
   

         
 

 

 
 

REGULAMENT PARTICULAR 
CAMPIONATUL NATIONAL DE RALLY CROSS 

etapa a I-a TCS RACING PARK 
 11-12 mai 2019 

 
 
 
 
INTRODUCERE 
 Etapa a I-a  din Campionatul Național de Rallycross se desfășoară și se organizează 
în conformitate cu: 

 Codul Sportiv FIA și anexele sale. 
 Regulamentul Campionatului Național de Rallycross ediția 2019. 
 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 
și numerotate de către organizatorul  ”C.S. TOPCROSSTCS”  cu  avizul  FRAS sau Colegiul 
Comisarilor Sportivi. 
 
PROGRAM 
· Începerea înscrierilor: luni  6 mai 2019 
 
Inscrierile se vor face la adresa de e-mail : teo@topcrosstcs.ro pana la data de 09 mai 
2019 ora 12.00 . Inscrierea in concurs peste data limita se poate face cu majorarea 
taxei de inscriere cu 25 % . 
 
· Închiderea înscrierilor: 10 mai 2019, ora 12:00 
· Verificări administrative: sâmbătă, 11 mai 2019, ora  10:00 
· Verificări tehnice: sâmbătă 11 mai  2019, ora 10:30 
 
· Prima ședință a comisarilor sportivi: sâmbătă 11 mai 2019, ora 10.45 
· 
 START ziua 1:  

 
Mansa I de calificari Q1 - sâmbătă 11 mai 2019, ora 11.00 

  
Manșa II Q2 -  Mansa III Q3 : sâmbătă 11 mai 2019, ora 12.00 – 16.00 

   
  
· 
 
 
 



   

 START ziua II:  
 
duminică 12 mai 2019, ora 11:00 

 Prefinale – duminică 12 mai 2019, ora 11.00 
 Finalele – duminică 12 mai 2019, ora 12.00 
· Afișarea rezultatelor provizorii: duminică 12 mai 2019, ora 13:30 
· Afișarea rezultatelor definitive: duminică 12 mai 2019, ora 14:00 
· Festivitatea de premiere: duminică 12 mai 2019, ora 15:00 
 
 
 
1. DESCRIERE GENERALĂ 
 
 
1.1. Locul, numele şi data: Cupa TCS RACING PARK  11-12 mai 2019. 
1.2. Etapă în Campionatul National de Rally Cross – etapa a I-a 2019 
1.3. Licență de organizator FRAS nr. : ____/2019 Permis de organizare: ___/ 2019 
1.4. Locația Secretariat: pista Rallycross 
1.5. Locația START/SOSIRE: pista Rallycross 
1.6. Suprafața de rulare: macadam . 
 
2. ORGANIZATOR 
2.1. Numele organizator : C.S. TOPCROSSTCS  
2.2. Adresa pistă concurs: Baza sportiva TCS RACING PARK – Gorgota-Ciolpani.DN1 
Bucuresti-Ploiesti ,km37 
    
Mobil. : 0722303462 /  0726711274 
Email: teo@topcrosstcs.ro 
 
Comitetul de organizare: 
 
OFICIALI: 
Observator FRAS : Nicolaescu Catalin 
 
ARBITRI: 
Colegiul Comisarilor Sportivi:  
Președinte: Gheorghe Vlaicu 
Comisar sportiv:  
Comisar sportiv:  
Director sportiv: Gheorghe Vlaicu 
Director organizatoric: Mihai Plesa 
Responsabil  Verificare Tehnică:  Plesa Justinian 
Secretar sef : Plesa Claudia 
Responsabil cu securitatea: Nicolaescu Catalin 
Șef traseu: Stoica Adrian 
Medic Șef: medic ambulanta delegata  
 
3. DESCRIERE TRASEU 
3.1. Lungimea /tur: 1100 m; 
3.2. Numărul tururilor: 4 în calificări și 5 în prefinala si finală; 
3.3. Suprafața de rulare: macadam. 
 



   

 
 
 
 
4. AUTOMOBILE ADMISE 
Conform Regulament CNRC 2019 
Pentru toate clasele se admite parcurgerea traseului avand copilot . 
Automobilele la care nu functioneaza contactul general ( nu opresc motorul cand se 
actioneaza din exteriorul automobilului) nu vor fi admise in competitie . 
 
5.Taxa de înscriere: 
 
150 lei pilot 
150 lei echipă 
5.1. Plata se face în numerar la organizator la validarea înscrierilor. 
5.2. Taxa de înscriere se returnează: 
5.3.2 – 100 % în cazul anulării etapei. 
 
