769753
Nastor Nelu – director traseu
0740032431
Alina Ștefănescu - secretariat
0747947613
Temian Călin - relații cu concurenți
0754761466
Sas Oscar - medic coordonator
0744684958
Marcel Remeş – organizator
0749047366
Poliție
112
Inspectoratul pentru Situații de Urgență 112
Spitalul Mun. Carei
112
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7.

Oficiali, observatori traseu, oameni
de ordine
NUME SI
PRENUME

OFICIAL

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Radu Bud
Dina Nicolae
Nelu Nastor
Pașca Ovidiu
Ionel Patrichi
Temian Călin
Remeş Mircea
Domokos Robert

X

9)

Reiser Ladislau

X

10)

Șoncutean Dan

X

11)

Valenas Florin

X

12)

Grigore Zoiade

X

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Szabo Ștefan
Malli Robert
Pfercon Dorin
Feher Jack
Cornel Doble
Szejke Vilmos
Țârle Daniel
Dima Vlad
Medeșan Mihai
Cepănaru Andi

NR.
CRT.

ARBITRU

SECURITAT
E
TRASEU

OBS.

X
X
X
X
X
X
X

Colegiu
MM
Colegiu
MM
Colegiu
MM
Colegiu
MM
Colegiu
TM
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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AUTOVEHICULE DIN PARTEA ORGANIZATORULUI
CARE VOR SUPRAVEGHEA RESPECTAREA PLANULUI DE SECURITATE
PE TRASEE
NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

MARCA
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Mercedes
Nissan
Nissan
Land Rover
Suzuki
Nissan
Nissan
Nissan
Mitsubishi
Nissan
Land Rover
Land Rover
Nissan
Nissan

NUMAR
INMATRICULARE
SM 11 NSM
AB 09 SED
SM 12 NSM
SM 14 NSM
SM 22 NSM
SM 99 NSM
SM 16 DDA
SM 19 TMC
SM 09 WNJ
MM 01 JAK
SM 71 DIM
WJ 97500
SM 07 TRL
SM 16 MAM
SM 78 PMM
SM 30 MUD
SM 04 SOZ
BN 76 AND
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POST CONTROL
TRASEU
Deschidere traseu
Închidere traseu
PCT1
PCT2
PCT3
PCT4
PCT5
PCT6
PCT7
PCT8
PCT9
PCT10
PCT11
PCT12
PCT13
PCT14
PCT15
PCT16

Obs.

8.

Scopul planului de securitate

Una dintre cele mai mari provocări ale sporturilor cu motor este de a
asigura siguranța spectatorilor. Din păcate majoritatea spectatorilor nu
înțeleg pe deplin potențialele riscuri.
Ca o consecință a acestui fapt, ei stau de multe ori în locuri periculoase.
Scopul planului de securitate este stabilirea unui set de măsuri care
trebuie să:
− Asigure poziționarea spectatorilor, reprezentanților media si a
oficialilor in locuri sigure, chiar și în situația în care mașinile de
concurs scapă de sub control.
− Permită intervenția cât mai rapidă în caz de accident.
− Ofere persoanelor implicate în securitatea cursei toate
informațiile necesare pentru a lua decizia cea mai potrivită în
cazul apariției unui incident sau accident.
Atribuțiile persoanelor implicate în securitatea raliului
Organizatorul:
− Asigura cooperarea cu autoritățile locale: Primării, Consilii Locale
şi Județene, Poliţia, Pompierii, Jandarmii şi Instituțiile Medicale.
− Informează oficialii, conducerea cursei si toate instituțiile implicate
despre toate masurile propuse si implementate
Directorul de concurs și șef de securitate
- Acesta este responsabil pentru desfășurarea evenimentului în
condiții de siguranță şi împreună cu staff-ul său va trebui să ia toate
măsurile şi deciziile necesare pentru punerea în aplicare a acestui
plan.
- Este responsabil pentru informarea observatorului FRAS de toate
măsurile luate de urgență şi în cooperare cu Șeful Securității
competiției să dispună de toate informațiile necesare cu privire la
situațiile apărute.
- Participă la elaborarea planului de securitate.
- numește directorii de traseu pentru fiecare clasă în parte.
- pregătește un plan detaliat care să includă locațiile ambulanțelor,
mașinilor de pompieri

16

- Înaintea startului se asigură că toţi cei implicaţi în planul de
securitate au câte o copie a planului respectiv şi au înțeles
funcționalitatea acestuia.
- Înaintea startului fiecărei probe verifică poziționarea corectă a
vehiculelor de intervenție şi a personalului respectiv.
Echipajul Ambulantă/SMURD
− Este responsabil pentru alegerea doctorilor şi echipelor de
paramedici care vor lua parte la eveniment.
− Este obligatoriu Ambulanța B1/B2 cu medic.
− În ziua evenimentului se asigură că toate mașinile specifice
intervenției medicale se află în locațiile corecte.
− Este în permanentă legătură cu Directorul de Concurs si
coordonează împreuna cu aceștia toate masurile care trebuie luate in
caz de accident sau incident.
− Va inspecta spitalele şi centrele medicale solicitând personalului
acestora sa fie in stare de alerta in timpul desfășurării evenimentului.

