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1. Caracteristicile competiției
Zona de desfășurare:
Stagiile de traseu nu se desfășoară pe drumurile publice și nu va afecta circulația rutieră,
arealul de desfășurare fiind extravilanul Municipiului Iasi si imprejurimile acesteia.
Activitățile sportive vor avea loc pe teritoriul administrativ al Municipiului Iasi și în
împrejurimile acesteia .
Vor fi practicate următoarele drumuri forestiere : com. Barnova, Com. Costuleni,
Com.Comarna, Com. Tomești, Com. Schitul Duca, Com. Ciurea, Com. Scheia, Com. Mogoșești.
Locul startului stagiilor de traseu : com. Barnova, Motel Bucium Iasi, în imediata
apropiere a comandamentului competiției și parcului tehnic.
Distanțe:
Distanța totală a stagiilor de traseu:
• Clasa Standard A,B – 200 km (96 km)
• Clasa Challenge - 200 km (96 km)
• Clasa Open/SSV - 235 km (111 km)
• Clasa Extrem - 235 km (124km)
Distanța totală cumulată a claselor competiționale: 1305 km
Organizare
Denumire organizator : Asociația Club Sportiv ADVENTURE 4X4 IASI
• Sediul Organizatorului : LOC. TOMESTI, STR. PROF. OLTEANU, Nr.146, IASI
• Nr Registrul Sportiv : IS/A2/00334/2013
• Cod identificare Fiscală: 30997293
Concursul se derulează sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv și a
Comisiei Naționale de Off Road.
Denumirea oficială a Concursului este “CUPA ADVENTURE 4X4 IASI,,.
Această denumire se va regăsi pe toate materialele de promovare ale Concursului.
În vederea organizării în condiții maxime de Securitate s-a elaborat prezentul Plan de
Securitate, care este valabil pe toată perioada desfășurării competiției.
Este obligatoriu respectarea lui de către organizatori, concurenți (pilot - copilot), insoțitorii
acestora, arbitri de traseu, echipaje tehnice de intervenție.
Licența de organizare : nr ..../...........2021 emisă de Federația Română de Automobilism
Sportiv
Permis de organizare : nr .... / ...........2021 emis de Federația Română de Automobilism
Sportiv.
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COMITETUL DE ORGANIZARE AL EVENIMENTULUI
Echipa de organizare are următorii membri:
• Chelban Raimond – Director de concurs,
tel: 0742 852021
• Chelban Raimond – Director traseu extrem, open, ssv
tel: 0742 852021
• Baschir Liviu – Director traseu standard A, B, Challenge
tel: 0733 970071
• Chelban Loredana – Coordonator secretariat,
tel: 0751 294384
• Terchea Sebastian – Director de securitate,
tel: 0745 410885
• Merchez Ioan –
Responsabil pentru relatia cu echipajele
tel: 0745 243010
Parteneri în organizarea evenimentului :
Parteneri media: CNOR- pagina facebook
Autorități Locale: comuna Barnova, comuna Tomești, Com. Costuleni, Com.Comarna, Com.
Schitul Duca, Com. Ciurea, Com. Scheia, Com. Mogoșești
Serviciul public Județean Iasi
Ocolul Silvic Iasi

2. Descrierea și programul evenimentului
Etapa Campionatului Național de Off Road 2021 se organizează și se desfășoară în conformitate
cu :
•
•
•
•

Regulamentul Național de Off Road 2021 și ale anexelor acestuia;
Caietul de sarcini pentru organizatorii de competiții Off Road pe teritoriul României –
Etape;
Planul de securitate al competiției;
Prezentul Regulament Particular
Participanții punctează pentru clasamentul Campionatului Național de Off Road 2021, la
cele 6 grupe competiționale : Standard grupa A, Standard grupa B, Challenge, Open,
SSV, Extrem.

Concursul va fi structurat pe 6 grupe competiționale :
•
•
•
•
•
•

Standard grupa A (autovehicul cu capacitatea cilindrică ≤ 2000 cm3 ),
Standard grupa B (autovehicul cu capacitatea cilindrică ˃ 2000 cm3 ),
Challenge
Open
SSV (autovehicule de tip side by side)
Extrem

Concursul va fi structurat în două zile de TROPHY.
Locul startului stagiilor de traseu: comuna Bârnova, zona parcare Motel Bucium – în
imediata apropiere a parcului tehnic
4
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Zona de sosire va fi amplasată în arealul extravilan al stagiului de traseu, în afara
drumurilor publice și închisă circulației publice.
După finalizarea fiecărui stagiu de traseu, mașinile vor fi parcate în Parcul Tehnic.
Programul evenimentului :
ZIUA 1--- joi 25 noiembrie 2021
- orele: 14:00-22:30 - înscrierea concurenților la
secretariatul din incinta Hotelului Motel Bucium (N47°05’30’’/E27°39’06’’);
- parcarea și
verificarea
tehnică a vehiculelor de concurs în parcul tehnic (N47°05’30’’/E27°39’06’’) situat în parcarea
Motelului Bucium;
- parcarea platformelor sau a
autoturismelor personale se va face în spațiile marcate de către organizatori;

- orele: 18:00-22:00 - cina concurenților,

ZIUA 2 --- vineri 26 noiembrie 2021
- orele: 07:30-08:15 - mic dejun în incinta
restaurantului hotelului Motel Bucium (sala de la parter);
- ora: 08:30 - briefing pe fiecare clasă în parte în

Parcul Tehnic din parcarea Motelului Bucium;

- ora: 09:30 - start oficial si stagiu traseu (timp

maxim parcurgere traseu 7 ore);

- orele:18:00-22:00 – cina concurentilor,

ZIUA 3 --- sâmbătă 27 noiembrie 2021 - orele: 07:30-08:15 - mic dejun în incinta
restaurantului hotelului Motel Bucium (sala de la parter);
- ora: 08:15 - briefing pe fiecare clasă în parte

în Parcul Tehnic;

- ora: 08:30 - start stagiu traseu (timp maxim

parcurgere traseu 5 ore);
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conferința de presă cu câstigătorii.

- ora: 23:00 – festivitatea de premiere și

ZIUA 4 --- duminică 28 noiembrie 2021 - ora:07:30-09:00 - mic dejun la restaurantul
hotelului (sala de la parter);
- ora:12:00 - plecarea concurenților.

Notă: Eventualele modificări ale programului se vor afișa la secretariatul competiției și
anunța la briefing și pe grupul de WhatsApp CNOR .

3. Amplasarea posturilor competiției
Comandamentul / Secretariatul competitiei: Motel Bucium, sos. Bucium, Iasi
Panoul oficial de informare: perimetrul secretariatului competitiei amplasat la parterul
Motelului Bucium, in zona de receptie.
Parcul tehnic: În zona de parcare a Motelului Bucium.
Verificarea tehnică a autovehiculului echipajelor participante: Parcul tehnic menționat
mai sus
Punct de alimentare cu combustibil: benzinariile de pe sos. Bucium (Omv,
Petrom,Rompetrol), program funcționare non stop. Distanța față de parcul tehnic: cca 4 km,
Punct pentru spălarea autovehiculelor: Spălătorie "La Taifas, spalatorii automate in
incinta punctelor de alimentare cu combustibil .
Cazarea concurenților și a reprezentanților CNOR / FRAS:
Fiecare echipaj își va asigura cazarea pe cont propriu sau prin rezervare la 0751 294384, pentru
locația Motel Bucium . Cazarea concurenților se va face in locața:
-MOTEL BUCIUM camere (double, single, matrimoniale, apartamente), cu mic dejun
inclus, rezervari la tel 0751 294384 Chelban Loredana.
Recomandăm rezervarea camerelor din timp având în vedere că perioada desfășurării etapei
este în plin sezon turistic și condițiile de cazare conform dispozițiilor IGSU trebuie să țină
cont de restricții COVID, în funcție de zonă.
Biroul de Presă: incinta Motel Bucium,
Modalități de comunicare cu staff-l competiției:
•
•

Telefonie mobilă (în zonele cu semnal GSM), organizatorul comunicând sportivilor
numerele de telefon ale echipei de organizare,
Comunicare prin CB, în toată zona de concurs, inclusiv canal de urgență (vor exista
echipamente de comunicații – receptoare și stații- adecvate zonei),
6
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•

Comunicarea directă, prin intermediul ședințelor tehnice, în punctele de control precum și
prin furnizarea informațiilor operative pe panoul oficial de informare.
Locatia unitatilor medicale cele mai apropiate:

•
•

Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi
Spitalul Județean de Urgență SF. SPIRIDIN Iasi, Str. Independentei, nr. 1, oraș Iasi, Jud.
Iasi, tel: 0232 240 822

Festivitatea de premiere : la cina festiva in data de 27.11.2021, incepand cu ora 23.00,
in incinta Motel Bucium, Iasi.
Conferința de presă cu câștigătorii: după finalizarea festivității de premiere.

