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Raport GPS cu privire la accidentul echipajului numărul 6

Raliul Maramureşului 2022

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. 6, format
din pilotul Bogdan Marişca şi copilotul Sebastian Itu, a suferit un accident pe proba specială
PS5 Copalnic 5.

- 15:30:09 – coliziune detectată de unitatea GPS
- 15:30:10 – alertă primită în HQ
- 15:30:25 – butonul OK apăsat de către echipaj
- 15:30:31 – OK recepţionat în HQ
- 15:32:38 – buton SOS apăsat de către echipajul nr. 5
- 15:32:42 – alertă SOS primit în HQ
- 15:35:34 – alertă RED FLAG transmisă pentru dublaj la STEAG ROŞU afişat de

arbitri

Mai jos se pot observa datele înregistrate de către GPS-ul echipajului nr. 6, care confirmă
faptul că butonul OK a fost apăsat în 16 secunde după ce impactul a fost detectat.

Deoarece succesiunea evenimentelor a ridicat semne de întrebare conducerii cursei,
iar evenimentele înregistrate de GPS nu au fost concludente (lipsa alertei de crash), un
raport detaliat a fost cerut către echipa de development din Cehia.
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Raportul primit în data de 12.04.2022 de la aceștia poate fi citit în următoarele rânduri:

" Hi Marina,

Concerning the situation that occurred with car 906 during SS 5 on 09.04.22, the raw data (in
table enclosed) shows „Type of crash 0“. In this case the G-Force was not enough to register
the occurrence as an accident but as an unplanned stop. The crew quickly pressed OK so
the next following cars (904, 905) did not receive alarms.

Best regards,

Tony

Tony Chapman "

" Hi Marina,

It was a little strange but there was an event „acceleration during impact“ at 15:30:09 so just
a few seconds before the stop. The only SOS button shown to be pressed around this time
was by car 905 at 15:32:38.

Best regards,

Tony "

Traducere:

"În ceea ce privește situatia care s-a petrecut cu echipajul numărul 6 (906 este numărul
afișat pe harta, convenție hotărâtă pentru a diferenția GPS-ul de concurs față de cele de recce) pe
PS 5 în 09.04.22, datele brute (din tabelul de mai jos) arată tipul de accident "Type of crash 0". În
acest caz, forța G-Force nu a fost suficientă pentru a înregistra evenimentul ca și accident, ci ca o
oprire neprogramată. Echipajul a apăsat rapid butonul OK, astfel că următoarele masini
(echipajele 4 și 5) nu au primit nicio alarmă."

" … Singurul buton SOS care a fost apăsat la momentul accidentului a fost cel din mașina numărul 5,
la ora 15.32.38"
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Datele brute analizate de către echipa din Cehia

Zoom pe detalii despre accident

Din declarațiile echipajelor implicate în acest eveniment, pilotul Bogdan Marișca a cerut
echipajului numărul 4 să solicite ajutor medical.

Atât echipajul numărul 6, cât și echipajul numărul 4 ar fi putut actiona butonul SOS mai
devreme, fiind conștienți de gravitatea accidentului, astfel nu ar fi trecut aproximativ 2 minute până
la apelul SOS din partea echipajului numărul 5.
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