5.4.Sunt  admiși  piloți  rezidenți  români  sau  nerezidenți, cetățeni  ai  unui  stat, membru al  
Uniunii  Europene, care  posedă  licență  FRAS  valabilă  pentru  competiția  respectivă. 
5.5. Toți  piloții  admiși  în  competiție,  ca  și  echipele  acestora  vor  puncta  în  
clasamentele  finale  ale  competiției  în  funcție  de  poziția  obținută. La  finalul  sezonului  
competițional  2019,  vor  fi  luate  în  calcul  numai  punctele  obținute  de  către  sportivii  
deținători  ai  licențelor  FRAS  și  numai  pentru aceștia  se vor  întocmi  clasamente  finale  
pe  anul  2019. 
 
 
 
6. ASIGURĂRI 
6.1. Organizatorul nu are nici o obligație față de competitori pentru daune produse lor  sau 
mașinilor de concurs. 

Prin semnarea cererii de înscriere, concurentul și echipajul scutesc pe oficiali, arbitrii 
și organizator 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 daune, provenite sau rezultate prin înscrierea sau 
participarea sa la concurs. 
6.2. Mașinile de asistență tehnică, chiar și cele cu plăci de raliu aprobate de organizator 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. NUMERE DE CONCURS  /  PLĂCI DE RALIU 
În conformitate cu Regulamentul Campionatului National de Rally Cross 2019 
 
9. CAUCIUCURI 
În conformitate cu Regulamentul Campionatului National de Rally Cross 2019 
 



   

10. CARBURANT 
În conformitate cu Regulamentul Campionatului National de Rally Cross 2019 
    
 
11. VERIFICĂRI ADMINISTRATIVE 
11.1. Locația : TCS RACING PARK - Ciolpani, Gorgota-Ciolpani , DN1 Bucuresti-Ploiesti 
,km37 
 
 
11.2. Program: sâmbătă 11 mai 2019, ora 09:00 – 10:00             
11.3. Documente necesare: 
Formularul  de înscriere ; 
Dovada achitării taxei de înscriere; 
Licența  de  pilot 
  
12. VERIFICĂRI TEHNICE 
12.1. Locația:TCS RACING PARK, Gorgota-Ciolpani.DN1 Bucuresti-Ploiesti ,km37 
12.2. Program: sâmbătă 11 mai 2019, ora 10:00 
 
 
13. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 
Conform regulamentului Campionatului National de Rally Cross 2019 
 
14. FESTIVITATEA DE PREMIERE 
14.1. Locația: TCS RACING PARK , duminică 12 mai 2019 ora 15:00 
Premii acordate:cupe și diplome. 
14.2. Se întocmesc clasamente generale pentru toate clasele atât la individual cât și la 
echipe. 
 
 
15. PROTESTE/CONTESTAȚII/APEL 
15.1. Orice  protest  este  înaintat în  scris  Directorului  sportiv  însoțit  de  taxa  respectivă. 
Protestele  verbale, colective  sau  cele  depuse  fără  achitarea  taxei  nu  se iau  în  
considerare. 
15.2.  Dreptul  de  a  protesta  îl  are  numai pilotul  înscris  în  competiție. 
Protestele/ Contestațiile/Apelul se depun conform  cu  Regulamentul  Național  de  
Rallycross 2019. 
 
 
 
 

16. REGULI DE SIGURANTA 

 

16.2 Este interzisă aprinderea focului în incinta TCS RACING PARK 
  16.2 Aruncarea gunoaielor se face obligatoriu în spaţiile special amenajate. 

 16.3 Pentru satisfacerea nevoilor fiziologice este obligatorie folosirea exclusivă a toaletelor. 

 16.4 Este interzisă vânzarea, cumpărarea, consumul sau posesia de droguri sau alte 
substanţe interzise prin lege în interiorul TCS RACING PARK 



   

 

16.5 Este interzisa deraparea/patinarea sau circulatia cu viteza mai mare de 15km/h pe 
drumurile de servitute/paddock din incinta TCS RACING PARK  

16.6 În situația unor abateri repetate de la prezentul REGULAMENT și a nerespectării 
instrucțiunilor sau recomandărilor primite, Administrația Clubului Sportiv TOPCROSS își 
rezervă dreptul de a solicita oricărei persoane care nu se supune acestuia EXCLUDEREA 
din incinta TCS RACING PARK 

 

 

 


