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1. INTRODUCERE: 
 

Etapa  Campionatului  National de Off Road 2021 se organizeaza si se desfasoara in 
conformitate cu: 

• Regulamentul  National al Campionatului de Off Road 2021 si ale anexelor acestuia; 
• Caietul de sarcini  pentru organizatorii de competitii Off Road pe teritoriul Romaniei - 

Etape; 
• Planul de securitate al competitiei; 
• Prezentul Regulament Particular. 

 
        Concursul va fi structural pe 6 clase: 

 
  Standard A(autovehicul cu capacitatea cilindrică ≤ 2000 cm3 ), 
  Standard B (autovehicul cu capacitatea cilindrică ˃ 2000 cm3 ), 
  Challenge  (autovehicul cu tracțiune 4x4 derivat dintr-un autovehicul fabricat în serie de un 

producător de autovehicule, a cărui masă maximă autorizată nu depășește 3.500 kg), 
  SSV  (autovehicule de tip side by side), 
  Open (autovehicul cu tracţiune 4x4 permanentă sau cuplabilă care poate fi derivat dintr-un 

autovehicul de serie sau construit special pentru competiţii de off road şi care respectă 
specificaţiile cuprinse la punctele Cap. RT3 din prevederile Anexei A din Regulamentul 
Național de Off Road 2021), 

  Extrem (autovehicul cu tracţiune 4x4 permanentă sau cuplabilă care poate fi derivat dintr-
un autovehicul de serie sau construit special pentru competiţii de off road şi care respectă 
specificaţiile cuprinse la punctele Cap. RT5 din prevederile Anexei A din Regulamentul 
Național de Off Road 2021).  

   Concursul va fi structural in doua zile de TROPHY, alcatuite din 2 stagii de traseu. 
 

Participantii la competitie  puncteaza pentru clasamentul Campionatului 
National de Off Road 2021. 

 
Perioada de desfasurare a competitiei este 25-28 noiembrie 2021. 
Denumirea oficiala a Concursului este "CUPA ADVENTURE 4X4 IASI". 
Aceasta denumire se va regasi pe toate materialele oficiale si de promovare ale 

Concursului. 
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2. PROGRAM: 
 

In perioada 25- 28 noiembrie 2021, ASOCIATIA CLUB SPORTIV ADVENTURE 4X4 
IASI organizeaza CUPA ADVENTURE 4X4 IASI,  competitie  sub egida Federatiei Romane de 
Automobilism Sportiv si al Comisiei Nationale de Offroad din Romania. 

 
Programul competiției este urmatorul: 
 
ZIUA 1--- joi 25 noiembrie 2021            - orele: 14:00-22:00 - 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; 
 
 

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: 09:00 - start oficial si stagiu traseu (timp 
maxim parcurgere traseu 7 ore); 
                                                                  
 

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: 09:00 - start stagiu traseu (timp 
maxim parcurgere traseu 7 ore); 
                                                      
 
ZIUA 4 --- duminică 28 noiembrie 2021 - ora:07:30-09:00 - mic dejun la restaurantul hotelului 
(sala de la parter);   
                                                                     - ora 09:30 -    festivitatea de premiere și conferința de 
presă cu câstigărilor; 
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                                                          - ora:11:00 - plecarea concurenților. 
 

3. DISPOZITII GENERALE: 
 

           Comandamentul/Secretariatul competitiei: COMPLEX MOTEL BUCIUM, SOS. 
BUCIUM,IASI. 

           Panoul  oficial de informare : amplasat in zona de receptie a hotelului. 

          Parcul tehnic: parcarea din incinta COMPLEXULUI MOTEL BUCIUM. 

          Verificarea tehnica a autovehiculului echipajelor participante: in parcul tehnic 
mentionat  mai sus. 

         Puncte de alimentare cu combustibil: Benzinariile sunt amplasata pe sos. Bucium 
(Petrom, Rompetrol, Omv). 

         Stația OMV-- șos. Bucium (N47°08’06”/E27°36’37”) 
         Stația ROMPETROM -- șos. Bucium (N47°08’10”/E27°36’28") 
         Stația MOL -- șos. Bucium (N47°07'39"/E27°37'01") 

 In cazul in care traseele sau conditiile meteorologice vor impune acest lucru sau la 
cerere, organizatorul va asigura transportul combustibilului in puncte fixe din traseu, acelasi 
pentru toti concurentii. Transportul combustibilului se va face in recipiente speciale sau 
omologate,  iar aceasta obligatie  revine concurentilor. 

 
         Punct pentru spalarea autovehiculelor: Spălătoria ,,La taifas,, (non-stop)  -- sos. Bucium 
(N47°07'23"/E27°37'23"). 

         Cazarea  concurentilor  si a  reprezentantilor CNOR/FRAS:  MOTEL BUCIUM, sos. 
Bucium, Iasi. 

        Biroul de Presa: in incinta Motel Bucium . 

       Locatia unitatilor medicate cele mai apropiate:  Iasi , tel Spitalul Judetean de Urgenta Sf. 
Spiridon, Iasi , b-dul Independentei, nr.1,oras Iasi, jud.: 0232 /240822. 

       Modalitatile de comunicare cu staff-ul competitiei: 

       Comunicarea cu echipa de organizare a competitiei este asigurata pe trei canale de 
comunicatii: 

1. telefonie mobile (in zonele cu semnal GSM), organizatorul comunicand sportivilor  
numerele de telefon ale echipei de organizare, 
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2. comunicare prin CB, in toata zona de concurs, inclusiv canal de urgenta (vor  exista 
echipamente de comunicatii -  receptoare si statii -  adecvate zonei), 

3. comunicare directa, prin intermediul sedintelor tehnice, in punctele de control precum si 
prin furnizarea informatiilor operative pe panoul oficial de informare. 

           Festivitatea de premiere: sala de festivitati din incinta Motel Bucium , Iasi, sambata 
27.11.2021, ora 23:00 

           Conferinta de presa cu castigatorii: sala de festivitati din incinta Motel Bucium, Iasi, 
duminica 27.11.2021, ora 23:00. 

 

4. ORGANIZATOR: 
 

Denumire organizator: Asociatia  Club Sportiv Adventure 4x4 Iasi 

Sediul Organizatorului: sat Tomesti, str Prof. Olteanu, nr. 146 , jud Iasi. 

    Nr. Registrul Sportiv:IS/A2/00334/2013 

    Cod Identificare  Fiscala: 30997293 

    Cont  bancar: RO26 CECE IS30 30RO N094 5606 

     Persoane de contact: Director concurs: RAIMOND CHELBAN, tel: 0742 852 021, 
chelban.raimond@gmail.com; 

                                       Director secretariat: LOREDANA CHELBAN, tel: 0751 294 384, 
chelban.loredana@gmail.com; 

     Inscrierea pentru concurs se face exclusiv pe site- ul https://www.cnor.ro/ro/event sau la 
secretariatul competitie, conform programului mentionat la cap.2 din Prezentul Regulament. 

       Echipa de organizare are urmatorii membri:  

   RAIMOND CHELBAN -  Director de concurs  

RAIMOND CHELBAN- Director traseu open, extrem, ssv 

LIVIU BASCHIR - Director traseu standard A, B si Challenge 

LOREDANA CHELBAN -  Director secretariat  

SEBASTIAN TERCHEA -  Director de securitate 
1 comisar de înscriere CNOR,  
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1 observator oficial FRAS - CNOR,    
1 comisar tehnic oficial CNOR, 
3 arbitri oficiali CNOR,   
1 medic sef. 

         Competitia se va desfasura pe un traseu cu  urmatoarele caracteristici: 

         Locul desfasurarii: Stagiile de traseu si proba superspeciala TRIAL nu se desfasoara pe 
drumurile publice si nu va afecta circulatia rutiera, arealul de desfasurare fiind  extravilanul 
orasului Iasi , comunele limitrofe (Tomesti, Barnova, Costuleni,Comarna, Schitu Duca, Scheia, 
Mogosesti, Dobrovat), islazuri si paduri. 

         Locul startului si finisului stagiilor de  traseu: specificat in program. 