DISPOZITIVUL DE SECURITATE AMPLASAT PE FIECARE PROBA
SPECIALA
1. La startul probei:
− Un post control orar: 2 persoane.
− Un post start cronometrat: 2 persoane, inclusiv
− DIRECTORUL DE TRASEU care are următoarele atribuții:
- Este datoria lui aibă toate informație despre CLASA care
este la start.
- Va trebui să întocmească o listă cu privire la necesitățile
clasei respective în concordanță cu regulamentul specific,
solicitând organizatorului toate cele necesare.
- Va coopera cu directorul de concurs in cazul în care va fi
nevoie de aplicarea planului de securitate.
- Este responsabil pentru legătura cu oficialii în vederea
marcării spațiului pentru spectatori a punctelor de acces
interzise.
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−

- Are cunoștințe exacte despre poziționarea observatorilor pe
trasee
−
O ambulanță B1/B2 cu medic
−
Un vehicul de descarcerare (ISU)
Un vehicul de pompieri sau un pompier cu două extinctoare

2. La finalul probei
− Un post sosire lansată: 1 persoane cu stație pe frecventa cu postul
stop
− Un post stop:
1. persoană – stație radio pe frecventa cu arbitrul de la
postul sosire lansat
2. extinctor
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9. Efectivele şi mijloacele implicate în securizarea competiţiei
SECURITATE EXTERIOARĂ
Se referă la siguranţa persoanelor din afara traseelor
competiţionale, a protecţiei împotriva încălcării proprietăţilor private,
precum şi la crearea unei imagini pozitive de promovare a acestui
sport. Comisia tehnică de organizare a avut în vedere obţinerea
avizelor necesare organizării competiţiei, avize care se solicită de la:
Primăria Municipiului Carei
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Someș” al Județului Satu Mare
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetul Marmației
Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare
Regia Națională a Pădurilor - Romsilva – Direcția Silvică Satu Mare
Primăria Comunei Pișcolt – jud. Satu Mare
Primăria Comunei Sanislău – jud. Satu Mare
Primăria Comunei Crucișor – jud. Satu Mare
Primăria Comunei Valea Vinului – jud. Satu Mare
Primăria Comunei Homoroade – jud. Satu Mare
Regia Națională a Pădurilor - Romsilva – Direcția Silvică Bihor
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea
Inspectoratul Județean de Poliție a Județului Bihor
Inspectoratul Județean de Jandarmi Bihor
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Crișana” al Județului Bihor
Primăria Orașului Valea lui Mihai – jud. Bihor
Primăria Comunei Curtuișeni – jud. Bihor
Toate aceste instituţii au fost înştiinţate despre traseele cadru ale
competiţiei, despre caracterul sportiv al acesteia.
Organizatorii au parcurs integral traseele competiţionale cu un
autovehicul, în acest fel garantând respectarea normelor impuse prin
Regulamentul particular al competiţiei.
Cu sprijinul organelor de poliţie din teritoriu, locuitorii localităţilor
cuprinse în traseu vor fi anunţaţi despre concurs şi despre faptul că
participanţii urmează să tranziteze localităţile respective (unde este
cazul). Pentru toate traseele, organizatorul va asigura un echipaj
antemergător cu minim 24 ore înaintea startului oficial. Acest echipaj
va verifica starea traseului, condiţiile de siguranţă a acestuia în
funcţie de condiţiile meteorologice etc.
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Totodată, fiecare zi de concurs va fi asigurat la finalul zilei de un
echipaj care va veghea la eventualii participanţi care au întâmpinat
greutăţi pe parcursul probelor. Echipajul de încheiere nu va avea voie
să părăsească traseul până când ultima maşină va sosi la punctual de
sosire. În cazul unui abandon, echipajul de încheiere va anunţa
comisia tehnică de organizare despre locaţia abandonului, cauzele
producerii acestuia şi va asigura condiţiile minime de securitate
pentru echipa care a abandonat.
În probele speciale PROLOG, unde publicul va fi prezent,
organizatorul va marca toate traseele cu benzi de delimitare, pentru a
se evita accesul publicului în traseul competiţional.
În proba de PROLOG, pe lângă arbitri, va exista personal din partea
clubului organizator care va avea rolul de păstrare a ordinii şi
disciplinei în arealul respectiv. Totodată, în zona de desfăşurare
vor f i prezente efective aparţinând Inspectoratului d
eJandarmi,
echipaje de pompieri, precum şi ambulanţa B1 sau SMURD.
SECURITATE INTERIOARĂ
Se referă la caracteristicile propriu-zise ale traseelor, nivele de
dificultate, acordare prim ajutor, securitatea echipelor participante şi
a mașinilor acestora, securitatea arbitrilor.
Organizatorii cupei sau etapei de C.N. vor asigura pentru
concurenţiicondiţiile de securitate necesare desfăşurăriicompetiţiei. În
acest scop se va desfăşura înaintea startului competiţiei o şedinţă cu
toţiparticipanţiiînscrişi, în cadrul căreia se vor expune toate
caracteristicile şiparticularităţile concursului.

