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VITEZĂ ÎN COASTĂ  
 

AVAND IN VEDERE SITUATIA EPIDEMIOLOGICA PE TOT 
PARCURSUL COMPETITIEI ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MASTII 
IN AFARA AUTOTURISMULUI DE CONCURS. 

NERESPECTAREA PURTARII MASTII SE PEDEPSESTE PRIN 
EXCLUDERE FARA RESTITUIREA TAXEI DE INSCRIERE-SI AMENDA. 

PE PERIOADA REGRUPARII ESTE INTERZISA PARASIREA 
AUTOTURISMULUI DE CONCURS. 

 
MĂSURI OBLIGATORII DE PREVENȚIE EPIDEMIOLOGICĂ ȘI DISTANȚARE 

SOCIALĂ 
 

NOTĂ: Toate măsurile specifice prezentate în acest material vor fi completate cu ultimele seturi de 
instrucțiuni emise de autorități, la data desfășurării evenimentului. 
Sportivii, echipele tehnice, oficialii, arbitrii, membrii echipei de organizare și reprezentanții media sunt 
obligați să respecte toate măsurile impuse de autorități și de organizator, cuprinse în Ordinul Comun al 
Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerului Sănătății, referitor la desfășurarea și organizarea 
competițiilor sportive auto. 
Măsurile cu privire la igiena personală și la distanțarea sociala rămân 
permanente și 
obligatorii pe timpul desfășurării competiției, începând cu sosirea în locația de 
concurs: 
• Spațiu propriu pentru dezinfectare pentru fiecare echipă tehnică; 
• Distanțare fizică atât în spațiile tehnice cât și în parcul de regrupare; 
• Purtarea măștii de protecție în spațiile închise și / sau aglomerate; 
• Folosirea comunicării online cu organizatorul, conducerea cursei și 
reprezentanții media; 
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              SPĂLARE FRECVENTĂ          DEZINFECTARE PE    EVITAREA SPAȚIILOR  
                 PE MÂINI CU APĂ                       MÂINI                          AGLOMERATE  
                          ŞI SĂPUN  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UTILIZAREA MĂŞTII     UTILIZAREA MĂNUŞILOR  
                                                            DE PROTECȚIE 

 
Nerespectarea măsurilor de mai sus sunt sancționate prin:  
• Prima abatere - avertisment;  
• Amendă în valoare de 500 € plătită către organizator;  
• Propunere către conducerea cursei pentru excludere;  
Responsabil pentru aplicarea și respectarea celor menționate mai sus: Constantin Ciufrilă –tel.0769 050 000 

 
Organizatorul îşi rerzervă dreptul să solicite conducerii cursei anularea unor manşe în cazul în care, din 
motive de forţă majoră (ieşiri în decor cu repunere greoaie, calamităţi, etc.) nu se poate respecta 
programul orar stabilit în autorizaţia de închidere a drumului. 
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