  

5. AUTOVEHICULE ADMISE IN COMPETITIE: 

 

Conditiile si dotarile obligatorii ale autovehiculelor participante la competitie si conditiile 
de siguranta ale echipajelor sunt cele din Anexa A din Regulamentul Sportiv Cadru al 
Campionatului National de Off Road 2021. 

Sunt acceptate sa participe numai autovehicole CU TRACTIUNE INTEGRALA, care au 
o masa cuprinsa intre 900 kg si 3500 kg si  un ampatament  minim de 200 cm, latimea  maxima 
exterioara a cauciucurilor maxim de 230 cm, in stare de functionare, ce indeplinesc conditiile 
de dotare minima obligatorie pentru fiecare clasa in parte prevazute in prezentul  Regulament si 
completat  cu Anexa A din  Regulamentul Sportiv Cadru al Campionatului  National de Off 
Road 2021. 

 Condițiile și dotările obligatorii ale autovehiculelor participante la competiție și condițiile 
de siguranță ale echipajelor sunt cele din Anexa A și B din Regulamentul Sportiv Cadru al 
Campionatului Național de Off Road 2021.  

Starea tehnică a autovehiculelor participante și modul cum acestea corespund prevederilor 
anexei A și anexei B (după caz) va fi verificat și validat de către comisarul tehnic. Membrii 
echipajului se obligă să permită orice verificare solicitată de către comisarul tehnic.  

Autovehiculele participante sunt obligate să fie suplimentar dotate tehnic pentru siguranța 
concurenților cu următoarele: 
-  Snorkel (Definiția tehnică: Sistem de protecție al filtrului de aer prin care se mută admisia de 

la nivelul compartimentului motor la o înalțime de minim jumătatea parbizului) . Pentru Clasa 
OPEN-SSV se consideră ca fiind îndeplinită condiția de securitate datorită specificațiilor 
originale de construcție (admisia de aer este deja ridicată la nivelul capului pasagerilor și are 
protecție tip sifon la tubulatura de aer) 
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- Stație radio capabilă să comunice pe frecvențele CB și în mod special pe canalul 22 care are 
fecvența centrală 27.225 Mhz (atașat specificații Citizen Band Ancom).  

- Fumigene P1 cu fum colorat, culoare standard CNOR 
- Sunt interzise protecțiile din plasă metalică a geamurilor pentru autovehiculele înscrise în 

concurs la clasele OPEN, OPEN SSV și EXTREM . Este permisă protecțiilor din material 
textil. Se poate adauga și geam din Policarbonat, dacă se dorește. Dotarea pe stâlpul mașinii 
sau într-un loc foarte ușor accesibil cu un device de tăiat plasa sau centurile.  

Dacă în urma inspecției tehnice, rezultă că autovehiculul supus examinării nu corespunde 
clasei pentru care s-a prezentat, echipajul se poate înscrie la o clasă corespunzătoare vehiculului, 
în caz contrat acesta nu va fi acceptat în competiție.  

Dacă în urma inspecției tehnice rezultă respingerea autovehiculului acesta duce automat la 
neacceptarea echipajului în competiție.  

 

6.  PARTICIPANTI: 

 
   Vor putea participa la competitie sportivii afiliati unui club sportiv de profil, posesori de 

autovehicule 4x4 in conditiile Regulamentul Sportiv Cadru  al Campionatului  National  de Off 
Road 2021, la clasa pentru care poate opta, in functie de dotari. La competitie pot participa si 
sportivi straini in acelasi  conditii  ca si sportivii romanirespectiv cu licență de sportiv anuală sau 
licență ONE EVENT care se poate elibera conform procedurii FRAS privind licențierea 
sportivilor străini. 

Echipajele vor fi formate obligatoriu din PILOT si COPILOT. Alegerea rolurilor de 
PILOT sau COPILOT se va face de catre sportiv odata cu completarea Fisei de inscriere. Pe 
parcursul derularii competitiei, sportivii sunt obligati sa-si indeplineasca numai rolul stabilit 
prin Fisa de inscriere, nerespectarea acestuia ducand la descalificarea echipajului in cauza. 

Fiecare echipaj poate participa in cadrul etapei numai cu autovehiculul specificat in Fisa 
de inscriere.  

Fiecare echipaj poate participa în cadrul competiție doar cu semnarea declarației pe 
propria răspundere a dotării tehnice suplimentare de siguranță pentru concurenți, conform 
Deciziei Comisiei Interimare CNOR din 16.08.2021.  

Pentru a participa  la  competitie, sportivii (pilot si copilot)  trebuie sa aiba varsta  minima 
de 18 ani. Se accepta participarea in competitie a sportivilor care,  la  data  inscrierii,  au  
implinit varsta de 16 ani, numai in urmatoarele conditii: 

- sportivul  are rolul de COPILOT 

- sportivul prezinta la inscriere declaratie data in fata notarului public prin care ambii 
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parinti/tutorele legal declara pe propria raspundere ca sunt de acord cu participarea minorului la 
competiei si ca isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la faptele minorului pe intreg 
parcursul desfasurarii competitiei, atat pe traseul efectiv cat si in afara traseului competitiei. 

- sportivul  prezinta la inscriere licenta anuala emisa de catre FRAS 

 

7. ECHIPAMENTE  DE SECURITATE: 

 

Dotarile de securitate ale fiecarui echipaj participant trebuie sa corespunda pe tot 
parcursul competitiei exigentelor de securitate impuse prin anexele Regulamentul Sportiv Cadru 
al Campionatului  National de Off Road 2021. 

 

 DOTARI DE SECURITATE PENTRU CLASA OPEN / EXTREM/SSV 

Pentru securitatea echipajelor sunt obligatorii dotarile prevazute in Anexa A din 
Regulamentul Sportiv Cadru al Campionatului  National de Off road 2021, printre care: 

- Roll Cage din teava metalica de minim 38 mm diametru si 3  mm grosimea sectiunii 

- Acoperis de  tabla pentru autovehiculele deschise sau cu soft conf Anexa A 

- Centuri de siguranta tip HAM pentru competitii automobilistice, cf.  Regulament 
Sportiv Cadru al Campionatului National de Off Road 2019. 

- Cric, triunghi reflectorizant, casti de protectie AUTO/MOTO, stingator, intrerupator 
general conform Anexa A - Regulament Sportiv Cadru al Campionatului  National de Off road 
2021. 

- Prelate sau material impermeabil de dimensiuni 6x3m, manusi de protectie, sufa pentru 
protejarea copacilor. 

- Statie radio emisie receptie in banda CB, terratrip/aparat de masurat distantele/aparat 
GPS - Garmin sau compatibil/telefon GSM 

-Troliu fata functional, anvelope  minim  MT (pentru open anvelopele  vor fi maxim 35") 

- Trusa de prim ajutor; 

Toate obiectele detasabile din interiorul masinii trebuie sa fie foarte bine fixate pentru a 
se evita accidentarile. 
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Este interzis transportul de combustibil, in orice fel de recipient  auxiliar  amplasat  in 
interiorul  sau exteriorul autovehicului  in afara rezervorului de combustibil  din dotarea de 
fabrica a autovehiculului 

Recomandari: sapa troliere, topor, mijloace de iluminare si semnalizare pt cazul in care 
nu functioneaza instalatia electrica. 

Pe fiecare masina vor ti scrise la  loc vizibil  numele ( cu caractere de  30/30 mm), 
prenumele si grupa sanguina pentru fiecare membru al echipajului. 

Concurentilor le revine obligatia de a semnala organizatorilor, inaintea startului, 
imposibilitatea de a accesa canalul de comunicare specificat de organizator. 

Daca in urma verificarilor efectuate, rezulta ca autovehiculul supus examinarii nu 
corespunde normelor de Securitate prevaute in Anexa A din Regulamentul Sportiv Cadru al 
Campionatului National de Off Road 2021, echipajul poate fi exclus din competitive fara a i se 
returna taxa de inscriere.  