4. Hărți generale trasee
4.1. Traseu clasa STANDARD/CHALLENGE

7
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4.2. Traseu clasa OPEN/SSV
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4.3. Traseu clasa EXTREM
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5. Numere de telefon și adrese utile pentru serviciile care asigură

securitatea

112 poate fi apelat de pe orice telefon fix sau mobil pentru alertarea poliţiei,
pompierilor, ambulanţei în cazul unei situaţii de urgenţă.
Nr. crt. Persoana
1.
CHELBAN RAIMOND
2.
CHELBAN RAIMOND
3.

CHELBAN RAIMOND

4.

BASCHIR LIVIU

5.

CHELBAN LOREDANA

6.

TERCHEA SEBASTIAN

7.

MERCHEZ IOAN

Funcție
Director concurs
Director
traseu
extrem
Director
traseu
open/SSV
Director
traseu
standard/promo
Coordonator
secretariat

Telefon
0742 852021
0742 852021
0742852021
0733 970071
0751 294384

Director
de 0745 410885
securitate
Responsabil
0745 243010
pentru relația cu
echipajele

6. Oficiali, observatori trasee, oameni de ordine
Nr
crt

Nume și prenume

Director
traseu

1. CHELBAN RAIMOND
2. CHELBAN RAIMOND

x
x

3.
4.
5.
6.
7.

MOCANU DORIAN
MOCANU SABIN
PASARICA IULIAN
STEFAN IULIA
CHELBAN RAIMOND

x

8.
9.
10.
11.
12.

MOCANU DORIAN
MOCANU SABIN
PASARICA IULIAN
STEFAN IULIA
BASCHIR LIVIU

x
10

Observatori
Obs
trasee / arbitri
ORG/CP
Director concurs
Director
traseu
extrem
X
CP1 extrem
X
CP2 extrem
X
CP3 extrem
X
Finish extrem
Director
traseu
open/ SSV
X
CP1 open
X
CP2 open
X
CP3 open
X
Finish open
Director
traseu
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

MOCANU DORIAN
MOCANU SABIN
PASARICA IULIAN
STEFAN IULIA
MOCANU DORIAN
MOCANU SABIN
PASARICA IULIAN
MERCHEZ IOAN
CHELBAN RAIMOND
DANDES ROMEO
TERCHEA SEBASTIAN
HABA CRISTIAN
CHELBAN
LOREDANA
26. MERCHEZ IOAN

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

standard
A,B,CHALLENGE
CP1 standard
CP2 standard
CP3 standard
Finish standard
CP CHALLENGE
CP CHALLENGE
CP CHALLENGE
CP CHALLENGE
CP
CP
CP
CP
Coordonator
secretariat
Responsabil
pentru relația cu
echipajele

7. AUTOVEHICULE
DIN
PARTEA
ORGANIZATORULUI CARE VOR
SUPRAVEGHEA RESPECTAREA
PLANULUI
DE
SECURITATE
PE
TRASEE

Nr
crt
1.
2.
3.
4.
5.

Marca
Land Rover
Proto
Land Rover
Proto
Toyota

6.

Jeep

7.
8.

Land Rover
Land Rover

9.
10.

Număr
de Clasa de concurs
înmatriculare
EXTREM
EXTREM
OPEN/SSV
OPEN/SSV
IS 12 CDU
STANDARD
A,B,Challenge
IS 19 SRD
STANDARD
A,B,Challenge
IS 44 HXH
Open/ssv
IS 98 AME
STANDARD
A,B,Challenge
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Chelban Raimond
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CUPA ADVENTURE 4X4 IAȘI --- 2021 ----

SCOPUL PLANULUI DE SECURITATE
Principalul scop al planului de securitate este de a asigura securitatea tuturor celor implicați în
eveniment și de a stabili un set de măsuri :
• Asigure poziționarea spectatorilor, reprezentanților media și a oficialilor în locuri sigure,
chiar și în situația în care mașinile de concurs scapă de sub control.
• Permită intervenția cât mai rapidă în caz de accident.
• Oferă persoanelor implicate în securitatea cursei toate informațiile necesare pentru a lua
decizia cea mai potrivita in cazul apariției unui incident sau accident.

8. Atribuțiile persoanelor implicate în securitatea concursului
Organizatorul:
• Asigura cooperarea cu autoritățile locale: Primării, Consilii Locale și Județene, Poliția,
Pompierii, Jandarmii și 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 și
împreună cu staff-ul său va trebui să ia toate măsurile și deciziile necesare pentru punerea
în aplicare a acestui plan.
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
sau a personalului cu atribuții in securitate
Înaintea startului se asigură că toți cei implicați în planul de securitate au câte o copie a
planului respectiv și au înțeles funcționalitatea acestuia.

Echipajul Ambulanță IASI
• Echipajul de intervenție este compus dintr o ambulanță AMD și 2 paramedici . Ambulanța
este de tip 4x4 AMD, mașină de teren cu targă transport pacient, defibrilator, aspirator secreții,
saltea vacuum, atele, targă tip lopată, targă tip transfer, trusă medicală, ked extracție, deservită de
minim 1 paramedic. Echipajul de intervenție mai are în dotare o targă de salvare, transport în
teren și echipaj de salvare și intervenție în zonă .
• Va fi prezent pentru perioada de timp stabilită și în locul stabilit împreună cu Directorul de
Concurs
• Este în permanentă legătură cu Directorul de Concurs și coordonează împreună cu aceștia
toate măsurile care trebuie luate în caz de accident sau incident.

12
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9. Dispozitivul de securitate amplasat pe fiecare stagiu de traseu
1. La startul probei:
• un post control orar: Arbitri de Start
• un responsabil pentru legătura cu oficialii în vederea marcării spațiului pentru
spectatori a punctelor de acces interzise.
• Echipajul Ambulanță și/sau vehicul de descarcerare (ISU)
• un vehicul de pompieri sau un pompier cu două extinctoare
2. La finalul probei
• un post sosire : 2 persoane
• un post stop: 1 persoană – stație radio/telefon pe frecvență cu directorul de
concurs, extinctor

