
REGULAMENT PARTICULAR 

al competitiei Cupa " TOAMNA IN APUSENI" 2021 

Competitia Cupa" TOAMNA IN APUSENI" este organizata de ASOCIATIA SPORTIVA CLUB 
OFFROAD BRAD in perioada 22-24 OCTOMBRIE 2021,in ORASUL ABRUD 

1. Regulament Sportiv

Competitia se va desfasura pe teritoriul judetului Alba , in zona orasului Abrud, comuna Rosia Montana 
,i comuna Bucium, cu start si sosire in ziua de concurs la punctele stabilite de organizatori. 

Competitia se adreseaza atat echipajelor de incepatori, care vor utiliza vehicule 4x4 fara modificari structurale 

speciale, cat si echipajelor care au experienta si utilizeaza in concurs vehicule 4x4 cu modificari speciale pentru 

offroad. Navigarea se va face pe track si Road Book atat la clasa Open -Extrem cat si la clasa Standard. 
Sportivii sunt obligati sa aiba mijloace de inregistreare a traseului parcurs. 

Competitia se va organiza cu respectarea stricta a Regulamentul sportiv cadru al CNOR 2020 plus anexe si al 
prezentului Regulament Particular. 

Se va concura la urmatoarele clase: 

a. Clasa OPEN EXTREM .
b. Clasa STANDARD A
C. Clasa STANDARD B
d. Clasa Challenge (STANDARD C)
e. Clasa HOBBY
f. Clasa SSV

Ordinea de start va fi intercalata si va fii trasa la sorti in momentul înscrieri 

Va pleca cate o masina din fiecare clasa la 1 min 

Taxa pentru eventualele contestati este de 500 ron 

2. Echipa de organizare

Furdui Bogdan -director concurs tel. 07 42983900
Szekely Radu -director clasa Open - Extrem - tel. 07 45 215 277
Cioara Danut - director clasa Standard A - tel. 0751 597 193
David Codrin - director clasa Standard B,Challenge ,SSV, tel. 0744 697 478 
Jurca Ciprian - director clasa Hobby - tel. 0752 853 157 



Berindeie Sergiu - director securitate - tel. 0735 537 905 
Keli Cristian - director tehnic-tel.O? 43 005 606 
Anca Mihai - secretariat - tel. 0745 837 004 

3. Taxe competitie:
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-225 ren/participant ( 450 echipaj ) :include traseul de off road stabilit de catre organizatori, tricoul
evenimentului , pachet hrana in traseu .

-100 ron lnsotitori .

4.Cazarea.

Locatia si modul de organizare a cazarii 

Locatia cazarii: Hoteluri si Pensiuni din zona oraSului Abrud 

Pentru informatii Ma cavei Andrei 07 45 046 489 

Ocuparea locurilor de cazare se face dupa regula primul venit,primul servit. 

5.Conditii de inscriere si participare.

Documentele necesare pentru înscriere: 

- Acte de identitate pentru pilot si copilot

- Permis de conducere valabil pentru pilot

-Declaratie pe propria raspundere.

Sportivii vor respecta întocmai regulamentele in vigoare si regulile stabilite de organizator, care se va 

îngriji de comunicarea acestora tuturor participantilor. Orice abatere de la acestea va fi penalizata 

corespunzator. 

6. Programul de desfasurare al competitiei

Competitia se va desfăsura in perioada 22-24 octombrie 2021, pe teritoriul judetului Alba , in zona Orasului 

Abrud, Comunei Bucium si a Comunei Rosia Montana, după următorul program: 

VINERI 22 Octombrie 2021 

14.00 - 22.00 - lnscrieri (secretariatul din incinta Restaurantului Laguna) si verificare tehnica autovehicule 

20.00-cina 

SAMBATA 23 Octombrie 2021 

07.00-09.00 înscrieri si verificare tehnica autovehicule 



07.00-09.00 -mic dejun 

09.30-sedinta tehnica 

10.00-startul 

18.00-ora estimata sosire 

20.00-cina 

DUMINICA 24 Octombrie 2021 

08.00-09.30-mic dejun 

09.30-sedinta tehnica 

10.00-proba trial 

14.00-ora estimata premiere. 

16.00- Drum Bun 
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Nota: Acest program este orientativ. Eventualele modificari se vor afisa la Secretariat si 

anunta la Sedinta tehnica de sambata. 

Detaliile programului pentru fiecare zi de competitie vor fi comunicate la secretariat ( la panoul de afisaj ) 

7. lnformatii utile.