Fiecare sportiv este obligat sa poarte casca de protectie auto/moto pentru competitii, cu 
sistemul de prindere inchis, pe intreaga durata de desfasurare a concursului (la  parcurgerea 
stagiilor de traseu, la probele speciale si la proba superspeciala TRIAL). Casca trebuie sa 
acopere integral urechea. Nerespectarea acestei obligatii se penalizeaza conf. Anexa D din 
Regulamentul Sportiv Cadru al Campionatului  National de Off Road 2021. 

Fiecare sportiv este obligat sa poarte centurile de siguranta fixate si montate conform 
prinderilor acestora (peste bazin si  peste  umar),  pe intreaga durata de desfasurare  a 
concursului (la parcurgerea stagiilor de traseu, la probele speciale si la proba superspeciala 
TRIAL).Nerespectarea acestei obligatii se penalizeaza conf. Anexa D din Regulamentul 
Sportiv Cadru al Campionatului  National de Off Road 2021. 

Pe perioada desfasurarii concursului (la parcurgerea stagiilor de traseu, la probele 
speciale si superspeciale) este interzis copilotului sa contrabalanseze vehicolul folosind 
greutatea corpului. 

In cazul  in  care  portiuni  de  traseu  vor  trece  pe drumurile  deschise circulatiei 
publice, parcurgerea acestora se va face cu respectarea prevederilor Codului rutier in vigoare si 
a mentiunilor special din roadbook. 

 

 DOTARI DE SECURITATE  PENTRU CLASA STANDARD A, B si Callenge 

Pentru securitatea echipajelor sunt obligatorii dotarile prevazute in Anexa A din 
Regulamentul Sportiv Cadru al Campionatului  National de Off Road 2021, printre care: 

       - cric, triunghi reflectorizant, casti de protectie, stingator, conform Anexa A din 
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Regulamentul Sportiv Cadru 

       - prelate sau material impermeabil de dimensiuni 6x3m, manusi de protectie, sufa de 
protectie copac; 

      - autovehiculul sa fie inmatriculat; 

      - bordul masinii sa indice kilometrajul corect; 

      - trusa de prim ajutor; 

      - echipament de comunicare statie emisie receptive in canal CB/ telefoane  mobile; 

Toate obiectele detasabile din interiorul masinii trebuie sa fie foarte bine fixate pentru a 
se  evita accidentarile. 

Este interzis transportul de combustibil, in orice fel de  recipient  auxiliar  amplasat  in 
interiorul sau exteriorul  autovehicului  in afara rezervorului  de combustibil  din dotarea de 
fabrica a autovehiculului 

Recomandari: sapa troliere, topor, mijloace de iluminare si semnalizare pt cazul in care 
nu functioneaza  instalatia electrica. 

Pe fiecare masina vor fi scrise la loc vizibil  numele ( cu caractere de 30/30 mm), 
prenumele si grupa sanguina pentru fiecare membru al echipajului. 

Concurentilor le revine obligatia de a semnala organizatorilor, inaintea startului, 
imposibilitatea de a accesa canalul de comunicare specificat de organizator. 

  Daca in urma verificarilor efectuate, rezulta ca autovehiculul supus  examinarii  nu 
corespunde normelor de Securitate prevaute in Anexa A din Regulamentul Sportiv Cadru al 
Campionatului National de Off Road 2021, echipajul poate fl exclus din competitie fara a i se 
returna taxa de inscriere. 

Fiecare sportiv este obligat sa poarte casca de protectie auto/moto pentru competitii, cu 
sistemul de prindere inchis, pe intreaga durata de desfasurare a concursului  (la  parcurgerea 
stagiilor de traseu, la probele speciale si la proba superspeciala TRIAL). Casca trebuie sa 
acopere integral urechea. Nerespectarea acestei obligatii se penalizeaza conf. Anexa D din 
Regulamentul Sportiv Cadru al Campionatul ui National de Off Road 2021. 

Fiecare sportiv este obligat sa  poarte centurile de siguranta fixate si montate conform 
prinderilor acestora (peste bazin si  peste umar),  pe intreaga durata de desfasurare  a 
concursului (la parcurgerea stagiilor de traseu, la probele speciale si la proba superspeciala 
TRIAL). Nerespectarea acestei obligatii  se penalizeaza  conf. Anexa D din Regulamentul 
Sportiv Cadru al Campionatului National de Off Road 2021. 
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Pe perioada desfasurarii concursului (la parcurgerea stagiilor de traseu, la probele 
speciale si superspeciale) este interzis copilotului sa contrabalanseze vehicolul folosind 
greutatea corpului. 

In cazul in care portiuni de traseu vor trece pe drumurile deschise circulatiei publice, 
parcurgerea acestora se va face cu respectarea prevederilor Codului rutier in vigoare si a 
mentiunilor special din roadbook. 

 

8.  INSCRIERE: 

 

Inscrierea participantilor se va face numai online pe site-ul: https://cnor.ro, de pe 08 
noiembrie 2021 pana pe data de  25 noiembrie 2021,  orele  23:00. 

Perioada de inscrier se va termina in ziua de 25 noiembrie 2021 pentru toate cele sase 
clase sportive. 

         Lista cu participantii inscrisi va fi afisata la secretariatului competitiei, Hotel Motel 
Bucium, sos Bucium, din Iasi. 

Sportivii (pilot si copilot) vor prezenta la inscriere urmatoarele documente: 

         - act de identitate (CI, BI, Pasaport), 

         - permis de conducere categoria B valabil -  pentru pilot, 

         - fisa tehnica a autovehiculului vizata de catre Comisarul Tehnic al competitiei/pasaport 
tehnic insotit de declaratie privind modificarile  aduse vehiculului, 

         - asigurarea  medicala individuala  (pentru licenta "ONE EVENT"), 

         - formularul de inscriere semnat si completat integral si correct, 

         - declaratie pe propria raspundere privind  respectarea regulilor de  participare la 
competitie, cu agrearea normelor de siguranta impotriva imbolnavirii cu COVID 19,  

        - declaratie consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal, 

         - documentele prevazute  la art. 6.2., daca este cazul, 

         - dovada achitarii  taxelor de participare, 

- licenta anuala emisa de catre FRAS sau licenta ,, one event,, (se obtine de la secretariatul 
concursului contra cost). 
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 Formularul de inscriere se completeaza numai pe site-ul https://www.cnor.ro si se 
semneaza la secretariatul competitiei. 

Prin grija organizatorilor, la secretariatul competitiei se va afla medic sportiv pe toata 
perioada de inscriere, astfel incat sportivii care vor dori obtinerea unei licente "ONE EVENT'' sa 
poata efectua  verificarea medicala de aptitudine, costurile acesteia fiind in sarcina fiecarui 
sportiv. 

La inscriere, Comisarul Tehnic al competitiei verifica daca autovehiculul indeplineste 
cerintele prevazute de prezentul regulament dar si conditiile stabilite prin Anexa A si B din 
Regulamentul  Sportiv Cadru al Campionatului National de Off Road 2021. 

Daca in urma verificarilor efectuate, rezulta ca autovehiculul supus examinarii nu 
corespunde clasei pentru care s-a prezentat, echipajul se poate inscrie la o clasa corespunzatoare 
vehicolului sau poate fi exclus din competitie (in cazul in care nu opteaza sau nu poate opta 
pentru o alta clasa) fara a i se retuma taxa de inscriere. 

Neacordarea validarii tehnice determina neaaceptarea autovehiculului in competitive, fara 
ca echipajului sa i se  restituie taxa de inscriere. 

La inscriere, pentru echipajul care prezinta pasaport tehnic pentru vehicolul cu care 
participa in competitie, comisarul tehnic va verifica doar existenta si conformitatea 
echipamentelor/dotarilor obligatorii. 

Totodata, echipajul care prezinta pasaport tehnic pentru  vehicolul cu care participa in 
competitie va da o declaratie pe propria raspundere prin care certifica faptul ca, de la data 
verificarii vehiculului de catre Comisia tehnica off road si pana la data inscrierii in competitie, nu 
au fost aduse modificari care sa determine nerespectarea cerintelor tehnice obligatorii ce au stat 
la baza eliberarii  pasaportului tehnic. 