10. Dispozitivele implicate în securizarea competiției
SECURITATE EXTERIOARĂ
Se referă la siguranța 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 (EX):
• Inspectoratul Judetean de Jandarmi IASI
• Comuna BARNOVA
• Comuna COSTULENI
• Comuna TOMEȘTI
• Comuna SCHITUL DUCA
• Comuna ȘCHEIA
• Comuna MOGOȘEȘTI
• Comuna COMARNA
• Inspectoratul de Poliție Județean IASI – Serviciul Rutier
• RNP Romsilva – Direcția Silvică IASI
• Autoritatea Nationala A Ariilor Naturele Protejate
Toate aceste instituţii au fost înştiinţate de traseele cadru ale competiţiei și de caracterul
sportiv al acesteia.
Organizatorii au parcurs integral traseele competiţionale cu autovehicule care corespund
claselor respective, în acest fel garantând respectarea normelor impuse prin Regulamentul
particular al competitiei .
Cu sprijinul autoritatilor locale din teritoriu, locuitorii localităţilor cuprinse în traseu vor fi
anunţaţi de concurs şi de faptul că participanţii urmează să tranziteze localităţile respective (unde
este cazul). Pentru toate traseele, organizatorul va asigura un echipaj antemergător.
În cazul unui abandon, organizatorul va asigura condiţiile minime de transport si
interventie pentru scoaterea din traseu a echipajului care a abandonat.
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SECURITATE INTERIOARĂ
Se referă la caracteristicile propriu-zise ale traseelor, nivele de dificultate, acordare prim
ajutor, securitatea echipelor participante şi a masinilor acestora, securitatea arbitrilor.
Organizorii etapei vor asigura pentru concurenţi condiţiile de securitate necesare
desfăşurării competiţiei. În acest scop se va desfăşura înaintea startului competiţiei o şedinţă cu
toţi participanţii înscrişi, în cadrul căreia se vor expune toate caracterisiticile şi particularităţile
concursului. De asemenea organizatorul va asigura următoarele tipuri de asistenţă pe parcursul
competiţiei:
• asistenţă medicală obligatorie – prin echipajul ambulanță ;
• asistenţă organizatorică pe parcursul desfăşurării competiţiei, pentru cele sase clase
principale; asistenţa organizatorică se va asigura numai la solicitarea expresă a
concurenţilor, aceasta putând avea (în conformitate cu regulamentul de organizare) efectul
penalizării sau eliminării concurentului care o solicită;
• organizatorii nu acordă asistenţă tehnică / logistică pentru automobilele înscrise, pe
parcursul desfăşurării competiţiei;
• 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, 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 vor lua toate măsurile ca în cazul în care pe traseu se află spectatori care nu sunt
amplasați în zonele de observție special amenajate (în cazul în care sunt amenajate astfel de
locuri), să-și folosească toată autoritatea pentru a muta spectatorii din acel loc.
CONTROLUL ȘI VERIFICAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE SECURITATE

Director de Concurs

Verificarea comunicaților radio / telefon și a dispozitivului de intervenție
de către directorul de concurs
- Verifică amplasarea corectă a CP-urilor.
- Verifică personal legăturile radio între Start-Stop, Director clasă
- Comunică directorului de clasă primele informații
- Verifică și remediază problemele de comunicații
- Verifică dispozitivul de securitate, arbitrii și observatorii
- Verifică amplasarea corectă a posturilor de arbitraj și dotarea acestora

PARC TEHNIC
Locație: parcare MOTEL BUCIUM, zona de parcare pusă la dispoziție de MOTEL
BUCIUM.
Perioada de funcționare a parcului TEHNIC:
Joi 25.11.2021 ora 14.00 - Duminica 28.11.2021 ora 14.00
În zona parcului tehnic, paza mașinilor este asigurata de către SC GIPEST SRL (firma de paza si
securitate autorizata).
Dispozitiv arbitri, oameni de ordine, jandarmi:
14
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STANDARD A,B,CHALLENGE
Nr
Denumire
Km
crt
1.
Start
0
2.
CP 1
20
3.
CP 2
30
4.
CP 3
40
5.
CP 4
60
6.
CP 5
80
7.
Finish
90
OPEN/SSV
Nr
Denumire
crt
1.
Start
2.
CP 1
3.
CP 2
4.
CP 3
5.
CP 4
6.
CP 5
7.
Finish

EXTREM
Nr
Denumire
crt
1.
Start
2.
CP 1
3.
CP 2
4.
CP 3
5.
CP 4
6.
CP 5
7.
Finish

Functie
Arbitri / Jandarmi
Arbitru traseu
Arbitru traseu
Arbitru traseu
Arbitru traseu
Arbitru traseu
Arbitri / Jandarmi

km

Functie

0
10
20
40
60
70
80

Arbitri / Jandarmi
Arbitru traseu
Arbitru traseu
Arbitru traseu
Arbitru traseu
Arbitru traseu
Arbitri / Jandarmi

Km

Functie

0
20
30
40
60
70
80

Arbitri / Jandarmi
Arbitru traseu
Arbitru traseu
Arbitru traseu
Arbitru traseu
Arbitru traseu
Arbitri / Jandarmi

Numar
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11. NORME DE SECURITATE
NORME DE SECURITATE GENERALE
Pentru autovehiculele înscrise în concurs la clasele CHALLENGE, OPEN, OPEN SSV,
EXTREM este obligatorie montarea unei structuri de siguranță interioară de tip roll cage ,
conform anexei B din Regulamentul Sportiv Cadru al Campionatului Național de Off Road 2021,
iar pentru cele de la clasele STANDARD A și STANDARD B este obligatorie montarea unei
structuri de siguranță interioară de tip roll bar, conform Anexei B din Regulamentul Sportiv
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Cadru al Campionatului Național de Off Road 2021. Se recomandă si la clasele STANDARD A
și STANDARD B montarea unei structuri de siguranță interioară de tip roll cage.
Centurile de siguranță sunt obligatorii pentru pilot și copilot. Nu sunt admise centuri de
siguranță deteriorate, cu catarame blocate sau incomplete, cu sisteme de închidere / deschidere
defecte sau cu sisteme de prindere pe caroserie / roll cage deteriorate sau incomplet fixate.
Prinderea centurilor de siguranță se va face în minim 3 puncte. Este recomandată utilizarea
centurilor de siguranță de tip ham cu prindere în minim 4 puncte pe structura de tip roll cage.
Dacă se utilizează centuri de siguranță cu prindere în 3 puncte dotate cu retractor / blocator
mecanic acesta trebuie să fie complet funcțional. Centurile de siguranță trebuie să fie fixate peste
corp conform cu specificațiile acestora (cel puțin peste bazin și peste un umăr).
Pe parcursul desfășurării probelor competiției este obligatorie purtarea căștilor de
protecție pentru pilot și copilot și a centurilor de siguranță. Casca trebuie să fie purtată cu
sistemul de prindere închis. Casca trebuie să fie destinată pentru competiții auto/ moto și este
obligatoriu ca forma acesteia să acopere urechile in totalitate.
Pentru evitarea accidentelor este recomandat ca manipularea / atingerea liniei de tragere
în timpul utilizării troliului să se facă numai atunci când autovehiculul este oprit și s-au luat toate
măsurile pentru asigurarea imobilizării acestuia. În cazul în care se va utiliza troliu cu linie de
tragere confecționată din fire din oțel este obligatorie utilizarea unui lest montat pe linia de
tragere în timpul utilizării troliului. Lestul va avea greutatea de cel puțin 1 kg și dimensiunile
minime de 300 x 200 mm (pct 18 - anexa D).
Autovehiculul va fi dotat cu cel puțin un extinctor manual cu pulbere de tip P2 de 2 kg, cu
manometru și sigiliu de verificare, care să fie în termenul de valabilitate și să respecte legislația
din România. Se acceptă numai stingătoare cu pulbere sau cu spumă mecanică. Pentru evitarea
accidentărilor extinctorul trebuie să fie amplasat în locuri ușor accesibile și fixat ferm pentru a se
evita desprinderea accidentală a acestuia.
Orice obiect amplasat în interiorul caroseriei va fi fixat ferm pentru a se evita
desprinderea acestuia în timpul competiției.
Este interzisă utilizarea în interior a panourilor rigide de protecție sau despărțitoare din
materiale plastice (ex. plexiglass) care pot produce fragmente ascuțite în cazul spargerii lor (de
ex. panouri de compartimentare, trape, panouri de uși ș.a.).
Este interzis transportul de combustibil în orice fel de recipient auxiliar amplasat în
interiorul sau exteriorul autovehiculului în afara rezervorului de combustibil al autovehiculului.
Alte precizari ce tin de siguranta si securitatea echipajului sunt cuprinse in anexa A din
Regulamentul Sportiv Cadru al Campionatului National de Off Road 2021.
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NORME DE SECURITATE CLASA CHALLENGE
Este obligatorie montarea unei structuri de siguranţă interioară sau exterioara de tip roll
cage, care trebuie să respecte specificațiile din Regulamentul Sportiv Cadru al Campionatului
Național de Off Road 2021 anexa B.
În cazul în care autovehiculul este dotat cu soft top în zona scaunelor din faţă este
obligatorie montarea unui pavilion rigid în zona dintre stâlpii A şi B ai caroseriei sau pe toată
suprafaţa superioară a structurii de tip roll cage. Se acceptă pavilion rigid cu următoarele
caracterisitici constructive:
•
materialul pavilionului va fi din tablă de oţel cu grosime de cel puţin 1,0 mm sau din tablă
de aluminiu cu o grosime de cel puţin 2,0 mm;
•
tabla acoperişului se va fixa de rama parbrizului, de stâlpii A, de rama laterală a uşilor şi
de rama stâlpilor B sau de structura de tip roll cage, prin sudură sau fixare cu nituri.
•
Centurile de siguranţă de tip ham sunt obligatorii pentru pilot şi copilot. Nu sunt admise
centuri de siguranţă deteriorate, cu catarame blocate sau incomplete, cu sisteme de
închidere/deschidere defecte sau cu sisteme de prindere pe caroserie / roll cage deteriorate
sau incomplet fixate. Prinderea centurilor de siguranţă se va face minim în 3 puncte. Este
necesara înlocuirea centurilor de siguranţă din dotarea originală a autovehiculului. Este
recomandată utilizarea centurilor de siguranţă de tip ham cu prindere în minim 4 puncte
pe structura roll cage. Dacă se utilizează centuri de siguranţă cu prindere în 3 puncte
dotate cu retractor / blocator mecanic acesta trebuie să fie complet funcţional. Centurile
de siguranţă trebuie să fie fixate peste corp conform cu specificaţiile acestora (cel puţin
peste bazin şi peste un umăr).
•
Pe parcursul desfăşurării probelor competiţiei este obligatorie purtarea căştilor de
protecţie pentru pilot şi copilot şi a centurilor de siguranţă. Căştile trebuie să fie purtate cu
sistemul de prindere închis. Casca trebuie să fie destinată pentru competiţii auto/moto şi
este obligatoriu ca forma acesteia să acopere urechile in totalitate.
Pentru evitarea accidentelor este recomandat ca manipularea / atingerea liniei de tragere
în timpul utilizării troliului să se facă numai atunci când autovehiculul este oprit şi s-au
luat toate măsurile pentru asigurarea imobilizării acestuia.
•
Autovehiculul trebuie să aibă minim două scaune amplasate în partea din faţă pentru pilot
şi copilot care trebuie să fie fixate ferm de structura podelei sau de structura de tip roll
cage. Sunt recomandate scaunele de tip motorsport cu susţinere şi protecţie laterală. Sunt
recomandate scaunele de tip motorsport cu susţinere şi protecţie laterală. Nu sunt admise
scaunele care prezintă defecte mecanice evidente: structura de rezistenţă este deteriorată,
părţi lipsă, lipsa tetierelor sau fixarea necorespunzătoare a acestora în cazul în care
tetierele nu sunt integrate în structura spătarului scaunelor. Este obligatoriu, ca scaunele
să fie prevazute cu tetiere (fixe, reglabile sau încorporate).Este permisă modificarea
sistemelor de închidere/deschidere şi zăvorâre a uşilor din faţă.
•
Autovehiculul va fi dotat cu cel puţin un extinctor manual cu pulbere de tip P2 de 2
kilograme, cu manometru şi sigiliu de verificare, care să fie în termenul de valabilitate şi
să respecte legislaţia din România. Se acceptă numai stingătoare cu pulbere sau cu spumă
mecanică. Pentru evitarea accidentărilor extinctorul trebuie să fie amplasat în locuri uşor
accesibile şi fixat ferm pentru a evita desprinderea accidentală a acestuia.
•
Orice obiect amplasat în interiorul caroseriei va fi fixat ferm pentru a evita desprinderea
acestuia în timpul competiţiei.
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•