Secretariatul concursului se va afla in incinta Restaurantului Laguna Abrud. Tot acolo se va afla biroul de 
presa. 
Locul panourilor de informare unde vor fi afisate informatiile pentru concurenti,clasamentele intermediare si 
finale, numar de km de traseu zilnic, program contestatii etc. este in zona secretariatui, asigurandu-se accesul 
facil al concurentilor la informatii, in timp util. 

Parcul tehnic se afla in imediata apropiere a stadionului unde se pot efectua si reparatii pana la ora 22.00, cu 

respectarea regulamentului. 

Modalitatile de comunicare cu staff-ul competitiei 

- telefonie mobila ( comunicandu-se concurentilor numerele de telefon ale responsabililor organizatori).

- comunicare directa, in special cu ocazia sedintelor tehnice.

Cel mai apropiat centru medical este Spitalul Oradenesc Abrud 

8.Condiţiile şi dotările recomandate ale vehiculelor participante la competiţie şi conditiile de siguranţă ale

echipajelor sunt cele din Anexa A din Regulamentul Sportiv Cadru al Campionatului Naţional de Off Road 

2020. 
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Sunt acceptate să participe numai autovehicule cu tracţiune integrală, care au o masă cuprinsă întren 900 -

3500 kg în stare de funcţionare, ce îndeplinesc condiţiile de dotare minimă obligatorie pentru fiecare clasă în 

parte prevăzute în prezentul regulament şi completat cu Anexa A din Regulamentul Sportiv Cadru al 

Campionatului National de Off Road 2020 

8.1. RTl CLASA STANDARD A si B 

RTl.1 Definiţii 

Clasa STANDARD A este destinată autovehiculelor cu tracţiune 4x4, de serie, a căror masă maximă 
autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al căror motor termic are capacitatea cilindrică mai mică sau egală cu 2000 
cmc. 

Clasa STANDARD B este destinată autovehiculelor cu tracţiune 4x4, de serie, a căror masă maximă 
autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al căror motor termic are capacitatea cilindrică mai mare de 2000 cmc. 

Un autovehicul 4x4 de serie definit la cap. RT1 este un autovehicul fabricat în producţie de serie de un 
producător de autovehicule, cu tracţiune 4x4 permanentă sau cuplabilă, care poate circula pe drumurile publice 
din România în condiţiile respectării codului rutier pe întreaga perioadă a desfăşurării competiţiei 
(responsabilitatea deţinerii documentelor valabile pentru circulaţia pe drumurile publice revine exclusiv pilotului) 
şi care respectă specificaţiile de la punctele RT1. 

RTl.2 Caroseria 

Sunt interzise următoarele: 

• modificări de structură ale caroseriei prin decuparea / tăierea / demontarea elementelor de rezistenţă:
stâlpii verticali care susţin uşile indiferent de numărul acestora şi de poziţionarea lor - lateral sau în spate, 
pavilionul metalic şi/sau structurile metalice care unesc stâlpii verticali, rama parbrizului, cadrul lateral al uşilor, 
lonjeroanele superioare sau inferioare, pragurile precum şi toate elementele de rigidizare ale acestora; 

• decuparea podelei caroseriei (cu excepţia găurilor tehnologice sau necesare pentru fixarea unor
componente adiţionale); starea podelei trebuie să fie corespunzătoare din punctul de vedere al rezistenţei 
mecanice (fără suprafeţe cu slabă rezistenţă mecanică din cauza efectului coroziunii); 

• structurile deschise (de tip soft top) în dreptul zonei locurilor din faţă ale autovehiculului;

• rabatarea ramei parbrizului şi a parbrizului, în cazul în care autovehiculul este dotat cu parbriz
rabatabil; 

• eliminarea uşilor, capotelor, aripilor şi a geamurilor fixe cu excepţia acelor componente care au fost
proiectate de fabricant să poată fi demontate de utilizator (soft top, hard top); 

• montarea sau înlocuirea de elemente exterioare ale caroseriei (aripi faţă şi spate, uşi) fabricate din
materiale compozite (cum ar fi: policarbonat, polipropilena, ABS, polistiren, fibră de sticlă ş.a.); • înlăturarea 
parbrizului din sticlă sau înlocuirea acestuia cu unul din materiale plastice sau compozite. 