  Taxele aferente participarii la competitie sunt: 

-Taxa sportiva (fara cazare si masa) de persoana este in cuantum de:  

• clasa standard A: 450 lei, 
• clasa standard B: 450 lei, 
• clasa Challenge: 450 lei, 
• clasa ssv: 550 lei 
• clasa open: 550 lei, 
• clasa extrem: 650 lei.  

            -Taxa all inclusive (taxa sportiva, cazare 3N si mic dejun) de persoana este in cuantum 
de:   

• clasa standard A: 850 lei, 

https://www.cnor.ro/
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•  clasa standard B: 850 lei, 
• clasa  Challenge: 850 lei, 
• clasa ssv: 950 lei, 
•  clasa open: 950 lei, 
•  clasa extrem: 1050 lei. 

             Taxele se pot achita in numerar la secretariatul competitiei sau prin transfer bancar in 
contul: RO26 CECE IS30 30RO N094 5606 , deschis la CEC Bank, AG. Tomesti. 

Inscrierile se vor putea face pe https://www.cnor.ro/ro/event, pana pe 25.noiembrie 2021 
la ora 14:00,  iar relatii suplimentare se vor putea obtine de la secretariat. 

 Organizatorii se angajeaza sa pastreze, conform prevederilor legate, confidentialitatea 
datelor cu caracter personal furnizate de concurenti si sa nu le utilizeze in alte scopuri. 

 

9. COMPETITIE: 

 

Competitia este formata din doua zile de TROPHY. Participantii la competitie nu 
puncteaza pentru clasamentul Campionatului National  de Off  Road 2021 . 

 Concursul se va desfasura pe o perioada de 2 zile, cu 2 stagii de traseu. In cele doua zile 
de traseu concurentii vor trece prin punctele de control impuse de organizatori intr-un timp 
maxim alocat. 

 Timpul maxim alocat poate fi modificat de catre organizatori in conditiile prezentului 
Regulament si va fi adus la cunostinta concurentilor inainte de inceperea concursului sau in timp 
util. 

 

10.  ORDINEA DE START: 

 
 
Ordinea de start in traseu este data de ordinea de clasamentul din Campionatului Național 

de Off Road 2021, la cele 6 clase, în primul stagiu de traseu se stabilește prin tragere la sorți 
folosind platforma electronică www.cnor.ro. În situația în care, participanții se înscriu în ziua de 
vineri 26 noiembrie 2021 în intervalul 7.30 -8.30, aceștia vor fi menționați la finalul listei de 
start, în ordinea înscrierii.  

Ordinea de start pentru ziua urmatoare de concurs va fi data de pozitia ocupata in 

https://www.cnor.ro/ro/event
http://www.cnor.ro/
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clasamentul intermediar. 

 Neprezentarea  la start aduce penalizari  conform anexei D a Regulamentului Sportiv 
Cadru al Campionatului  National de Off Road 2021. 

 

11. ZONA DE START/SOSIRE. 

 

 Zona de start pentru stagiile de traseu va fi CONFORM PROGRAMULUI DE MAI SUS. 

 Zonele  de  start  vor  fi  securizate  prin  grija  organizatorului,  nefiind   permisa 
stationarea spectatorilor in imediata  vecinatate a portii de start. 

 Deplasarea autovehiculelor de la zona de start pana la intrarea in arealul extravilan se va 
face cu o viteza sub limita legala impusa pentru acel sector de drum. 

 Zona de sosire va fi amplasata in arealul extravilan al stagiului  de  traseu,  in  afara 
drumurilor  publice si inchisa circulatiei publice. 

 

12. MODIFICAREA   TRASEULUII/ABATERI: 

 

 Organizatorii au dreptul de a modifica traseul, inclusiv al probelor speciale in functie de 
conditiile meteorologice sau de alte situatii exceptionale. 

Modificarile vor fi aduse la cunostinta participantilor inainte de inceperea stagiului de 
traseu/probelor special/probei superspeciale, sau in cazuri speciale, in timpul desfasurarii 
concursului. 

 In cazuri foarte bine justificate, in special avand ca scop siguranta concurentilor, 
organizatorul poate opri concursul in orice pozitie de pe road book. 

In aceasta situatie, arbitrul de traseu va consemna  timpul fiecarui concurent la punctul de 
oprire. 

Portiunea de traseu ramasa pana la finish va fi neutralizata inainte de a fi  parcursa  de 
catre  un prim echipaj. Daca acest lucru nu este posibil, iar pe portiunea neutralizata se afla deja 
unul sau mai multe echipaje, dincolo de punctul de oprire stabilit de organizator, la calculul 
punctajului se va avea in vedere portiunea de traseu parcursa de catre toti concurentii pana la 
punctul in care organizatorul  i-a oprit. 
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Portiunile parcurse doar de o parte dintre concurenti, inainte de oprirea concursului si 
dincolo de punctul de oprire, vor fi considerate in afara concursului. Acesti concurenti vor fi 
anuntati de catre organizator imediat, prin orice mijloace, despre oprirea concursului. Pentru 
acestia, in absenta arbitrului, timpul de sosire in punctul de oprire a concursului va fi preluat din 
GPS-ul lor. 
 

În cazul anunțării de Cod Portocaliu sau Roșu de precipitații (RO ALERT) în zona 
de desfășurare a concursului, stagiul pe perioada căruia se menține respectivul cod se 
oprește urmând a se analiza dacă se poate arbitra sau se anulează. 

 Oprirea concursului de catre organizator nu conduce la penalizari pentru traseu 
neparcurs/CP ratat pentru concurentii opriti de organizator. Aceste penalizari se aplica doar 
concurentilor care abandoneaza din proprie initiativa. 

 Orice abatere de la traseul stabilit de organizator este permisa, fara penalizari  
suplimentare, in limita a 100 m distanta stanga-dreapta fata de track-ul organizatorului. 

In acest sens, orice parasire de traseu nu este luata in considerare daca revenirea in traseu 
se face prin acelasi loc prin care acesta a fost parasit. Verificarea se  va face  prin suprapunerea  
track urilor GPS al echipajului  cu cel al organizatorului. 

Daca revenirea  in  traseu  se face  prin alt  traseu , situat la o distanta  mai  mare de  l00 
m  de punctul de parasire, se vor acorda penalizari conform Anexei D din Regulamentul  Sportiv 
Cadru al Campionatului  National de Off Road 2021. 

Este permisa o abatere mai mare de 100 m fata de track-ul organizatorului numai intre 
acele pozitii din roadbook pentru cares-a stabilit azimut. 

 Concurentii care parasesc traseul in mod intentionat/fortuit au obligatia de a anunta 
imediat ce este posibil,  prin orice mijloace, organizatorul. 

 

13. PROBA SPECIALA: 

 

Proba speciala  reprezinta  o  portiune  de traseu cu  grad  de  dificultate  mai  ridicat fata 
de restul traseului si este specifica fiecarei clase in parte. 

Portiunea de traseu afectata de proba speciala este  marcata cu banda. 

Proba speciala este coordonata de arbitri de traseu care au urmatoarele atributii: 

-dau  startul autovehiculelor, 
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-supravegheaza  parcurgerea probei de catre echipaje, 

-noteaza pe foaia de arbitraj eventualele penalizari, 

-noteaza timpul parcurgerii portiunii de traseu de catre echipaje. 

Proba Speciala trebuie parcursa contra cronometru, timpul maxim fiind anuntat de catre 
arbitrii, inainte de intrarea  in Proba Speciala. 

Proba speciala are cuantum x2, iar punctarea se va face conform Anexei D din 
Regulamentul Sportiv Cadru. 

  Timpul maxim (TM) alocat poate fi modificat in situatia in care conditiile meteorologice 
sau de securitate a concurentilor  impune acest lucru. 

 

14.  APARAT GPS: 

 

Aparatul GPS, dat de catre organizator, este obligatoriu si va fi folosit si pentru 
inregistrarea track-ului  parcurs de catre echipaj cu autovehiculul de concurs. 