De asemenea organizatorul va asigura următoarele feluri de asistenţă pe
parcursul competiţiei:
-asistenţă medicală obligatorie – prin echipaj ABMULANTA B1 sau
SMURD;
-asistenţă organizatorică pe parcursul desfăşurării competiţiei;
asistenţă organizatorică se va asigura numai la solicitarea expresă a
concurenţilor, aceasta putând avea (în conformitate cu
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regulamentul de organizare)
concurentului care o solicită;

efectul

penalizării

sau

-organizatorii
nu
acordă
asistenţă
tehnică/logistică
automobilele înscrise, pe parcursul desfăşurării competiţiei;

eliminării
pentru

-organizatorii au stabilit traseele competiţionale astfel încât dacă un
concurent doreşte să abandoneze, să se poată deplasa cu uşurinţă
spre tabăra de campare;
-totodată, organizatorii, prin arbitrii amplasaţi în diverse puncte de
control cât şi prin comunicaţia radio care acoperă arealul traseelor
(OPTIONAL), dar obligatoriu cu balize GPS vor controla şi
supraveghea parcurgerea traseelor de către concurenţi; în acest fel
organizatorii vor putea lua deciziile necesare în mod rapid şi
obiectiv în orice situaţie de urgenţă care ar putea apare.

Important !
Oficialii de pe mașinile de RESCUE aflate pe trasee, vor lua toate măsurile ca
în cazul în care pe traseu se află spectatori în zonele marcate cu roşu, să-și
folosească toata autoritatea pentru a convinge spectatorii sa paraseasca
zonele periculoase. Dupa atentionarea verbala de catre reprezentantul
Organizatorului,
raspunderea
stationarii
in
continuare
in
zona
interzisa/nerecomandata si a consecintelor rezultate din acest fapt, apartine
exclusiv spectatorului.
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CONTROLUL ŞI VERIFICAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE
SECURITATE

H+1h

Verificarea comunicaţilor radio şi a dispozitivului de
intervenţie de către directorul de concurs
- Verifică amplasarea corectă a posturilor de
observare.
- Verifică personal legăturile radio între Start-Stop,
Director clasă
- Comunică directorului de clasă primele informaţii
- Verifică şi remediază problemele de comunicaţii
- Verifică dispozitivul de securitate, arbitrii şi
observatorii
- Verifică amplasarea corectă a posturilor de arbitraj
şi dotarea acestora
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9.1 Efective și mijloace implicate
Dispozitiv arbitri, oameni de ordine, jandarmi:

Rally Show 10.06.2022

Posturi control traseu 11.06.2022
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10. Detalii securitate avute in vedere de către observatori.
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Măsuri suplimentare avute în vedere de către observatori se vor face punctual la
momentul constatării deficienței și se vor remedia conform Regulamentului CADRU al
CNRR, prin act adițional apendix afișat la secretariat și adus la cunoștiință persoanelor
implicate.
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11.
NORME DE SECURITATE
SAU CUPA F.R.A.S gr PROFI

TOATE CLASELE PARTICIPANTE IN C.N.