Este interzisă utilizarea în interior a panourilor rigide din materiale plastice (ex:
plexiglass) care pot produce fragmente ascuţite în cazul spargerii lor (de ex: panouri de
compartimentare, trape, panouri de uşi ş.a.).

Autovehiculul va fi dotat obligatoriu cu :
-

-

Prelată sau orice alt material impermeabil având dimensiunile cel puțin egale cu perimetrul
autovehiculului pentru protecția solului în zona de service sau bivuac. Se recomandă
dimensiunile 6000 x 3000 mm;
Trusă de prim ajutor sigilată și în termen de valabilitate
Șufă de protecție copac cu lățime de minim 60 mm;
Întrerupător general
posibilitatea de a alimenta o baliză GPS în zona bordului – partea stângă la baza
parbrizului. Este obligatorie prezența unei perechi de fire cu papuci electrici la capete –
pozitiv cu papuc „mamă", negativ cu papuc „tată". Pe firul pozitiv este recomandată și
montarea unei siguranțe de 10A;
stație radio emisie receptive in canal CB, terratrip / aparat de măsurat distanțele / aparat
GPS- Garmin sau compatibil / telefon mobil;

Este recomandată utilizarea unui sistem fix de înregistrare și măsurare a distanței parcurse
conectat la transmisia autovehiculului.
Este interzis transportul de combustibil în orice fel de recipient auxiliar amplasat în
interiorul sau exteriorul autovehiculului în afara rezervorului de combustibil al autovehiculului.
Este interzisă acceptarea în concurs a autovehiculelor care prezintă scurgeri evidente de
lichide (uleiuri, carburant, lichid de răcire, lichid de frână).
Lipsa acestor dotari sau neîndeplinirea condiților de securitate duce la aplicarea de
sancțiuni până la eliminarea din competiție.
Recomandări:
-

Sapa troliere, Topor ,Cric, Mijloace de iluminare și semnalizare pentru cazul în care nu
funcționează instalația electrică.
Concurenților le revine obligația de a semnala organizatorilor, înaintea startului,
imposibilitatea de a accesa canalul de comunicare specificat de organizator.

NORME DE SECURITATE CLASA STANDARD A, B
Pentru securitatea echipei / echipajelor sunt obligatorii următoarele dotări:
-

Structura de siguranță interioară de tip roll cage , conform anexei B din Regulamentul
Sportiv Cadru al Campionatului Național de Off Road 2021, este recomandata montarea
unei structuri de siguranță de tip roll cage;

Existența unei structuri de protecție exterioară a caroseriei de tip roll cage exterior nu
exclude obligația ca autovehiculul să fie dotat și cu structură de tip roll cage în interior.
18
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În cazul în care autovehiculul este dotat cu soft top în zona scaunelor din față este
obligatorie montarea unui pavilion rigid în zona cuprinsă între stâlpii A și B ai caroseriei sau pe
toată suprafața superioară a structurii de tip roll cage. Se acceptă pavilion rigid cu următoarele
caracteristici constructive:
-

