REGULAMENT PARTICULAR
ETAPA a I–a
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE RALLY CROSS
CUPA ”BRADU” - 2021
INTRODUCERE
Etapa I-a din Campionatul Național de Rallycross se desfăşoară şi se
organizează în conformitate cu:
• Codul Sportiv FIA şi anexele sale;
• Regulamentul Campionatului Național de Rallycross, ediția 2021;
• Prezentul Regulament Particular.
Prin înscrierea în competiție, participanții acceptă arbitrajul unic al Federației
Române de Automobilism Sportiv (FRAS), pe baza regulamentelor sportive în
vigoare la data desfășurării competiției, aplicabile după principiul conform căruia
reglementarea particulară primează celei generale și conform Statutului acesteia.
Orice modificare adusă prezentului regulament va fi comunicată prin Buletine,
datate şi numerotate de către organizatorul C.S. ”PROCAR RACING TEAM”
Pitești, cu avizul FRAS sau Colegiul Comisarilor Sportivi.
PROGRAM
· Începerea înscrierilor:
· Închiderea înscrierilor:
· Verificări tehnice:
· Prima sedinţă a comisarilor sportivi:
· START ziua I:
· Publicarea listei de START ziua a II-a:
· START ziua a II-a:
· Afişarea rezultatelor provizorii:
· Afişarea rezultatelor definitive:
· Festivitatea de premiere:

marti 18 mai 2021 , ora 08.00;
joi 27 mai 2021, ora 10.00;
sîmbătă 29 mai 2021 , ora 10:00;
sîmbătă 29 mai 2021 , ora 11:30;
sîmbătă 29 mai 2021 , ora 12:00;
sîmbătă 29 mai 2021 , ora 18:00;
duminică 30 mai 2021 , ora 10:30;
duminică 30 mai 2021 , ora 13:30;
duminică 30 mai 2021 , ora 14:00;
duminică 30 mai 2021, ora 15:00;

1. DESCRIERE GENERALĂ
1.1. Locul, numele şi data: Comuna Bradu - zona Fotovoltaice traseu Rally Coss, în
vecinătatea aerodromului Geamăna. Cupa ”Bradu” Rallycros 29 – 30 mai 2021 .
1.2. Etapa a I-a din Campionatul Național de Rallycross 2020;
1.3. Licența de organizator FRAS nr. : __/2021 Permis de organizare: __/ 2021
1.4. Locaţie Secretariat: pistă rallycross;
1.5. Locaţia START/SOSIRE: pistă rallycross;
1.6. Suprafaţa de rulare: macadam.

2. ORGANIZATOR
2.1. Nume organizator: C.S. ”PROCAR RACHING TEAM” Pitești, cu sprijinul
Direcției Județene pentru Sport și Tineret Argeș și Primăriei Bradu;
2.2. Adresa pistei de concurs: Comuna Bradu - zona Fotovoltaice, în vecinătatea
aerodromului Geamăna;
Mobil: 0720/647.683 – Nită Iancu – președinte C.S. ”PROCAR RACHING
TEAM” Pitești;
Email: nitaiancuprocar@yahoo.com
OFICIALII COMPETIȚIEI
Observator FRAS
Preşedinte CCS
Membru CCS
Membru CCS
Director Sportiv
Director Organizatoric
Secretar Șef
Șef cetru Calcul
Șef Vericare Tehnică
Relații cu Sportivii
Cronometror Șef
Șef Securitate
Șef Traseu
Responsabil
implementare
COVID – 19 –