Se penalizeaza incercarea de parcurgere a unei portiuni din traseu cu piciorul, cu GPS-ul 
la persoana, in conformitate cu Anexa D din Regulamentul  Sportiv Cadru. 

Fiecare echipaj are obligatia de a preda oficialilor, la SOSIRE, dispozitivul OPS  primit  
la START, in caz contrar aplicandu-se penalizarile prevazute in Anexa D din Regulamentul 
Sportiv Cadru. 

Concurentilor  le  revine  deplina  responsabilitate  pentru  functionarea  in  bune  conditii 
pe toata durata  stagiilor  de  traseu,  a  GPS-ului  ce  se  inmaneaza  organizatorului  la SOSIRE  
de stagiu, pentru a oferi posibilitatea descarcarii track-urilor, in vederea  verificarii 

Trackul inregistrat va fi descarcat de catre arbitrul oficial CNOR la finalul fiecarui stagiu 
de traseu si comparat cu trackul organizatorilor, in vederea aplicarii de penalizari. 

Calculul punctajelor si aplicarea penalizarilor se face pe baza track-ului inregistrat pe 
aparatul  GPS pus la dispozitie de catre organizator, iar in caz de contestatie sau la solicitarea 
arbitrilor CNOR se va analiza si track-ul inregistrat de concurent pe un dispozitiv  propriu  -  
model GARMIN sau compatibil GARMIN. 

Se recomanda concurentilor achizitionarea de acumulatori de rezerva (acumulatori tip 
Duracell AA) pentru a se asigura functionarea in conditii optime a aparatului GPS pus la 
dispozitie de organizatori. 
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Se recomanda concurentilor ca acestia sa detina suport pentru aparatul GPS pus la 
dispozitie de organizatori,  astfel incat sa se asigure functionarea  in conditii optime a acestuia. 

 

 

15. SOSIREA: 

 

Pentru fiecare echipaj, stagiul de traseu este considerat finalizat doar daca echipajul ii 
parcurge integral si trece linia de sosire prin mijloace tehnice proprii. 

Pentru echipajele care parcurg portiuni de traseu, respectiv tree linia de sosire cu 
autovehiculul tractat sau impins se va considera traseu neparcurs si se vor aplica penalitatile 
aferente (Anexa D din Regulamentul Sportiv Cadru). 

Sosirea este considerata CP si in cazul ratarii, se penalizeaza ca orice CP lipsa dintr-o 
sectiune neparcursa. 

La sosirea din traseu participantii sunt obligati sa predea imediat  roadbook-ul  si  GPS-ul  
arbitrului ce inregistreaza sosirea din traseu ori la secretariat, in cazul abandonului sau depasirii 
timpului maxim. 

Ora de sosire care va fi inregistrata va fi in format: ora, minut, secunda. 

Nepredarea ROADBOOK-ului si a aparatului GPS in maxim 15 minute  de  la  
terminarea traseului, se penalizeaza conform Anexei  D  din Regulamentul Sportiv Cadru. 

Lipsa integritatii sau distrugerea roadbook-ului se asimileaza cu nepredarea sa si se 
sanctioneaza conform Anexei D  din Regulamentul Sportiv Cadru. 

Lipsa integritatii aparatului OPS se sanctioneaza conform Anexei D din Regulamentul 
Sportiv Cadru. 

In caz de abandon, concurentii vor anunta imediat organizatorul, prin orice mijloace si 
vor nota pe foaia de arbitraj din roadbook pozitia din roadbook si ora cand se declara abandonul. 
Daca la sosirea la secretariat, hotel, bivuac nu se anunta organizatorul in maxim 15 minute, 
echipajul in culpa va fi descalificat din competitie. 

 

16.  CLASAMENTE: 
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Dupa terminarea fiecarei zile de concurs se va intocmi un clasament intermediar pentru 
sectiunea TROPHY de  catre arbitrii  oficiali CNOR.  Acesta va fi clasamentul zilei. 

 Clasamentul intermediar va fi afisat la Secretariatul Competitiei  cu minim 180 de 
minute  inainte de inceperea unui  nou stagiu de traseu. 

Clasamentul  zilei va stabili ordinea de START pentru ziua urmatoare. 

Clasamentul final al sectiunii TROPHY se va intocmi si publica dupa terminarea tuturor 
probelor de concurs, prin cumularea  punctelor obtinute de fiecare echipaj. 

Vor exista doua c1asamente separate: pentru categoria TROPHY - pentru fiecare c1asa si 
pentru Superspeciala TRIAL - pentru fiecare clasa. 

In cazul in care dupa terminarea competitiei se constata ca rezultatele sunt eronate, prin 
autosesizare,  in urma unei contestatii  sau  prin sesizarea Observatorului CNOR, clasamentele  
pot fi  modificate de catre Comisia Sportiva a Competitiei. 

In cazul in care in c1asamentele finale al etapei mai multe echipaje se plaseaza pe acelasi 
loc, acestea vor primi punctajul aferent locului respectiv, urmatorul echipaj urmand a ocupa locul 
calculat conform fonnulei prevazute in Regulamentul Sportiv Cadru  al Campionatului  National 
de Off  Road 2021. 

Aplicarea penalizarilor se va face in confonnitate  cu  Anexa D din  Regulamentul  
Sportiv  Cadru al Campionatului  National de Off Road 2021. 

 

17.  CONTESTATII: 

 

Contestatiile de natura sportiva ori de natura tehnica sau organizare se depun la 
secretariatul concursului dupa incheierea fiecarui stagiu de traseu (zi  de  concurs). Termenul  
limita  de depunere este cel tarziu inaintea startului in stagiul de traseu urmator. 

Contestatiile ce privesc proba superspeciala TRIAL se depun  in  termen  maxim  de  15 
minute de la afisarea clasamentului aferent acesteia. 

Se iau in considerare numai contestatiile in forma scrisa ce au fost inmanate, impreuna cu 
taxa aferenta. 

Contestatiile vor fl analizate si rezolvate in maxim 30 minute de la  depunerea 
contestatiei. Se va face un proces verbal a sedintei de solutionare a contestatiei care va contine 
rezultatul acesteia. In cazul in care contestatia va ti admisa, se va restitui  taxa preavazuta  la 
art.2. 
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Contestatiile  vor fi solutionate de Comisia sportiva a competitiei.    

Contestiile depuse peste termenul prevazut la art. I vor fi respinse ca tardiv introduse . 

Contestatiile depuse dupa afisarea Clasamentului final al etapei  -  pentru  categoria 
TROPHY - se vor solutiona in maxim 60 minute de la depunerea acestora. Sportivii care nu sunt 
satisfacuti de deciziile date de Comisia de sportiva competitiei se  pot adresa Comisiei  National  
de Off Road in termen de 3 zite de la festivitatea de premiere si, ulterior, dupa  primirea 
raspunsului oficial al acesteia, comisiilor de resort din cadrul FRAS (comisia  de  disciplina, 
comisia de  competitii si comisia de apel). 

Comisia sportiva este formata din: Director de concurs 

                                                        Director de traseu 

                                                                   Arbitrul oficial CNOR 

                                                                   Observator CNOR  (fara drept de vot) 

           Alti oficiali din concurs (arbitri, comisari) in functie de subiectul contestat. 

   

18.  FESTIVITATEA  DE PREMIERE: 

 

Festivitatea de premiere se va desfasura in sala de festivitati de la Motel Bucium, in ziua 
de duminica 27.11.2021, incepand cu ora  23:00. 

Toate premiile ce vor fi acordate sunt nominale pentru fiecare ECHIPAJ clasat pe 
primele trei locuri la fiecare clasa in parte. 

Toti participant la competitie  vor primi diploma de participare. 

Participarea  ocupantilor  locurilor  I, II si III fiind obligatorie. 

 

 

 

19. DISPOZITII SPECIALE: 

        Arbitrii de traseu vor purta veste reflectorizante galbene. 