Sunt permise următoarele: 

• înlocuirea geamurilor din sticlă ale autovehiculului cu unele din policarbonat compact;

• modificarea prin decupare a aripilor exterioare şi/sau a contra-aripilor faţă sau spate în zona pasajelor
roţilor pentru montarea apărătorilor de noroi; 

• înlocuirea capotei metalice cu una din material compozit (fibra de sticla);

• modificarea, înlocuirea sau eliminarea bărilor de protecţie faţă şi spate;

• montarea de apărători de noroi suplimentare în zona pasajului (arcului) roţilor;

• adăugarea oricărui instrument de bord;

• înlocuirea volanului;

• montarea de elemente optice adiţionale: proiectoare, blocuri optice;

• montarea în interiorul habitaclului a oricăror accesorii care ţin de:

• estetică sau confort: lumini suplimentare, ventilaţie auxiliară, radio, staţie de emisie recepţie, aparate
de navigaţie, aparate de măsurare a distanţei etc., 

• siguranţă şi uşurinţă în exploatare: spălătoare de geamuri, oglinzi, compresoare de aer etc.

• montarea de scuturi de protecţie termică sau mecanică în partea inferioară a caroseriei;

• montarea unor elemente exterioare care pot proteja caroseria: roii cage exterior, protecţii de tip "tree
slide", praguri adiţionale, buii bar, apărători metalice ale elementelor optice; 

• montarea uneia sau mai multor baterii de acumulatori suplimentare. Bateriile de acumulatori trebuie să
fie fixate ferm, iar bornele de plus izolate electric; 

• modificarea prinderilor caroseriei pe şasiu.

Dacă este eliminată tapiţeria interioară a uşilor din faţă din dotarea standard a autovehiculului este 
obligatoriu ca aceasta să fie înlocuită cu panouri din materiale rigide fixate ferm de structura uşilor. Sunt 
interzise panourile rigide din materiale plastice care pot produce fragmente ascuţite în cazul spargerii lor. 

RTl.3 Şasiul 

Dacă autovehiculul are şasiu asupra acestuia nu se permit modificări de structura sau de formă. Nu 
este permisă tăierea şasiului sau eliminarea unor părţi din şasiu. Sunt permise numai rigidizări în zona 
punctelor de fixare a suspensiei, transmisiei, evacuării sau rigidizarea şasiului prin adăugarea unor elemente 
structurale adiţionale transversale sau longitudinale. 

RTl.4 Troliul 

Este obligatorie montarea unui singur troliu acţionat de un singur motor electric cu direcţia de tragere 
frontală. Este recomandată utilizarea liniilor de tragere confecţionate din fire sintetice. Este permisă montarea 
troliului în exteriorul sau în interiorul caroseriei. 
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În cazul în care se vor utiliza linii de tragere confecţionate din fire din oţel este obligatorie utilizarea unui 
lest montat pe linia de tragere în timpul utilizării troliului. Lestul va avea greutatea de cel puţin 1 kg şi 
dimensiunile minime de 300x200mm. 

Nu este permisă utilizarea unui troliu cu acţionare mecanică sau hidraulică. În cazul autovehiculelor 
care au fost echipate din fabrică cu un troliu cu acţionare mecanică sau hidraulică acceptarea acestora în 
competiţie se face numai după validarea lor de către comisia tehnică. 

În cazul troliului montat în habitaclu, tamburul trebuie să fie protejat (acoperit) cu materiale rigide pentru 
a se evita accidentările. În cazul troliilor montate în habitaclu, se acceptă numai utilizarea liniilor de tragere din 
fire sintetice (este interzisă utilizarea cablurilor din fire din oţel). 

RTl.5 Motorul 

Nu se pot modifica şi vor fi cele din echiparea de fabrică următoarele: 

• Motorul un poate fi înlocuit cu unul al altui producător;

Se pot modifica următoarele: 

• Este permisa înlocuirea motorului cu unul construit de acelaşi producător, cu cilindree adecvată clasei;

• baia de ulei;

• filtrul de ulei;

• radiatorul de răcire ulei;

• filtrul de aer (poziţionarea acestuia, forma, dimensiunile atât a carcasei cât şi elementului filtrant
precum şi adăugarea de tubulatură exterioară de tip snorkel); 

• tubulatura de admisie de la filtrul de aer pana la intrarea în galeria de admisie, inclusiv legăturile cu
turbo-compresorul sau compresorul mecanic, dacă acesta există; 

• sistemul de supraalimentare (turbo-compresorul sau compresorul mecanic, după caz);

• tubulatura de evacuare a gazelor arse fără a se modifica galeria de evacuare în sensul că se pot
elimina amortizoarele de zgomot (tobele) sau eventualele componente pentru reducerea emisiilor poluante 
însă lungimea tubulaturii de evacuare măsurată de la ieşirea din chiulasă şi până la terminaţia ei finală trebuie 
să fie de minim 2/3 din lungimea ampatamentului vehiculului (distanţa dintre axele punţilor); 

