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PROGRAM 

· Începerea înscrierilor:    luni 6 mai 2019; 

· Închiderea înscrierilor:    sambata 11 mai  2019, ora 8:30; 

· Verificări administrative:    sambata 11 mai  2019, ora 09:00; 

· Verificări tehnice:     sambata 11 mai  2019, ora 10:00; 

· Prima sedinţă a comisarilor sportivi:  sambata 11 mai  2019, ora 10:30; 

· START ziua I:      sambata 11 mai  2019, ora 11:00; 

· Publicarea listei de START ziua a II-a:  sambata 11 mai  2019, ora 18:00; 

· START ziua a II-a:     duminică 12 mai  2019, ora 10:30; 

· Afişarea rezultatelor provizorii:   duminică 12 mai  2019, ora 13:30; 

· Afişarea rezultatelor definitive:   duminică 12 mai  2019, ora 14:00; 

· Festivitatea de premiere:    duminică 12 mai  2019, ora 15:00; 

 

OFICIALII COMPETIȚIEI 

 

Observator FRAS  Nicolaescu Catalin 0722286846 
Preşedinte CCS   Gheorghe VLAICU 0721202864 
Membru  CCS   
Membru CCS   
Director Sportiv Gheorghe VLAICU 0721202864 
Director Organizatoric Mihai Plesa 0736373575 
Secretar Șef Claudia PLEȘA 0722286846 
Șef cetru Calcul Claudia PLEȘA 0722286846 
Șef Vericare Tehnică  Justin PLEȘA 0722286846 
Relații cu Sportivii Cristi Caval 0722771311 
Cronometror Șef Gabriel Ene 0752120157 
Șef Securitate  Justin PLEȘA 0722286846 
Șef  Traseu Adrian Stoica 0761634866 
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SCOPUL PLANULUI DE SECURITATE 

Principalul scop al planului de securitate este de a asigura securitatea tuturor celor 
implicaţi în eveniment: sportivi, spectatori, organizatori, arbitri. 

 

Organizatorul va asigura: 

a. Informarea conducerii competiției cu toate datele necesare. 

b. Cooperarea deplină cu autorităţile locale, în special cu poliţia, pompierii, jandarmii şi 
serviciile medicale. 

c. Posibilitatea tuturor celor implicaţi să se familiarizeze cu planul de securitate al cursei. 

În conformitate cu reglementările FRAS organizatorul împreună cu oficialii competiției 
vor lua toate măsurile necesare pentru desfăşurarea cursei în condiţii de securitate 
maximă faţă de spectatori, piloţi şi persoanele implicate în acest concurs. 

Pentru atingerea acestui scop se asigură următoarele resurse: 

 

SEMNALIZĂRI ŞI BALIZĂRI 

Drumurile şi căile de acces către traseu sunt semnalizate corespunzător prin plăci de 
informare. 

 

Zonele interzise pentru spectatori sunt balizate şi semnalizate cu plăci inscripţionate cu: 

“LOC INTERZIS PUBLICULUI” 
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POLIŢIE ŞI FORŢE DE ORDINE – JANDARMI şi POLIȚIE LOCALĂ 

Dispozitivul pentru asigurarea ordinii pe traseul de concurs și împrejurimi se întocmeşte 
de către Poliția Locala în colaborare cu Jandarmeria Ilfov   fiind implicaţi un număr de: 

- 7 persoane Poliţia Locală; 

- 5  jandarmi judeţul Ilfov; 

- 10 oameni de ordine din partea organizatorului. 

 

AMBULANŢA 

Dispozitivul este realizat cu Serviciul de Ambulanţe al Judeţului Ilfov după indicaţiile 
oficialilor competiției şi cuprinde următoarele efective:  

       -  1 ambulanţă la START cu  1 medic şi asistent medical. 

 

DESCARCERARE 

      -  1 autovehicul rapid cu 4 persoane şi echipament. 

 

INFORMARE 

Informarea spectatorilor se face prin posturile de radio şi televiziune locale. 

 

LEGĂTURI  DE  SECURITATE 

Comunicarea se face prin staţii radio emisie – recepţie şi prin telefonia mobilă. 

Staţiile radio emisie/recepţie folosite la CUPA TCS RACING PARK au fost probate în 
toate punctele: zona service, start/sosire şi au funcţionat perfect. 
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RESPONSABILITĂȚI 

A) Directorul sportiv: 

Răspunde pentru desfăşurarea întregului concurs în condiţiile de securitate şi poate lua 
orice decizie sau măsură, fiind responsabil pentru întregul colectiv de arbitri din 
subordine cu referire la modul în care aceştia implementează planul de securitate şi 
aplică măsurile ce sunt prevăzute, atât cât este practic posibil. 

Este obligat să informeze Colegiul Comisarilor Sportivi asupra măsurilor de urgenţă pe 
care trebuie să le aplice în cooperare cu Şeful pentru securitate. 

B) Şeful pentru securitate: 
Participă la elaborarea şi aplicarea Planului de securitate. Împreună cu Directorul sportiv 
coordonează activităţile din teren privind securitatea concursului. 

Verifică, ca fiecare persoană cu atribuţii în probleme de securitate să cunoască 
prevederile din Planul de securitate. 

C) Medicul: 

Are în subordine echipajul de pe ambulanţe. Verifică prezenţa şi dotarea cadrelor 
medicale implicate. Verifică şi raportează directorului sportiv orice accident soldat cu 
răniri. Se asigură de modul în care spitalele sunt alertate şi de capacitatea acestora de a 
acţiona în caz de urgenţă  

 

ECHIPAMENTE DE SECURITATE PE TRASEUL DE CONCURS 

AMBULANŢĂ:  1  autovehicul cu  1 medic şi asistent medical. 

POMPIERI :  1 persoană cu stingătoare în PARC SERVICE, 1 persoană cu stingătoare la 
START/SOSIRE. 

DESCARCERARE: 1 autovehicul rapid cu 4 persoane şi echipament. 

INTERVENŢIE RAPIDĂ :  1 autovehicul cu 2 persoane. 

ELIBERARE TRASEU :  1 platformă auto cu 2 persoane. 

 

 

 