-

-

-

-

Materialul pavilionului să fie din tablă de oțel cu grosime de cel puțin 1,0 mm sau din tablă
de aluminiu cu grosime de cel puțin 2,0 mm;
Tabla acoperișului se va fixa de rama parbrizului, de stâlpii A, de rama laterală a ușilor și
de rama stâlpilor B sau de structura de tip roll cage, prin sudură sau fixare cu nituri.
Centurile de siguranță sunt obligatorii pentru pilot și copilot. Nu sunt admise centuri de
siguranță deteriorate, cu catarame blocate sau incomplete, cu sisteme de închidere /
deschidere defecte sau cu sisteme de prindere pe caroserie / roll cage deteriorate sau
incomplet fixate. Prinderea centurilor de siguranță se va face în minim 3 puncte. Este
permisă înlocuirea centurilor de siguranță din dotarea originală a autovehiculului. Este
recomandată utilizarea centurilor de siguranță de tip ham cu prindere în minim 4 puncte pe
structura de tip roll cage. Dacă se utilizează centuri de siguranță cu prindere în 3 puncte
dotate cu retractor / blocator mecanic acesta trebuie să fie complet funcțional. Centurile de
siguranță trebuie să fie fixate peste corp conform cu specificațiile acestora (cel puțin peste
bazin și peste un umăr).
Pe parcursul desfășurării probelor competiției este obligatorie purtarea căștilor de protecție
pentru pilot și copilot și a centurilor de siguranță. Casca trebuie să fie purtată cu sistemul
de prindere închis. Casca trebuie să fie destinată pentru competiții auto/ moto și este
obligatoriu ca forma acesteia să acopere urechile.
Pentru evitarea accidentelor este recomandat ca manipularea / atingerea liniei de tragere în
timpul utilizării troliului să se facă numai atunci când autovehiculul este oprit și s-au luat
toate măsurile pentru asigurarea imobilizării acestuia.
Autovehiculul trebuie să aibă minim două scaune amplasate în partea din față, pentru pilot
și copilot, care trebuie să fie fixate ferm de structura podelei sau de structura de tip roll
cage. Sunt recomandate scaunele de tip motorsport cu susținere și protecție laterală. Nu
sunt admise scaunele care prezintă defecte mecanice evidente: structura de rezistență este
deteriorată, părți lipsă, lipsa tetierelor sau fixarea necorespunzătoare acestora în cazul în
care tetierele nu sunt integrate în structura spătarului scaunelor. Este obligatoriu ca
scaunele să fie prevăzute cu tetiere (fixe, reglabile sau încorporate).
Este interzisă modificarea sistemelor de închidere / deschidere și zăvorâre a ușilor din față.
Acestea trebuie să fie cele din dotarea de fabrică a autovehiculului. Sistemele trebuie să fie
complet funcționale atât la acționarea din interior cât și din exterior.
Este obligatorie montarea unui singur troliu acționat de un singur motor electric cu direcția
de tragere frontală. Este recomandată utilizarea liniilor de tragere confecționate din fire
sintetice.
Autovehiculul va fi dotat cu cel puțin un extinctor manual cu pulbere de tip P2 de 2 kg, cu
manometru și sigiliu de verificare, care să fie în termenul de valabilitate și să respecte
legislația din România. Se acceptă numai stingătoare cu pulbere sau cu spumă mecanică.
Pentru evitarea accidentărilor extinctorul trebuie să fie amplasat în locuri ușor accesibile și
fixat ferm pentru a se evita desprinderea accidentală a acestuia.
Orice obiect amplasat în interiorul caroseriei va fi fixat ferm pentru a se evita desprinderea
acestuia în timpul competiției.
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-

Este interzisă utilizarea în interior a panourilor rigide de protecţie sau despărţitoare din
materiale plastice (ex: plexiglass) care pot produce fragmente ascuţite în cazul spargerii lor
(de ex: panouri de compartimentare, trape, panouri de uşi ş.a.).

Autovehiculul va fi dotat obligatoriu cu :
-

-

Prelată sau orice alt material impermeabil având dimensiunile cel puțin egale cu perimetrul
autovehiculului pentru protecția solului în zona de service sau bivuac. Se recomandă
dimensiunile 6000 x 3000 mm;
Trusă de prim ajutor sigilată și în termen de valabilitate
Șufă de protecție copac cu lățime de minim 60 mm;
cric, triunghi reflectorizant, întreruupător general
posibilitatea de a alimenta o baliză GPS în zona bordului – partea stângă la baza
parbrizului. Este obligatorie prezența unei perechi de fire cu papuci electrici la capete –
pozitiv cu papuc „mamă", negativ cu papuc „tată". Pe firul pozitiv este recomandată și
montarea unei siguranțe de 10A;
stație radio emisie receptive in canal CB, terratrip / apparat de măsurat distanțele / aparat
GPS- Garmin sau compatibil / telefon mobil;
hrană și apă pentru 12 ore;

Este recomandată utilizarea unui sistem fix de înregistrare și măsurare a distanței parcurse
conectat la transmisia autovehiculului.
Este interzis transportul de combustibil în orice fel de recipient auxiliar amplasat în
interiorul sau exteriorul autovehiculului în afara rezervorului de combustibil al autovehiculului.
Este interzisă acceptarea în concurs a autovehiculelor care prezintă scurgeri evidente de
lichide (uleiuri, carburant, lichid de răcire, lichid de frână).
Este interzisă utilizarea în interior a panourilor rigide de protecție sau despărțitoare din
materiale plastice (ex. plexiglass) care pot produce fragmente ascuțite în cazul spargerii lor (de
ex. panouri de compartimentare, trape, panouri de uși ș.a.).
Lipsa acestor dotari sau neîndeplinirea condiților de securitate duce la aplicarea de
sancțiuni în conformitate cu regulamentul particular al etapei.
Recomandări:
-

Sapa troliere, Topor , Mijloace de iluminare și semnalizare pentru cazul în care nu
funcționează instalația electrică.
Concurenților le revine obligația de a semnala organizatorilor, înaintea startului,
imposibilitatea de a accesa canalul de comunicare specificat de organizator.
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NORME DE SECURITATE CLASA OPEN/ SSV
Este obligatorie montarea unei structuri de siguranță de tip roll cage, separată sau
integrată în structura autovehiculului, care trebuie să respecte specificațiile din Regulamentul
Sportiv Cadru al Campionatului Național de Off Road 2021, anexa B.
Toate autovehiculele deschise trebuie să aibă un acoperiș. Înălțimea până la acoperiș
trebuie să fie de minim 850 mm măsurată pe verticală de la baza șezutului scaunului fără a
comprima tapițeria acestuia.
Toate autovehiculele deschise trebuie să respecte următoarele caracteristici ale
acoperișului:
-

Lungimea de minim 600 mm dispus astfel încât distanța măsurată de la fruntea pilotului
așezat pe scaun și până la marginea dinspre spate a acoperișului să fie de minim 300 mm;
Lățimea este determinată de barele longitudinale ale cuștii de siguranță;
Acoperișul va fi sudat de roll cage sau va fi fixat cu nituri de acesta;
Materialul acoperișului va fi tablă de oțel c grosimea de cel puțin 1,0 mm sau tablă
aluminiu cu grosime de cel puțin 2,0 mm.
Acoperișul va fi la cel puțin 50 mm distanță față de casca ocupanților atunci când aceștia
sunt așezați în scaune.