 Traseul va fi marcat pentru fiecare clasa competitionala in parte, dupa cum urmeaza: 



Presedinte Comisia Nationala de Off Road
               Bogdan Constantinescu
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	Echipajele vor fi formate obligatoriu din PILOT si COPILOT. Alegerea rolurilor de PILOT sau COPILOT se va face de catre sportiv odata cu completarea Fisei de inscriere. Pe parcursul derularii competitiei, sportivii sunt obligati sa-si indeplineasca nu...
	Fiecare echipaj poate participa in cadrul etapei numai cu autovehiculul specificat in Fisa de inscriere.
	Fiecare echipaj poate participa în cadrul competiție doar cu semnarea declarației pe propria răspundere a dotării tehnice suplimentare de siguranță pentru concurenți, conform Deciziei Comisiei Interimare CNOR din 16.08.2021.
	Pentru a participa  la  competitie, sportivii (pilot si copilot)  trebuie sa aiba varsta  minima de 18 ani. Se accepta participarea in competitie a sportivilor care,  la  data  inscrierii,  au  implinit varsta de 16 ani, numai in urmatoarele conditii:
	- sportivul  are rolul de COPILOT
	- sportivul prezinta la inscriere declaratie data in fata notarului public prin care ambii parinti/tutorele legal declara pe propria raspundere ca sunt de acord cu participarea minorului la competiei si ca isi asuma intreaga responsabilitate cu privir...
	- sportivul  prezinta la inscriere licenta anuala emisa de catre FRAS
	7. ECHIPAMENTE  DE SECURITATE:
	Dotarile de securitate ale fiecarui echipaj participant trebuie sa corespunda pe tot parcursul competitiei exigentelor de securitate impuse prin anexele Regulamentul Sportiv Cadru al Campionatului  National de Off Road 2021.
	DOTARI DE SECURITATE PENTRU CLASA OPEN / EXTREM/SSV
	Pentru securitatea echipajelor sunt obligatorii dotarile prevazute in Anexa A din Regulamentul Sportiv Cadru al Campionatului  National de Off road 2021, printre care:
	- Roll Cage din teava metalica de minim 38 mm diametru si 3  mm grosimea sectiunii
	- Acoperis de  tabla pentru autovehiculele deschise sau cu soft conf Anexa A
	- Centuri de siguranta tip HAM pentru competitii automobilistice, cf.  Regulament Sportiv Cadru al Campionatului National de Off Road 2019.
	- Cric, triunghi reflectorizant, casti de protectie AUTO/MOTO, stingator, intrerupator general conform Anexa A - Regulament Sportiv Cadru al Campionatului  National de Off road 2021.
	- Prelate sau material impermeabil de dimensiuni 6x3m, manusi de protectie, sufa pentru protejarea copacilor.
	- Statie radio emisie receptie in banda CB, terratrip/aparat de masurat distantele/aparat GPS - Garmin sau compatibil/telefon GSM
	-Troliu fata functional, anvelope  minim  MT (pentru open anvelopele  vor fi maxim 35")
	- Trusa de prim ajutor;
	Toate obiectele detasabile din interiorul masinii trebuie sa fie foarte bine fixate pentru a se evita accidentarile.
	Este interzis transportul de combustibil, in orice fel de recipient  auxiliar  amplasat  in interiorul  sau exteriorul autovehicului  in afara rezervorului de combustibil  din dotarea de fabrica a autovehiculului
	Recomandari: sapa troliere, topor, mijloace de iluminare si semnalizare pt cazul in care nu functioneaza instalatia electrica.
	Pe fiecare masina vor ti scrise la  loc vizibil  numele ( cu caractere de  30/30 mm), prenumele si grupa sanguina pentru fiecare membru al echipajului.
	Concurentilor le revine obligatia de a semnala organizatorilor, inaintea startului, imposibilitatea de a accesa canalul de comunicare specificat de organizator.
	Daca in urma verificarilor efectuate, rezulta ca autovehiculul supus examinarii nu corespunde normelor de Securitate prevaute in Anexa A din Regulamentul Sportiv Cadru al Campionatului National de Off Road 2021, echipajul poate fi exclus din competiti...
	Fiecare sportiv este obligat sa poarte casca de protectie auto/moto pentru competitii, cu sistemul de prindere inchis, pe intreaga durata de desfasurare a concursului (la  parcurgerea stagiilor de traseu, la probele speciale si la proba superspeciala ...
	Fiecare sportiv este obligat sa poarte centurile de siguranta fixate si montate conform prinderilor acestora (peste bazin si  peste  umar),  pe intreaga durata de desfasurare  a concursului (la parcurgerea stagiilor de traseu, la probele speciale si l...
	Pe perioada desfasurarii concursului (la parcurgerea stagiilor de traseu, la probele speciale si superspeciale) este interzis copilotului sa contrabalanseze vehicolul folosind greutatea corpului.
	In cazul  in  care  portiuni  de  traseu  vor  trece  pe drumurile  deschise circulatiei publice, parcurgerea acestora se va face cu respectarea prevederilor Codului rutier in vigoare si a mentiunilor special din roadbook.
	DOTARI DE SECURITATE  PENTRU CLASA STANDARD A, B si Callenge
	Pentru securitatea echipajelor sunt obligatorii dotarile prevazute in Anexa A din Regulamentul Sportiv Cadru al Campionatului  National de Off Road 2021, printre care:
	- cric, triunghi reflectorizant, casti de protectie, stingator, conform Anexa A din Regulamentul Sportiv Cadru
	- prelate sau material impermeabil de dimensiuni 6x3m, manusi de protectie, sufa de protectie copac;
	- autovehiculul sa fie inmatriculat;
	- bordul masinii sa indice kilometrajul corect;
	- trusa de prim ajutor;
	- echipament de comunicare statie emisie receptive in canal CB/ telefoane  mobile;
	Toate obiectele detasabile din interiorul masinii trebuie sa fie foarte bine fixate pentru a se  evita accidentarile.
	Este interzis transportul de combustibil, in orice fel de  recipient  auxiliar  amplasat  in interiorul sau exteriorul  autovehicului  in afara rezervorului  de combustibil  din dotarea de fabrica a autovehiculului
	Recomandari: sapa troliere, topor, mijloace de iluminare si semnalizare pt cazul in care nu functioneaza  instalatia electrica.
	Pe fiecare masina vor fi scrise la loc vizibil  numele ( cu caractere de 30/30 mm), prenumele si grupa sanguina pentru fiecare membru al echipajului.
	Concurentilor le revine obligatia de a semnala organizatorilor, inaintea startului, imposibilitatea de a accesa canalul de comunicare specificat de organizator.
	Daca in urma verificarilor efectuate, rezulta ca autovehiculul supus  examinarii  nu corespunde normelor de Securitate prevaute in Anexa A din Regulamentul Sportiv Cadru al Campionatului National de Off Road 2021, echipajul poate fl exclus din compe...
	Fiecare sportiv este obligat sa poarte casca de protectie auto/moto pentru competitii, cu sistemul de prindere inchis, pe intreaga durata de desfasurare a concursului  (la  parcurgerea stagiilor de traseu, la probele speciale si la proba superspeciala...
	Fiecare sportiv este obligat sa  poarte centurile de siguranta fixate si montate conform prinderilor acestora (peste bazin si  peste umar),  pe intreaga durata de desfasurare  a concursului (la parcurgerea stagiilor de traseu, la probele speciale si l...
	Pe perioada desfasurarii concursului (la parcurgerea stagiilor de traseu, la probele speciale si superspeciale) este interzis copilotului sa contrabalanseze vehicolul folosind greutatea corpului.
	In cazul in care portiuni de traseu vor trece pe drumurile deschise circulatiei publice, parcurgerea acestora se va face cu respectarea prevederilor Codului rutier in vigoare si a mentiunilor special din roadbook.
	8.  INSCRIERE:
	Inscrierea participantilor se va face numai online pe site-ul: https://cnor.ro, de pe 08 noiembrie 2021 pana pe data de  25 noiembrie 2021,  orele  23:00.
