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Raport GPS cu privire la accidentul echipajului numărul 264

Raliul Maramureşului 2022

- actualizare 12.04.2022 -

Actualizare 12.04.2022: Analiza echipei din Cehia asupra datelor înregistrate de către GPS în
sistem a fost adăugată la raport.

Raportul GPS a fost întocmit de către coordonatorii Marin Marina şi Hadăr Oana.

În data de 09.04.2022, în cadrul Raliului Maramureşului 2022, echipajul nr. 264, format
din pilotul Dorin Alexandrescu şi copilotul Andrei Motescu, a suferit un accident pe proba
specială PS2 Copalnic 1.

- 11:57:30 – coliziune detectată de unitatea GPS
- 11:57:32 – eveniment transmis şi primit de către comandament
- 11:57:59 – maşină oprită
- 12:00:46 – uşă deschisă
- 12:00:49 – maşina s-a repus în mişcare
- 12:07:26 – concurentul a trecut de finiş
- 12:08:25 – butonul SOS a fost acţionat şi anulat imediat după

Butonul OK nu a fost recepţionat de către comandament, echipajul nu a răspuns la telefon
şi nici nu a sunat pe telefonul de urgenţă, iar probabilitatea unui accident grav era mare
(Gforce>4.5), astfel că echipajele de intervenţie din startul probei au fost mobilizate şi trimise la
locul accidentului la comanda directorului de concurs.

Deoarece echipajul 264 a susţinut faptul că a apăsat butonul OK de pe unitatea SOS, s-a
făcut verificarea datelor brute înregistrate (de către echipa specializată din Cehia), infirmând
cele declarate.



În poza de mai jos se poate vedea răspunsul echipei din Cehia:

Mai jos se regăsesc detaliat - ordonate cronologic - evenimentele despre accidentul
echipajului 264.
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Fig. 1. Evenimente ordonate cronologic

Mai jos se regăsesc informaţii detaliate despre accident.

Fig. 2. Informaţii generale despre accident

Unde: Asset: numărul dispozitivului echipajului nr.264

Time: data şi ora accidentului

Speed: viteza la care a avut loc impactul

G-force: forţa gravitaţională înregistrată în timpul impactului de către echipaj.

Accidentul a avut loc între intermediarul 4 şi intermediarul 5

Fig. 3.
Distanţa parcursă de echipaj de la intermediarul 264

până la locul accidentului
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Viteza înregistrată în momentul accidentului este de 40 km/h, însă un grafic mai
detaliat al vitezei (5 secunde înaintea accidentului şi 3 secunde după accident) se poate vedea
în imaginea de mai jos:



Fig. 4. Graficul vitezei echipajului nr.264 înainte şi după accident
Viteza maxima înregistrată în cele 5 secunde înainte de accident este de 45 km/h. O
reprezentare mai detaliată a acceleraţiei gravitaţionale poate fi observată mai jos:

Fig. 5. Graficul detaliat pe componente a forţei gravitaţionale din timpul impactului