Grupele , clasele si conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele ca sa participe la o
competitie de Rally Raid in CNRR (grupa PROFI) sunt descrise in Regulamentul CADRU 2022, art 28 lit c.
(paginile 37-39)
Amintim aici ca pentru securitatea echipei/echipajelor sunt obligatorii următoarele
dotări:
a) Roll Cage certificat
b) Acoperiş de tabla pentru autovehiculele cu trapa de sticla, deschise sau
cu soft top
c) centuri de siguranță tip HAM pentru competitii automobilistice,
cu trei sau patru puncte de fixare, pentru pilot si copilot, in buna
stare
d) cric, triunghi reflectorizant OK/HELP,casti de
protectie,2 stingatoare vlalabile sau 1 stingator automat,
intrerupator general.
e) prelate sau material impermeabil de dimensiuni 6x3m pentru
parc închis
terratrip/aparat de măsurat distantele/aparat GPS – garmin sau
compatibil
f) trusa de prim ajutor
Lipsa acestor dotări sau îndeplinirea condiţiilor de securitate duce la
aplicarera de sancţiuni până la eliminarea din competitie.
Toate obiectele detaşabile din interiorul maşinii trebuie să fie foarte
bine fixate pentru a se evita accidentările.
Transportul combustibilului în masina este interzis.
Lipsa acestor dotări sau îndeplinirea defectuoasă a condiţiilor de
securitate duce la aplicarea de sancţiuni până la eliminarea din
competiţie.
Recomandări:
I. NORME DE SECURITATE CLASA TP și TO
Conditiile complete pe care trebuie sa le indeplineasca masinile si
sportivii ca sa participle la competitiile de rally raid la grupele
adiacente Promo RAID si Open RAID sunt descrise in Regulamentul
CADRU 2022 art 29 (pag42,43) .
Acum mentionam:
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a) cric, triunghi reflectorizant cu inscriptia “ok/help”,casti de protectie,stingator
b) autovehiculul sa fie înmatriculat;
c) bordul masinii sa indice kilometrajul corect;
d) trusa de prim ajutor;
telefoane mobile; aparat GPS – garmin
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Lipsa acestor dotări sau îndeplinirea condițiilor de securitate duce la
aplicarea de sancțiuni în conformitate regulamentul de concurs. Viteza
concurenților este limitata pe anumite porțiuni de traseu marcate pe
G.P.S. in vederea evitării accidentelor, se monitorizează PRIN BALIZE si
vor fi verificate in timp real cit si la sfârșitul zilei de concurs prin predarea
aparatelor GPS sau Balizele de urmărire în timp real
Recomandări:
a) cască cu comunicație
b) centuri de siguranță și manuși
c) respecterea restricțiilor de viteză și avertizările de pe trakul G.P.S
sau
TEL sau TAB.
Pe fiecare mașină vor fi scrise la loc vizibil numele ( cu caractere de
30/30 mm), prenumele și grupa sanguină pentru fiecare membru al
echipajului.
Instruirea echipajelor se va face în cadrul briefingului de dinaintea
startului de către organizator și director concursă sau delegat F.R.A.S.,
care vor face precizările necesare legate de limitările obligatorii de viteză
pe trasee, porțiunile periculoase care necesita o abordare precauta,
precum și alte observații specifice și de interes.
Concurenţilor li se va sublinia în permanenţă că competiţia are un
scop exclusiv sportiv şi care se bazează pe FAIR PLAY şi TEAM SPIRIT.
Participanţiiînscrişi la competiţie, odată cu înscrierea oficială în
concurs, vor semna de luarea la
cunoştinţăşi
respectarea
normelor de securitate ale competiţiei, ce cad în sarcina lor.
Arbitrii desemnaţi pentru buna organizare a competiţiei vor semna
de luarea la cunoştinţăşi respectarea prezentului PLAN DE SECURITATE.
Chiar dacă organizatorul competiţiei va crea condiţiile de
securitate necesare de desfăşurare, concurenţii vor trebui să
respecte cu stricteţe regulamentul de organizare a acestei
competiţii. Prin înscrierea la concurs concurenţii sunt direct
responsabili de abilităţile şi experienţa lor de a concura într-o
competiţie automobilistică de tip RALLY RAID.
Totodată, concurenţii sunt direct răspunzători de viaţa lor şi a
navigatorilor și/sau a terțe persoane întâlnite pe traseu, de nivelul
de risc asumat în timpul concursului, de intenţiile şi acţiunile
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desfăşurate de aceştia în scopul terminării concursului în condiţii de
securitate şi sănătate deplină, atât proprie cât şi
a
terţelor
persoane participante sau spectatori.
Avand in vedere ca competitia se desfasoara pe circuit deschis si pe drumuri publice , pilotii accepta
odata cu inscrierea in competitie ca in functie de situatie , sa reduca viteza pana la evitarea oricarui
pericol pt ei , personalul din echipa de organizare sau alte persone. Consecintele administrative si penale
ale neadaptarii vitezei la conditiile de competitie in regim deschis , apartine exclusiv echipajului .

Prin elaborarea, asumarea, urmărirea şi respectarea prezentului PLAN,
organizatorul aduce tuturor celor implicaţi în competiţiegaranţia realizării
unei bune organizări pentru siguranţaşiviaţaparticipanţilor, securitatea
proprietăţilor private ale persoanelor fizice şi juridice, şi nu în ultimul rând
pentru promovarea sportului automobilistic RALLY RAID

PRESEDINTE OVIDIU DOMIDE.
NSM MOTORSPORT
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