• sistemul de alimentare cu carburant cu excepţia rezervorului de carburant;

• sistemul de injecţie sau de carburaţie;

• sistemul de răcire poate fi modificat şi se permit următoarele:

• modificarea ventilatoarelor de răcire (a dimensiunilor şi a numărului lor);

• modificarea radiatorului de răcire, însă este obligatorie menţinerea acestuia în poziţia prevăzută de
fabricant. RT1 .6 Cutia de viteze 
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Cutia de viteze din echiparea de fabrică a autovehiculului nu poate fi modificată. Suporţii de fixare ai 
acesteia pe şasiu / caroserie se pot modifica însă nu şi numărul lor sau prinderile acestora pe şasiu. 

Poate fi adăugat un radiator de răcire a uleiului din cutia de viteze împreună cu componentele auxiliare 
ale acestuia (pompa de ulei, conducte). Este interzisă montarea componentelor sistemului de răcire a uleiului 
din cutia de viteze în interiorul caroseriei. 

RTl.7 Diferenţialele şi cutia de transfer 

Diferenţialele şi cutia de transfer trebuie să fie operaţionale şi capabile să asigure transmisia 4x4. 
Sistemele de blocare a diferenţialelor sunt permise. 

RT 1.8 Suspensia 

Nu sunt permise următoarele: 

• modificarea punctelor de fixare a suspensiei pe şasiu/caroserie;

• modificarea soluţiei constructive a suspensiei faţă de cea de fabrică;

• utilizarea unor amortizoare suplimentare faţă de cele prevăzute de fabricant;

• utilizarea altor tipuri de limitatoare ale mişcării suspensiei, decât cele cu care maşina a fost echipată
din fabrică (ex: bump stop hidraulic sau pneumatic). 

Sunt permise următoarele: 

• înlocuirea arcurilor fără modificarea punctelor de sprijin ale acestora pe punţi şi/sau caroserie/şasiu;

• înlocuirea amortizoarelor fără modificarea punctelor de fixare ale acestora pe punţi şi/sau caroserie/şasiu;

•înlocuirea / eliminarea bărilor stabilizatoare. RT1 .9 Punţile

Nu sunt permise următoarele: 

• modificarea punţilor rigide sau independente din echiparea de fabrică a autovehiculului;

Sunt permise următoarele: 

• înlocuirea componentelor de fixare longitudinale (tendoane) ale punţilor rigide fără însă a se modifica
punctele de fixare ale acestora pe caroserie/şasiu sau pe punţi; 

• utilizarea unor elemente de protecţie a diferenţialelor (scuturi metalice).

În cazul în care, autovehiculul are punte/punţi de tip partale din dotarea de fabrică a acestuia, 
acceptarea autovehiculului în competiţie se va face numai după validarea acestuia de către comisia tehnică. 

RTl.10 Roţile 



Este permisă utilizarea jantelor cu sisteme anti dejantare (bead lock). 

Dimensiunea maximă a anvelopelor este limitată astfel: 

Standard A MAXIM 31

Standard B MAXIM 35
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Profilul de rulare recomandat al anvelopelor este minim MT (Mud Terrain). Este interzisă utilizarea 
anvelopelor cu profil agricol (tip tractor). 

Ecartamentul (distanţa între roţile aceleiaşi punţi) trebuie să fie de maxim 2300 mm. Se măsoară la 
exteriorul anvelopelor. 

Este interzisă utilizarea lanţurilor pentru anvelope în timpul competiţiei. 

RTl.11 Rezervorul de carburant 

Nu sunt permise modificări ale rezervorului de carburant. Nu este permisă montarea unui rezervor 
adiţional de carburant. 

Este recomandată montarea unui scut ce asigură o protecţie mai bună la lovituri a rezervorului de 
carburant. Se acceptă montarea unei guri de umplere a rezervorului cu capac de închidere de tip "racing" cu 
sau fără omologare. RT1 .12 Sistemul de frânare 

Este permisă modificarea constructivă a sistemului de frânare din echiparea originală a autovehiculului. 
Se pot utiliza alt tip de conducte de frână, alt tip de etrieri, alte garnituri de frânare, alte discuri de frână, alt tip 
de pompă de frână, alt repartitor de distribuţie a forţei de frânare, cu păstrarea soluţiei constructive iniţiale cu 
care a fost dotat autovehiculul din fabrică din punct de vedere al: tipului de frâne (cu disc sau cu tamburi) şi al 
sistemului de acţionare a franei de parcare (de urgenţă). 