Autovehiculul trebuie să aibă podea continua pe întreaga suprafață a habitaclului.
Podeaua va fi din tablă de oțel cu o grosime de minim 1,0 mm sau din tablă de aluminiu cu o
grosime de minim 2,0 mm. La autovehiculele la care s-a păstrat podeaua caroseriei vehiculului
din care a derivate nu se aplică această reglementare.
Este interzis ca orice componentă în mișcare a motorului , a cutiei de viteze, transmisiei să
străbată sau să intre în zona echipajului fără să aibă o protecție rigidă.
Este interzis să se monteze în interiorul habitaclului rezervoare de lichide care pot depăsi
temperature de 50 grd în timpul funcționării.
Orice conductă care transport un lichid (conducte de ulei, de carburant, de frână, etc) și
care străbate habitaclul trebuie să fie protejată suplimentar astfel încât în cazul unei fisuri /
spărturi lichidul sub presiune sau cu temperature ridicată să nu poată ajunge direct la ocupanții
habitaclului. Conductele de carburant care străbat habitaclul trebuie să fie obligatoriu din oțel și
să nu aibă întreruperi (mufe de legătură) pe toată lungimea traseului din interiorul habitaclului.
Centurile de siguranță sunt obligatorii pentru pilot și copilot. Centurile de siguranță
trebuie să fie de tip ham cu prindere în minim 3 puncte pe structura de rezistență de tip roll cage.
Este recomandată utilizarea centurilor de siguranță omologate pentru competiții auto și în termen
de valabilitate. Nu sunt admise centuri de siguranță deteriorate, cu catarame blocate sau
incomplete, cu sisteme de închidere / deschidere defecte sau cu sisteme de prindere pe caroserie /
roll cage deteriorate sau incomplet fixate. Centurile de siguranță trebuie să fie fixate peste corp
conform cu specificațiile acestora (cel puțin peste bazin și peste un umăr).
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Este obligatorie montarea cel puțin a unui troliu cu direcția de tragere spre față. Este
recomandată montarea unui troliu cu direcția de tragere spre spate sau spre plafon. Este
recomandată utilizarea liniilor de tragere confecționate din fire sintetice. În cazul în care, se vor
utiliza linii de tragere confecţionate din fire din oţel, este obligatorie utilizarea unui lest montat pe
linia de tragere în timpul utilizării troliului. Lestul va avea cel putin 1kg şi dimensiunile minime
de 300x200mm. Este permisă utilizarea unui troliu cu acţionare mecanică sau hidraulică. În cazul
troliilor montate în habitaclu componentele aflate în mişcare (tambur, linia de tragere, etc) trebuie
să fie protejate (acoperite) cu materiale rigide pentru a se evita accidentările. În cazul troliilor
montate în habitaclu se acceptă numai utilizarea liniilor de tragere din fire sintetice (este interzisă
utilizarea cablurilor din fire din oţel).
Pentru evitarea accidentelor este recomandat ca manipularea / atingerea liniei de tragere
în timpul utilizării troliului să se facă numai atunci când autovehiculul este oprit și s-au luat toate
măsurile pentru asigurarea imobilizării acestuia.
Autovehiculul trebuie să aibă minim două scaune amplasate în partea din față, pentru pilot
și copilot, care trebuie să fie fixate ferm de structura podelei sau de structura de tip roll cage. Este
obligatoriu ca scaunele să fie pentru competiții auto cu tetiere încorporate. Nu sunt admise
scaunele care prezintă defecte mecanice evidente: structura de rezistență este deteriorată, părți
lipsă. Se recomandă utilizarea scaunelor omologate pentru competiții auto și în termen de
valabilitate.
Orice obiect amplasat în interiorul caroseriei va fi fixat ferm pentru a se evita
desprinderea acestuia în timpul competiției pentru a se evita accidentările.
Autovehiculul va fi dotat cu cel puțin un extinctor manual cu pulbere de tip P2 de 2 kg, cu
manometru și sigiliu de verificare, care să fie în termenul de valabilitate și să respecte legislația
din România. Se acceptă numai stingătoare cu pulbere sau cu spumă mecanică. Pentru evitarea
accidentărilor extinctorul trebuie să fie amplasat într-un loc ușor accesibil și fixat ferm pentru a se
evita desprinderea accidentală a acestuia.
Pe parcursul desfășurării probelor competiției este obligatorie purtarea căștilor de
protecție pentru pilot și copilot și a centurilor de siguranță. Căștile trebuie să fie purtate cu
sistemul de prindere închis. Casca trebuie să fie destinată pentru competiții auto/ moto și este
obligatoriu ca forma acesteia să acopere urechile. Se recomandă utilizarea căștilor omologate
pentru competiții auto cu valabilitatea în termen .
Este obligatorie montarea unui contact electric general principal care să decupleze
legătura cu bateriile de acumulatori a instalației electrice și să oprescă motorul. Contactul general
va fi montat astfel încăt să fie accesibil ambilor membri ai achipajului stand în scaune cu
centurile fixate.
În cazul în care carburantul utilizat este benzină nu este permis ca amplasarea rezervorului
de carburant să fie iîn interiorul structurii de protecție a echipajului (habitaclului).
Dacă rezervorul este poziționat în așa fel încât este expus direct unei lovituri (nu este
prtejat de nicio structură a șasiului) atunci el trebuie protejat de o structură metalică separate. Este
obligatoriu ca rezervorul să fie dotat cu un bușon etanș. Se recomandă montarea unei guri de
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umplere a rezervorului cu capac de închidere de tip racing cu sau fără omologare. Ventilația
rezervorului către atmosferă este obligatorie. Ventilația se va realiza cu o supapă unisens. În
cazul rezervorului de carburant amplasat în interiorul habitaclului (admis numai în cazul
carburantului diesel), ventilația va fi construită astfel încât eliminarea vaporilor de carburant să se
facăîn exteriorul habitaclului. Capacitatea rezervorului nu este restrictionata.
Este interzisă utilizarea panourilor rigide de protecție din materiale plastice (ex.
plexiglass) care pot produce fragmente ascuțite în cazul spargerii lor (de ex. panouri de
compartimentare, trape, panouri de uși ș.a.).
Autovehiculul va fi dotat obligatoriu cu :
-

-

Prelată sau orice alt material impermeabil având dimensiunile cel puțin egale cu perimetrul
autovehiculului pentru protecția solului în zona de service sau bivuac. Se recomandă
dimensiunile 6000 x 3000 mm;
Trusă de prim ajutor sigilată și în termen de valabilitate
Șufă de protecție copac cu lățime de minim 60 mm;
Intrerupator general;
Posibilitatea de a alimenta o baliza GPS in zona bordului- partea stanga la parbriz; este
obligatorie prezenta unei perechi de fire cu papuci electrici la capete - pozitiv cu papuc ,,
mama,, , negativ cu papuc ,,tata,, . pe firul pozitiv este recomandata si monatrea unei
sigurante de 10A.
cric, triunghi reflectorizant,
stație radio emisie receptive in canal CB, terratrip / apparat de măsurat distanțele / aparat
GPS- Garmin sau compatibil / telefon mobil;
hrană și apă pentru 12 ore;

Este recomandată utilizarea unui sistem fix de înregistrare și măsurare a distanței parcurse
conectat la transmisia autovehiculului.
Este interzis transportul de combustibil în orice fel de recipient auxiliar amplasat în
interiorul sau exteriorul autovehiculului în afara rezervorului de combustibil al autovehiculului.
Este interzisă acceptarea în concurs a autovehiculelor care prezintă scurgeri evidente de
lichide (uleiuri, carburant, lichid de răcire, lichid de frână).
Este interzisă utilizarea în interior a panourilor rigide de protecție sau despărțitoare din
materiale plastice (ex. plexiglass) care pot produce fragmente ascuțite în cazul spargerii lor (de
ex. panouri de compartimentare, trape, panouri de uși ș.a.).
Lipsa acestor dotari sau neîndeplinirea condiților de securitate duce la aplicarea de
sancțiuni până la eliminarea din competiție.
Recomandări:
-

Sapa troliere, Topor , Mijloace de iluminare și semnalizare pentru cazul în care nu
funcționează instalația electrică.
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-

Concurenților le revine obligația de a semnala organizatorilor, înaintea startului,
imposibilitatea de a accesa canalul de comunicare specificat de organizator.

NORME DE SECURITATE CLASA EXTREM
Este obligatorie montarea unei structuri de siguranță de tip roll cage, separată sau
integrată în structura autovehiculului, care trebuie să respecte specificațiile din Regulamentul
Sportiv Cadru al Campionatului Național de Off Road 2021, anexa B.
Toate autovehiculele deschise trebuie să aibă un acoperiș. Înălțimea până la acoperiș
trebuie să fie de minim 850 mm măsurată pe verticală de la baza șezutului scaunului fără a
comprima tapițeria acestuia.
Toate autovehiculele deschise trebuie să respecte următoarele caracteristici ale
acoperișului:
-

Lungimea de minim 600 mm dispus astfel încât distanța măsurată de la fruntea pilotului
așezat pe scaun și până la marginea dinspre spate a acoperișului să fie de minim 300 mm;
Lățimea este determinată de barele longitudinale ale cuștii de siguranță;
Acoperișul va fi sudat de roll cage sau va fi fixat cu nituri de acesta;
Materialul acoperișului va fi tablă de oțel c grosimea de cel puțin 1,0 mm sau tablă
aluminiu cu grosime de cel puțin 2,0 mm.
Acoperișul va fi la cel puțin 50 mm distanță față de casca ocupanților atunci când aceștia
sunt așezați în scaune.