	Perioada de inscrier se va termina in ziua de 25 noiembrie 2021 pentru toate cele sase clase sportive.
	Lista cu participantii inscrisi va fi afisata la secretariatului competitiei, Hotel Motel Bucium, sos Bucium, din Iasi.
	Sportivii (pilot si copilot) vor prezenta la inscriere urmatoarele documente:
	- act de identitate (CI, BI, Pasaport),
	- permis de conducere categoria B valabil -  pentru pilot,
	- fisa tehnica a autovehiculului vizata de catre Comisarul Tehnic al competitiei/pasaport tehnic insotit de declaratie privind modificarile  aduse vehiculului,
	- asigurarea  medicala individuala  (pentru licenta "ONE EVENT"),
	- formularul de inscriere semnat si completat integral si correct,
	- declaratie pe propria raspundere privind  respectarea regulilor de  participare la competitie, cu agrearea normelor de siguranta impotriva imbolnavirii cu COVID 19,
	- declaratie consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal,
	- documentele prevazute  la art. 6.2., daca este cazul,
	- dovada achitarii  taxelor de participare,
	- licenta anuala emisa de catre FRAS sau licenta ,, one event,, (se obtine de la secretariatul concursului contra cost).
	Formularul de inscriere se completeaza numai pe site-ul https://www.cnor.ro si se semneaza la secretariatul competitiei.
	Prin grija organizatorilor, la secretariatul competitiei se va afla medic sportiv pe toata perioada de inscriere, astfel incat sportivii care vor dori obtinerea unei licente "ONE EVENT'' sa poata efectua  verificarea medicala de aptitudine, costurile ...
	La inscriere, Comisarul Tehnic al competitiei verifica daca autovehiculul indeplineste cerintele prevazute de prezentul regulament dar si conditiile stabilite prin Anexa A si B din Regulamentul  Sportiv Cadru al Campionatului National de Off Road 2021.
	Daca in urma verificarilor efectuate, rezulta ca autovehiculul supus examinarii nu corespunde clasei pentru care s-a prezentat, echipajul se poate inscrie la o clasa corespunzatoare vehicolului sau poate fi exclus din competitie (in cazul in care nu o...
	Neacordarea validarii tehnice determina neaaceptarea autovehiculului in competitive, fara ca echipajului sa i se  restituie taxa de inscriere.
	La inscriere, pentru echipajul care prezinta pasaport tehnic pentru vehicolul cu care participa in competitie, comisarul tehnic va verifica doar existenta si conformitatea echipamentelor/dotarilor obligatorii.
	Totodata, echipajul care prezinta pasaport tehnic pentru  vehicolul cu care participa in competitie va da o declaratie pe propria raspundere prin care certifica faptul ca, de la data verificarii vehiculului de catre Comisia tehnica off road si pana la...
	Taxele aferente participarii la competitie sunt:
	-Taxa sportiva (fara cazare si masa) de persoana este in cuantum de:
	 clasa standard A: 450 lei,
	 clasa standard B: 450 lei,
	 clasa Challenge: 450 lei,
	 clasa ssv: 550 lei
	 clasa open: 550 lei,
	 clasa extrem: 650 lei.
	-Taxa all inclusive (taxa sportiva, cazare 3N si mic dejun) de persoana este in cuantum de:
	 clasa standard A: 850 lei,
	  clasa standard B: 850 lei,
	 clasa  Challenge: 850 lei,
	 clasa ssv: 950 lei,
	  clasa open: 950 lei,
	  clasa extrem: 1050 lei.
	Taxele se pot achita in numerar la secretariatul competitiei sau prin transfer bancar in contul: RO26 CECE IS30 30RO N094 5606 , deschis la CEC Bank, AG. Tomesti.
	Inscrierile se vor putea face pe https://www.cnor.ro/ro/event, pana pe 25.noiembrie 2021 la ora 14:00,  iar relatii suplimentare se vor putea obtine de la secretariat.
	Organizatorii se angajeaza sa pastreze, conform prevederilor legate, confidentialitatea datelor cu caracter personal furnizate de concurenti si sa nu le utilizeze in alte scopuri.
	9. COMPETITIE:
	Competitia este formata din doua zile de TROPHY. Participantii la competitie nu puncteaza pentru clasamentul Campionatului National  de Off  Road 2021 .
	Concursul se va desfasura pe o perioada de 2 zile, cu 2 stagii de traseu. In cele doua zile de traseu concurentii vor trece prin punctele de control impuse de organizatori intr-un timp maxim alocat.
	Timpul maxim alocat poate fi modificat de catre organizatori in conditiile prezentului Regulament si va fi adus la cunostinta concurentilor inainte de inceperea concursului sau in timp util.
	10.  ORDINEA DE START:
	Ordinea de start pentru ziua urmatoare de concurs va fi data de pozitia ocupata in clasamentul intermediar.
	Neprezentarea  la start aduce penalizari  conform anexei D a Regulamentului Sportiv Cadru al Campionatului  National de Off Road 2021.
	11. ZONA DE START/SOSIRE.
	Zona de start pentru stagiile de traseu va fi CONFORM PROGRAMULUI DE MAI SUS.
	Zonele  de  start  vor  fi  securizate  prin  grija  organizatorului,  nefiind   permisa stationarea spectatorilor in imediata  vecinatate a portii de start.
	Deplasarea autovehiculelor de la zona de start pana la intrarea in arealul extravilan se va face cu o viteza sub limita legala impusa pentru acel sector de drum.
	Zona de sosire va fi amplasata in arealul extravilan al stagiului  de  traseu,  in  afara drumurilor  publice si inchisa circulatiei publice.
	12. MODIFICAREA   TRASEULUII/ABATERI:
	Organizatorii au dreptul de a modifica traseul, inclusiv al probelor speciale in functie de conditiile meteorologice sau de alte situatii exceptionale.
	Modificarile vor fi aduse la cunostinta participantilor inainte de inceperea stagiului de traseu/probelor special/probei superspeciale, sau in cazuri speciale, in timpul desfasurarii concursului.
	In cazuri foarte bine justificate, in special avand ca scop siguranta concurentilor, organizatorul poate opri concursul in orice pozitie de pe road book.
	In aceasta situatie, arbitrul de traseu va consemna  timpul fiecarui concurent la punctul de oprire.
	Portiunea de traseu ramasa pana la finish va fi neutralizata inainte de a fi  parcursa  de catre  un prim echipaj. Daca acest lucru nu este posibil, iar pe portiunea neutralizata se afla deja unul sau mai multe echipaje, dincolo de punctul de oprire s...
	Portiunile parcurse doar de o parte dintre concurenti, inainte de oprirea concursului si dincolo de punctul de oprire, vor fi considerate in afara concursului. Acesti concurenti vor fi anuntati de catre organizator imediat, prin orice mijloace, despre...
	Oprirea concursului de catre organizator nu conduce la penalizari pentru traseu neparcurs/CP ratat pentru concurentii opriti de organizator. Aceste penalizari se aplica doar concurentilor care abandoneaza din proprie initiativa.
	Orice abatere de la traseul stabilit de organizator este permisa, fara penalizari  suplimentare, in limita a 100 m distanta stanga-dreapta fata de track-ul organizatorului.
	In acest sens, orice parasire de traseu nu este luata in considerare daca revenirea in traseu se face prin acelasi loc prin care acesta a fost parasit. Verificarea se  va face  prin suprapunerea  track urilor GPS al echipajului  cu cel al organizator...
	Daca revenirea  in  traseu  se face  prin alt  traseu , situat la o distanta  mai  mare de  l00 m  de punctul de parasire, se vor acorda penalizari conform Anexei D din Regulamentul  Sportiv Cadru al Campionatului  National de Off Road 2021.
	Este permisa o abatere mai mare de 100 m fata de track-ul organizatorului numai intre acele pozitii din roadbook pentru cares-a stabilit azimut.
	Concurentii care parasesc traseul in mod intentionat/fortuit au obligatia de a anunta imediat ce este posibil,  prin orice mijloace, organizatorul.