măsuri

Justin PLEȘA

0722286846

Aurelian SIRBU
Alis FLOREA
Claudia PLEȘA
Carmen CHIRIȚĂ

0722377969
0740219315

0773726407
0761640038

Mariana Pîrcălabu
Gabriel ENE
Mihai PLESA
Iancu NIȚĂ

0736373575
0720647683

Alin ZINCA

Alis FLOREA

0724046763
0745783036

0740219315

3. DESCRIERE TRASEU
3.1. Lungimea/tur: 1.200 m;
3.2. Numărul tururilor: 4 în calificari și 5 în finală;
3.3. Suprafaţa de rulare: macadam.
Pista de concurs include buclă JOKER.
4. AUTOMOBILE ADMISE
4.1. Automobilele admise sunt cele care sunt omologate sau cu omologare expirată,
în concordanţă cu prescripţiile Anexei J din Codul Sportiv Internaţional, pentru:
-RALLYCROSS:
a) JUNIORI I și JUNIORI II : până în 1400 cmc - turisme;
b) H1: până la 1400 cmc;
c) H2: 1401-1600cmc;
d) H3: 1601-2000cmc;
e) H4: peste 2001cmc, 4x4/Turbo;
f) Clasa MASTER – Sportivi cu varsta peste 50 ani cu masini , cu capacítate
echivalentă maxim 2500 cmc.
- RALLYCROSS BUGGY:
B1 - Junior Buggy (kartcross) (motor cu capacitate de maxim 600 cmc);

B2 - Buggy 1600 (motor cu capacitate de pana la 1600 cmc);
B3 - Super Buggy (motor cu capacitate intre 1601 si 4000 cmc,4x4/Turbo).
5. TAXA DE ÎNSCRIERE:
RALLYCROSS: 250 lei/pilot;150 lei/ juniori ; 100 lei/echipă;
RALLYCROSS BUGGY : 250 lei/pilot; 150 lei/ juniori ;100 lei/echipă
5.1. Plata se face numerar sau prin transfer bancar
în contul
RO61BRDE030SV5391740300 – deschis la BRD – PITEȘTI , până în ziua de
miercuri din săptămâna cursei.
5.2. Taxa de înscriere se returnează;
5.2.1. - 75% concurenților a căror înscriere nu a fost validată;
5.2.2. - 100% în cazul anulării etapei;
5.2.3. - 50% piloților care din motive de forță majoră, atestate/certificate de către
FRAS, sunt în imposibilitate de a lua startul.
5.3. Sunt admiși piloți rezidenți români sau nerezidenți, cetățeni ai unui stat membru
al Uniunii Europene, care posedă licență FRAS valabilă pentru competiția în cauză.
5.4. Respectarea art.9.1.3 Validarea inscrierilor se va face in ziua concursului la
verificarile administrative . Organizatorul poate refuza inscrierea unui concurent
care in decursul perioadei anterioare desfasurarii etapei a prezentat , pe site – uri de
socializare, pe strada, la pista de concurs sau in orice loc , un comportament jignitor,
defaimator , atitudine injurioasa sau nesportiva, bataie sau diverse amenintari ,sau a
creat un prejudiciu de imagine la adresa clubului organizator sau a unui club
implicat in organizare de competitii , oficialilor competitiei sau a sportivilor ,
echipei tehnice etc.
5.5. Efectuarea in orice moment de antrenamente neautorizate pe pista de concurs
cat si orice fel de antrenament , pe aceiasi pista , cu mai putin de 8 (opt) zile inainte
de desfasurarea prezentei etape, duuce la neadmiterea inscrierii pilotului respectiv la
aceasta etapa.
5.6. Consumul de bauturi alcoolice este strict interzis . Pilotii depistati sub influenta
bauturilor alcoolice vor fi exclusi din concurs.
6. ASIGURĂRI
6.1. Organizatorul nu are nici o obligație față de competitori pentru daune produse
lor sau mașiniilor de concurs.
Prin semnarea cererii de înscriere, concurentul și echipajul scutesc pe oficiali,
arbitri și organizatori sau reprezentanții acestora și pe fiecare dintre ei în parte, de
orice responsabilitate în legătură cu acțiunile, taxele, cheltuielile, revendicările și
reclamațiile ulterioare, referitoare la răniri sau alte, provenite sau rezultate prin
înscrierea sau participarea la concurs .
6.2. Mașinile de asistență tehnică, chiar și cele cu plăci de raliu aprobate de
organizator precum și cele care participă pe propria răspundere la clasa AmatoriPilot pentru o zi, în afara concursului , nu vor fi considerate ca participanți oficiali
la raliu.