Autovehiculul trebuie să aibă podea continua pe întreaga suprafață a habitaclului.
Podeaua va fi din tablă de oțel cu o grosime de minim 1,0 mm sau din tablă de aluminiu cu o
grosime de minim 2,0 mm. La autovehiculele la care s-a păstrat podeaua caroseriei vehiculului
din care a derivate nu se aplică această reglementare.
Este interzis ca orice componentă în mișcare a motorului , a cutiei de viteze, transmisiei să
străbată sau să intre în zona echipajului fără să aibă o protecție rigidă.
Este interzis să se monteze în interiorul habitaclului rezervoare de lichide care pot depăsi
temperature de 50 grd în timpul funcționării.
Orice conductă care transport un lichid (conducte de ulei, de carburant, de frână, etc) și
care străbate habitaclul trebuie să fie protejată suplimentar astfel încât în cazul unei fisuri /
spărturi lichidul sub presiune sau cu temperatură ridicată să nu poată ajunge direct la ocupanții
habitaclului. Conductele de carburant care străbat habitaclul trebuie să fie obligatoriu din oțel și
să nu aibă întreruperi (mufe de legătură) pe toată lungimea traseului din interiorul habitaclului.
Centurile de siguranță sunt obligatorii pentru pilot și copilot. Centurile de siguranță
trebuie să fie de tip ham cu prindere în minim 3 puncte pe structura de rezistență de tip roll cage.
Este recomandată utilizarea centurilor de siguranță omologate pentru competiții auto și în termen
de valabilitate. Nu sunt admise centuri de siguranță deteriorate, cu catarame blocate sau
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incomplete, cu sisteme de închidere / deschidere defecte sau cu sisteme de prindere pe caroserie /
roll cage deteriorate sau incomplet fixate. Centurile de siguranță trebuie să fie fixate peste corp
conform cu specificațiile acestora (cel puțin peste bazin și peste un umăr).
Este obligatorie montarea cel puțin a unui troliu cu direcția de tragere spre față. Este
recomandată montarea unui troliu cu direcția de tragere spre spate sau spre plafon. Este
recomandată utilizarea liniilor de tragere confecționate din fire sintetice. În cazul în care se vor
utiliza linii de tragere confecţionate din fire din oţel, este obligatorie utilizarea unui lest montat pe
linia de tragere în timpul utilizării troliului. Lestul va avea cel putin 1kg şi dimensiunile minime
de 300x200mm. Este permisă utilizarea unui troliu cu acţionare mecanică sau hidraulică. În cazul
troliilor montate în habitaclu componentele aflate în mişcare(tambur, linia de tragere, etc) trebuie
să fie protejate (acoperite) cu materiale rigide pentru a se evita accidentările. În cazul troliilor
montate în habitaclu se acceptă numai utilizarea liniilor de tragere din fire sintetice (este interzisă
utilizarea cablurilor din fire din oţel).
Pentru evitarea accidentelor este recomandat ca manipularea / atingerea liniei de tragere
în timpul utilizării troliului să se facă numai atunci când autovehiculul este oprit și s-au luat toate
măsurile pentru asigurarea imobilizării acestuia.
Autovehiculul trebuie să aibă minim două scaune amplasate în partea din față, pentru pilot
și copilot, care trebuie să fie fixate ferm de structura podelei sau de structura de tip roll cage. Este
obligatoriu ca scaunele să fie pentru competiții auto cu tetiere încorporate. Nu sunt admise
scaunele care prezintă defecte mecanice evidente: structura de rezistență este deteriorată, părți
lipsă. Se recomandă utilizarea scaunelor omologate pentru competiții auto și în termen de
valabilitate.
Orice obiect amplasat în interiorul caroseriei va fi fixat ferm pentru a se evita
desprinderea acestuia în timpul competiției pentru a se evita accidentările.
Autovehiculul va fi dotat cu cel puțin un extinctor manual cu pulbere de tip P2 de 2 kg, cu
manometru și sigiliu de verificare, care să fie în termenul de valabilitate și să respecte legislația
din România. Se acceptă numai stingătoare cu pulbere sau cu spumă mecanică. Pentru evitarea
accidentărilor extinctorul trebuie să fie amplasat într-un loc ușor accesibil și fixat ferm pentru a se
evita desprinderea accidentală a acestuia.
Pe parcursul desfășurării probelor competiției este obligatorie purtarea căștilor de
protecție pentru pilot și copilot și a centurilor de siguranță. Căștile trebuie să fie purtate cu
sistemul de prindere închis. Casca trebuie să fie destinată pentru competiții auto/ moto și este
obligatoriu ca forma acesteia să acopere urechile. Se recomandă utilizarea căștilor omologate
pentru competiții auto cu valabilitatea în termen .
Este obligatorie montarea unui contact electric general principal care să decupleze
legătura cu bateriile de acumulatori a instalației electrice și să oprescă motorul. Contactul general
va fi montat astfel încăt să fie accesibil ambilor membri ai achipajului stand în scaune cu
centurile fixate.
În cazul în care carburantul utilizat este benzină nu este permis ca amplasarea rezervorului
de carburant să fie iîn interiorul structurii de protecție a echipajului (habitaclului).
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Dacă rezervorul este poziționat în așa fel încât este expus direct unei lovituri (nu este
prtejat de nicio structură a șasiului) atunci el trebuie protejat de o structură metalică separate. Este
obligatoriu ca rezervorul să fie dotat cu un bușon etanș. Se recomandă montarea unei guri de
umplere a rezervorului cu capac de închidere de tip racing cu sau fără omologare. Ventilația
rezervorului către atmosferă este obligatorie. Ventilația se va realiza cu o supapă unisens. În
cazul rezervorului de carburant amplasat în interiorul habitaclului (admis numai în cazul
carburantului diesel), ventilația va fi construită astfel încât eliminarea vaporilor de carburant să se
facă în exteriorul habitaclului. Capacitatea rezervorului nu este restrictionata.
Este interzisă utilizarea panourilor rigide de protecție din materiale plastice (ex.
plexiglass) care pot produce fragmente ascuțite în cazul spargerii lor (de ex. panouri de
compartimentare, trape, panouri de uși ș.a.).
Autovehiculul va fi dotat obligatoriu cu :
-

-

Prelată sau orice alt material impermeabil având dimensiunile cel puțin egale cu perimetrul
autovehiculului pentru protecția solului în zona de service sau bivuac. Se recomandă
dimensiunile 6000 x 3000 mm;
Trusă de prim ajutor sigilată și în termen de valabilitate
Șufă de protecție copac cu lățime de minim 60 mm;
cric, triunghi reflectorizant,
stație radio emisie receptive in canal CB, terratrip / apparat de măsurat distanțele / aparat
GPS- Garmin sau compatibil / telefon mobil; este obligatorie prezenta unei perechi de fire
cu papuci electrici la capete - pozitiv cu papuc ,, mama,, , negativ cu papuc ,,tata,, . pe firul
pozitiv este recomandata si monatrea unei sigurante de 10A.
Intrerupator general
hrană și apă pentru 12 ore;

Este recomandată utilizarea unui sistem fix de înregistrare și măsurare a distanței parcurse
conectat la transmisia autovehiculului.
Este interzis transportul de combustibil în orice fel de recipient auxiliar amplasat în
interiorul sau exteriorul autovehiculului în afara rezervorului de combustibil al autovehiculului.
Este interzisă acceptarea în concurs a autovehiculelor care prezintă scurgeri evidente de
lichide (uleiuri, carburant, lichid de răcire, lichid de frână).
Este interzisă utilizarea în interior a panourilor rigide de protecție sau despărțitoare din
materiale plastice (ex. plexiglass) care pot produce fragmente ascuțite în cazul spargerii lor (de
ex. panouri de compartimentare, trape, panouri de uși ș.a.).
Lipsa acestor dotari sau neîndeplinirea condiților de securitate duce la aplicarea de
sancțiuni până la eliminarea din competiție.
Recomandări:
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-

Sapa troliere, Topor , Mijloace de iluminare și semnalizare pentru cazul în care nu
funcționează instalația electrică.
Concurenților le revine obligația de a semnala organizatorilor, înaintea startului,
imposibilitatea de a accesa canalul de comunicare specificat de organizator.