	13. PROBA SPECIALA:
	Proba speciala  reprezinta  o  portiune  de traseu cu  grad  de  dificultate  mai  ridicat fata de restul traseului si este specifica fiecarei clase in parte.
	Portiunea de traseu afectata de proba speciala este  marcata cu banda.
	Proba speciala este coordonata de arbitri de traseu care au urmatoarele atributii:
	-dau  startul autovehiculelor,
	-supravegheaza  parcurgerea probei de catre echipaje,
	-noteaza pe foaia de arbitraj eventualele penalizari,
	-noteaza timpul parcurgerii portiunii de traseu de catre echipaje.
	Proba Speciala trebuie parcursa contra cronometru, timpul maxim fiind anuntat de catre arbitrii, inainte de intrarea  in Proba Speciala.
	Proba speciala are cuantum x2, iar punctarea se va face conform Anexei D din Regulamentul Sportiv Cadru.
	Timpul maxim (TM) alocat poate fi modificat in situatia in care conditiile meteorologice sau de securitate a concurentilor  impune acest lucru.
	14.  APARAT GPS:
	Aparatul GPS, dat de catre organizator, este obligatoriu si va fi folosit si pentru inregistrarea track-ului  parcurs de catre echipaj cu autovehiculul de concurs.
	Se penalizeaza incercarea de parcurgere a unei portiuni din traseu cu piciorul, cu GPS-ul la persoana, in conformitate cu Anexa D din Regulamentul  Sportiv Cadru.
	Fiecare echipaj are obligatia de a preda oficialilor, la SOSIRE, dispozitivul OPS  primit  la START, in caz contrar aplicandu-se penalizarile prevazute in Anexa D din Regulamentul Sportiv Cadru.
	Concurentilor  le  revine  deplina  responsabilitate  pentru  functionarea  in  bune  conditii pe toata durata  stagiilor  de  traseu,  a  GPS-ului  ce  se  inmaneaza  organizatorului  la SOSIRE  de stagiu, pentru a oferi posibilitatea descarcarii tra...
	Trackul inregistrat va fi descarcat de catre arbitrul oficial CNOR la finalul fiecarui stagiu de traseu si comparat cu trackul organizatorilor, in vederea aplicarii de penalizari.
	Calculul punctajelor si aplicarea penalizarilor se face pe baza track-ului inregistrat pe aparatul  GPS pus la dispozitie de catre organizator, iar in caz de contestatie sau la solicitarea arbitrilor CNOR se va analiza si track-ul inregistrat de concu...
	Se recomanda concurentilor achizitionarea de acumulatori de rezerva (acumulatori tip Duracell AA) pentru a se asigura functionarea in conditii optime a aparatului GPS pus la dispozitie de organizatori.
	Se recomanda concurentilor ca acestia sa detina suport pentru aparatul GPS pus la dispozitie de organizatori,  astfel incat sa se asigure functionarea  in conditii optime a acestuia.
	15. SOSIREA:
	Pentru fiecare echipaj, stagiul de traseu este considerat finalizat doar daca echipajul ii parcurge integral si trece linia de sosire prin mijloace tehnice proprii.
	Pentru echipajele care parcurg portiuni de traseu, respectiv tree linia de sosire cu autovehiculul tractat sau impins se va considera traseu neparcurs si se vor aplica penalitatile aferente (Anexa D din Regulamentul Sportiv Cadru).
	Sosirea este considerata CP si in cazul ratarii, se penalizeaza ca orice CP lipsa dintr-o sectiune neparcursa.
	La sosirea din traseu participantii sunt obligati sa predea imediat  roadbook-ul  si  GPS-ul  arbitrului ce inregistreaza sosirea din traseu ori la secretariat, in cazul abandonului sau depasirii timpului maxim.
	Ora de sosire care va fi inregistrata va fi in format: ora, minut, secunda.
	Nepredarea ROADBOOK-ului si a aparatului GPS in maxim 15 minute  de  la  terminarea traseului, se penalizeaza conform Anexei  D  din Regulamentul Sportiv Cadru.
	Lipsa integritatii sau distrugerea roadbook-ului se asimileaza cu nepredarea sa si se sanctioneaza conform Anexei D  din Regulamentul Sportiv Cadru.
	Lipsa integritatii aparatului OPS se sanctioneaza conform Anexei D din Regulamentul Sportiv Cadru.
	In caz de abandon, concurentii vor anunta imediat organizatorul, prin orice mijloace si vor nota pe foaia de arbitraj din roadbook pozitia din roadbook si ora cand se declara abandonul. Daca la sosirea la secretariat, hotel, bivuac nu se anunta organi...
	16.  CLASAMENTE:
	Dupa terminarea fiecarei zile de concurs se va intocmi un clasament intermediar pentru sectiunea TROPHY de  catre arbitrii  oficiali CNOR.  Acesta va fi clasamentul zilei.
	Clasamentul intermediar va fi afisat la Secretariatul Competitiei  cu minim 180 de minute  inainte de inceperea unui  nou stagiu de traseu.
	Clasamentul  zilei va stabili ordinea de START pentru ziua urmatoare.
	Clasamentul final al sectiunii TROPHY se va intocmi si publica dupa terminarea tuturor probelor de concurs, prin cumularea  punctelor obtinute de fiecare echipaj.
	Vor exista doua c1asamente separate: pentru categoria TROPHY - pentru fiecare c1asa si pentru Superspeciala TRIAL - pentru fiecare clasa.
	In cazul in care dupa terminarea competitiei se constata ca rezultatele sunt eronate, prin autosesizare,  in urma unei contestatii  sau  prin sesizarea Observatorului CNOR, clasamentele  pot fi  modificate de catre Comisia Sportiva a Competitiei.
	In cazul in care in c1asamentele finale al etapei mai multe echipaje se plaseaza pe acelasi loc, acestea vor primi punctajul aferent locului respectiv, urmatorul echipaj urmand a ocupa locul calculat conform fonnulei prevazute in Regulamentul Sportiv ...
	Aplicarea penalizarilor se va face in confonnitate  cu  Anexa D din  Regulamentul  Sportiv  Cadru al Campionatului  National de Off Road 2021.
	17.  CONTESTATII:
	Contestatiile de natura sportiva ori de natura tehnica sau organizare se depun la secretariatul concursului dupa incheierea fiecarui stagiu de traseu (zi  de  concurs). Termenul  limita  de depunere este cel tarziu inaintea startului in stagiul de tra...
	Contestatiile ce privesc proba superspeciala TRIAL se depun  in  termen  maxim  de  15 minute de la afisarea clasamentului aferent acesteia.
	Se iau in considerare numai contestatiile in forma scrisa ce au fost inmanate, impreuna cu taxa aferenta.
	Contestatiile vor fl analizate si rezolvate in maxim 30 minute de la  depunerea contestatiei. Se va face un proces verbal a sedintei de solutionare a contestatiei care va contine rezultatul acesteia. In cazul in care contestatia va ti admisa, se va re...
	Contestatiile  vor fi solutionate de Comisia sportiva a competitiei.
	Contestiile depuse peste termenul prevazut la art. I vor fi respinse ca tardiv introduse .
	Contestatiile depuse dupa afisarea Clasamentului final al etapei  -  pentru  categoria TROPHY - se vor solutiona in maxim 60 minute de la depunerea acestora. Sportivii care nu sunt satisfacuti de deciziile date de Comisia de sportiva competitiei se  p...
	Comisia sportiva este formata din: Director de concurs
	Director de traseu
	Arbitrul oficial CNOR
	Observator CNOR  (fara drept de vot)
	Alti oficiali din concurs (arbitri, comisari) in functie de subiectul contestat.
	18.  FESTIVITATEA  DE PREMIERE:
	Festivitatea de premiere se va desfasura in sala de festivitati de la Motel Bucium, in ziua de duminica 27.11.2021, incepand cu ora  23:00.
	Toate premiile ce vor fi acordate sunt nominale pentru fiecare ECHIPAJ clasat pe primele trei locuri la fiecare clasa in parte.
	Toti participant la competitie  vor primi diploma de participare.
	Participarea  ocupantilor  locurilor  I, II si III fiind obligatorie.
	19. DISPOZITII SPECIALE:
	Arbitrii de traseu vor purta veste reflectorizante galbene.
	Traseul va fi marcat pentru fiecare clasa competitionala in parte, dupa cum urmeaza:
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