7. PUBLICITATE

7.1. Spațiile publicitare situate imediat deasupra și dedesubtul numerelor de concurs
sunt rezervate organizatorului. Spațiul publicitar ”Luneta spate” este rezervat FRAS.
Aceste reclame, precum și ” Plăcile de Raliu” sunt obligatorii și nu pot fi refuzate de
concurenți.
8. NUMERELE DE CONCURS
În conformitate cu Regulamentul Campionatului Național de Rallycross 2020.
9. ANVELOPE
În conformitate cu Regulamentul Campionatului Național de Rallycross 2020.
10.CARBURANȚI
În conformitate cu Regulamentul Campionatului Național de Rallycross 2020.
11. VERIFICĂRI ADMINISTRATIVE
11.1. Verificările administrative se vor face ON LINE .
11.2. Program: sâmbătă – 20 iunie 2020, ora 10:00.
11.3. Documente necesare se vor timite ON
nitaiancuprocar@yahoo.com
- Formularul de înscriere;
- Dovada achitări taxei de înscriere;
- Licență de pilot valabilă pe anul în curs;
- Copie în format electronic certificat naștere juniori .
11.4. Sunt admiși numai piloții cu licență FRAS.

LINE

la

adresa

12. VERIFICĂRI TEHNICE, SIGILARE ȘI MARCARE
12.1. Locația: Comuna Bradu - zona Fotovoltaice, în vecinătatea aerodromului
Geamăna ( traseu Rally Cross).
12.2. Program: sâmbătă – 29 mai 2021, ora 10:00.
12.3. La verificările tehnice inițiale se vor face verificări suplimentare la
mașinile de concurs cu privire la capacitatea cilindrică a
autoturismului .Nedeclarearea corectă a capacității materialului de concurs
atrage sancțiune care va fi luată de către Comișia de Rally Cross printr-un
proces verbal al etapei. Clasele de concurs H1,H2, Juniori , pot fi verificate
suplimentar de catre comisia tehnica din punct de vedere a respectarii
capacitatii cilindrice.
13. VALIDAREA ÎNSCRIERILOR
13.1. Locația: Comuna Bradu - zona Fotovoltaice, în vecinătatea aerodromului
Geamăna
13.2.Program : sâmbătă -29 mai 2021, ora 10.00
Validarea înscrierilor se vor face on line si se transmite confimare președinților.
14. SEDINȚA TEHNICĂ
14.1. Locația: Comuna Bradu - zona Fotovoltaice, în vecinătatea aerodromului
Geamăna
14.2.Program : sâmbătă -29 mai 2021 , ora 11.30

La ședința tehnică toți piloții înscriși vor participa obligatoriu în echipamentul de
concurs împreună cu reprezentantul legal al clubului .
15 .DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
Conform regulamentului Campionatului Național la Rallycross 2020.
16. FESTIVITATEA DE PREMIERE
16.1. Locația: Comuna Bradu - zona Fotovoltaice, în vecinătatea aerodromului
Geamăna.
Premii acordate: cupe, medalii și diplome pentru fiecare clasă.
16.2. Program: dumnică – 30 mai 2021, ora 15:00
16.3. La festivitatea de premiere vor participa obligatoriu toți sportivii în
echipamentul de concurs .
Se vor întocmi clasamente generale pentru toate clasele.
1.7. PROTESTE/CONTESTAȚII/APEL
17.1. Orice protest este înaintat în scris Directorului sportiv însoțită de taxa
corespiunzătoare. Protestele verbale, colective sau cele depuse fără achitarea taxei
nu se iau în considerare.
17.2. Dreptul de a protesta îl are numai echipajul înscris în competiție.
Protestele/Contestațiile/Apelul se depun conform cu Regulamentului Campionatului
Național la Rallycross 2021 .
18. MASURI DE IMPLEMENTARE COVID – 19
18.1. Conform prevederirilor Ordinului MTS /MS nr.197/462/2021 din 04 aprilie
2021 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesare de a fi respectate
pentru organizarea competițiilor sportive în aer liber , pentru respecatarea normelor
prevăzute în prezentul ordin se vor respecta măsurile de persoana respeonsabilă, se
va complecta , declarația pe propria răspundere.
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ȘEF COMISIE
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