ALTE MĂSURI DE SECURITATE
Viteza concurenților este limitată pe anumite porțiuni de traseu marcate pe roadbook în
vederea evitării accidentelor. Restricția de viteză se monitorizează și va fi verificată la sfârșitul
zilei de concurs prin predarea aparatelor GPS puse la dispoziție de către organizator.
Organizatorul va folosi înregistrările din traseu de pe dispozitivul GPS al echipajului, care
are obligația înregistrării parcurgerii traseului pe durata stagiilor de traseu. Nerespectarea
restricțiilor de viteză va fi penalizată conform prevederilor Regulamentului Sportiv Cadru al
Campionatului Național de Off Road 2021 anexa D. La finalul stagiului de traseu pentru care
a fost predat roadbook-ul și SI-Card-ul sau în cazul abandonului, chiar dacă nu se trece linia
de sosire, echipajul este obligat să returneze roadbook-ul și SI-Card-ul arbitrului oficial sau
de traseu care este prezent la punctul de Sosire precum și să trimită pe e-mail track-ul GPS de
parcurgere la adresa comunicată de organizator. Nepredarea acestora se penalizează conform
Anexei D (pct. 37, pct. 39)..
Pe fiecare autovehicul acceptat în competiție trebuie să existe pe ambele laterale câte un
autocolant cu numărul de concurs alocat conform prevederilor Regulamentului Cadru al
Campionatului Național de Off Road 2021, anexa C.
Pentru identificarea cu ușurință a membrilor echipajului (pilot și copilot) așa cum au fost
înscriși în concurs este obligatoriu de afișat pe autovehicul (recomandat pe aripile din față dacă
acestea există sau pe fiecare lateral a autovehiculului în partea frontal superioară) prenumle și
numele pilotului (copilotului) și grupa sanguine. Neîndeplinirea acestei condiții duce la
penalizări conform prevederilor Regulamentului Cadru al Campionatului Național de Off Road
2021, anexa D.

Măsuri speciale COVD-19
Organizatorul, Asociația Club Sportiv ADVENTURE 4X4 IASI, va asigura următoarele,
în conformitate cu reglementările Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului
sănătății nr. 583/842/2020, în cadrul evenimentului “CUPA ADVENTURE 4X4 IASI” desfășurat
în comuna BARNOVA județul IASI, în perioada 25-28 noiembrie 2021.
• echipamentul de protecție (mască, mănuși) pentru întreg personalul implicat în
organizarea evenimentului.
• luarea măsurilor de igienizare a mâinilor cu dezinfectante pe bază de alcool la intrarea în
spațiul destinat evenimentului pentru toți participanții; prin punerea la dispoziție în toate
spațiile amenajate desfășurării competiției a dispenserelor cu dezinfectat.
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•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

atenționarea în toate spațiile folosite de competitori prin anunțuri scrise/postere
informative plasate la loc vizibil privind regulile de igienă a mâinilor și igiena
respiratorie, practicarea responsabilității sociale prin distanțarea socială și monitorizarea
propriei stări de sănătate;
că la locul organizării evenimentului sportiv, comuna Barnova judet Iasi, personalul
medical va efectua termometrizarea digitală a persoanelor implicate în desfășurarea
competiției (sportivi, arbitri, antrenori, voluntari etc.). În cazul înregistrării unei
temperaturi peste 37,3°C, aceasta se va raporta către medicul coordonator al competiției
respective în vederea izolării cazului suspect, cu anunțarea imediată a autorităților
competente;
igienizarea periodică a elementelor folosite de mai multe persoane (de exemplu, mânerele
ușilor, balustradele, recepția, podelele etc.) cu substanțe biocide avizate în acest scop;
amplasarea în vestibulul grupului sanitar a dispenserelor cu săpun, a dispenserelor cu
soluții dezinfectante, precum și a prosoapelor igienice de unică folosință (din hârtie);
că pentru toți participanții sunt create condițiile pentru a putea respecta distanța socială de
1,5 metri de fiecare dată când nu sunt folosite echipamente de protecție care limitează
posibilitatea răspândirii virusurilor.
că înainte de eveniment toți participanții (sportivi, voluntari, oficiali etc.) își vor
monitoriza starea de sănătate respectând cu strictețe măsurile de bază pentru protejarea
împotriva COVID-19, cum ar fi igiena mâinilor, distanțarea socială, evitarea atingerii
ochilor, nasului și a gurii, respectarea igienei respiratorii și respectarea recomandărilor de
a rămâne acasă și de a solicita asistență medicală, dacă există simptome specifice bolii,
trimițând notificări în mediul online atunci cand anunță datele competiției.
că în timpul derulării evenimentului participanții trebuie să păstreze distanța socială de
minimum 2 m între persoane de fiecare dată când nu sunt folosite echipamente de
protecție care limitează posibilitatea răspândirii virusurilor.
va anunța repetat în cadrul desfășurării competiției că participanții și organizatorii trebuie
să respecte regulile de igienă (de exemplu, folosirea unei batiste de unică folosință, în caz
de tuse sau strănut, evitarea schimbului de echipament sportiv, săpun, sticle cu apă și alte
articole personale între competitori, evitarea contactului fizic - strângeri de mână,
îmbrățișări la sfârșitul evenimentului).
toți reprezentanții presei care asistă la competiție trebuie să declare că sunt de acord să
respecte normele de igienă, să se supună examenelor medicale și să respecte distanța
socială de cel puțin 2 metri.
declarațiile de presă vor fi oferite reporterilor doar individual, păstrând distanța de
siguranță.
se va amenaja în incinta parcului tehnic un spațiu de izolare pentru cel puțin o persoană cu
simptomatologie COVID-19, care să fie bine ventilat, să nu comunice cu alte incinte sau
spații definite; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente la competiție orice
persoană care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare. Se
anunță imediat eventualul caz suspect către personalul medical aflat la locul competiției și
se informează obligatoriu direcția de sănătate publică locală și serviciul de urgențe 112.
Această încăpere este folosită doar pentru o astfel de situație.
limitarea numărului de persoane care au acces în Secretariatul competitiei, astfel: 2
organizatori si 2 concurenti, in acelasi timp în spațiul destinat secretariatului, mentinând
măsurile de siguranță prin purtarea măștilor și menținerea unei distanțe de minim 1,5m
între persoane.
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In cadrul parcului tehnic vor fi zone bine marcate pentru fiecare clasa, cu spatiu suficient
pentru fiecare echipaj in parte, astfel incat sa fie limitata si raspandirea bolii intre
participantii de la celelalte clase concurente,
• In cadrul concursului vor participa, vor arbitra si vor organiza
- persoane imunizate cu schema completa de vaccin, care fac dovada, cod QR,
- persoane care au trecut prin boala recent, maxim 180 zile,
- persoane care au facut testatre PCR cu 24 ore inainte de competitie.
•

Instruirea echipajelor se va face în cadrul briefingului de dinaintea startului de către
directorii responsabili pe clase, care vor face precizările necesare legate de limitările obligatorii
de viteza pe trasee, porțiunile periculoase care necesită o abordare precaută, precum și alte
observații specifice și de interes.
Concurenţilor li se va sublinia în permanenţă că acest eveniment are un scop exclusiv
sportiv şi care se bazează pe FAIR PLAY şi TEAM SPIRIT.
Participanţii înscrişi la competiţie, odată cu înscrierea oficială în concurs, vor semna de
luarea la cunoştinţă şi respectarea normelor de securitate ale competiţiei, ce cad în sarcina lor.
Arbitrii desemnaţi pentru buna organizare a competiţiei vor semna de luarea la cunoştinţă
şi respectarea prezentului PLAN DE SECURITATE.
Chiar daca organizatorul competiţiei va crea condiţiile de securitate necesare de
desfăşurare, concurenţii vor trebui să respecte cu stricteţe regulamentul particular a acestei
etape. Prin înscrierea la etapă concurenţii sunt direct responsabili de abilităţile şi
experienţa lor de a concura într-o competiţie automobilistică de tip OFF-ROAD.
Totodată concurenţii sunt direct răspunzători de viaţa lor şi a navigatorilor si/sau a
însoţitorilor, de nivelul de risc asumat în timpul concursului, de intenţiile şi acţiunile
desfăşurate de aceştia în scopul terminării concursului în condiţii de securitate şi sănătate
deplină, atât proprie cât şi a terţelor persoane participante sau spectatori.
Prin elaborarea, asumarea, urmărirea şi respectarea prezentului PLAN, organizatorul
aduce tuturor celor implicaţi în competiţie garanţia realizării unei bune organizări pentru
siguranţa şi viaţa participanţilor, securitatea proprietăţilor private ale persoanelor fizice şi
juridice, şi nu în ultimul rând pentru promovarea sportului automobilistic OFFROAD.
Director de Concurs
Asociația Club Sportiv ADVENTURE 4X4 IASI
RAIMOND CHELBAN
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