Nu este permisă utilizarea unui alt sistem de frânare independent nici pe roţile axei faţă nici pe roţile 
axei spate (frână de colţ). 

RTl.13 Sistemul de direcţie 

Este interzisă schimbarea soluţiei constructive de acţionare şi montare a sistemului de direcţie din 
echiparea de fabrică a autovehiculului. Este permisă montarea de componente de tip "heavy duty" în sistemul 
de direcţie. 

RTl.14 Luminile 

Este obligatorie prezenţa unui sistem de iluminare complet funcţional: faruri, semnalizatoare, lumini de 
staţionare, stop frână. 

Este obligatorie prezenţa unui claxon funcţional. 

RTl.15 Dotări de siguranţă 

Nu sunt admise centuri de siguranţă deteriorate, cu catarame blocate sau incomplete, cu sisteme de 
închidere/deschidere defecte sau cu sisteme de prindere pe caroserie deteriorate sau incomplet fixate. 
Prinderea centurilor de siguranţă se va face în minim 3 puncte. Este recomandată utilizarea centurilor de 
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siguranţă de tip ham cu prindere în minim 4 puncte pe structura de tip roii cage. Dacă se utilizează centuri de 
siguranţă cu prindere în 3 puncte dotate cu retractor / blocator mecanic, acesta trebuie să fie complet 
funcţional. Centurile de siguranţă trebuie să fie fixate peste corp conform cu specificaţiile acestora (cel puţin 
peste bazin şi peste umeri). 

Pe parcursul desfăşurării probelor competiţiei este obligatorie purtarea căştilor de protecţie pentru pilot 
şi copilot şi a centurilor de siguranţă. Casca trebuie să fie purtată cu sistemul de prindere închis. Casca trebuie 
să fie destinată pentru competiţii auto/moto şi este obligatoriu ca forma acesteia să acopere urechile în 
totalitate. 

Pentru evitarea accidentelor este recomandat ca manipularea / atingerea liniei de tragere în timpul 
utilizării troliului să se facă numai atunci când autovehiculul este oprit şi s-au luat toate măsurile pentru 
asigurarea imobilizării acestuia. 

Autovehiculul trebuie să aibă minim două scaune amplasate în partea din faţă, pentru pilot şi copilot, 
care trebuie să fie fixate ferm de structura podelei sau de structura de tip roii cage . Sunt recomandate 
scaunele de tip motorsport cu susţinere şi protecţie laterală. Nu sunt admise scaunele care prezintă defecte 
mecanice evidente: structura de rezistenţă este deteriorată, părţi lipsă, lipsa tetierelor sau fixarea 
necorespunzătoare a acestora în cazul în care tetierele nu sunt integrate în structura spătarului scaunelor. Este 
obligatoriu ca scaunele să fie prevăzute cu tetiere (fixe, reglabile sau încorporate). 

Este interzisă modificarea sistemelor de închidere / deschidere şi zăvorâre a uşilor din faţă. Acestea 
trebuie să fie cele din dotarea de fabrică a autovehiculului. Sistemele trebuie să fie complet funcţionale atât la 
acţionarea din interior cât şi din exterior. 

Autovehiculul va fi dotat cu cel puţin un extinctor manual cu pulbere de tip P2 de 2 kilograme, cu 
manometru şi sigiliu de verificare, care să fie în termenul de valabilitate şi să respecte legislaţia din România. 
Se acceptă numai stingătoare cu pulbere sau cu spumă mecanică. Pentru evitarea accidentărilor extinctorul 
trebuie să fie amplasat în locuri uşor accesibile şi fixat ferm pentru a se evita desprinderea accidentală a 
acestuia. 

Orice obiect amplasat în interiorul caroseriei va fi fixat ferm pentru a evita desprinderea acestuia în 
timpul competiţiei. 

Este interzisă utilizarea în interior a panourilor rigide de protecţie sau despărţitoare din materiale 
plastice (ex: plexiglass) care pot produce fragmente ascuţite în cazul spargerii lor (de ex: panouri de 
compartimentare, trape, panouri de uşi ş.a.). 

RT 1.16 Specificaţii generale 

Autovehiculul va fi dotat obligatoriu cu: 

-prelată sau orice alt material impermeabil având dimensiunile cel puţin egale cu perimetrul
autovehicului pentru protecţia solului în zona de service sau bivuac. Se recomandă dimensiunile de 
6000x3000mm; trusă de prim ajutor sigilată şi în termen de valabilitate; şufă de protecţie copac cu lăţime de 
minim 60 mm; 

• Este recomandată utilizarea unui sistem fix de înregistrare şi măsurare a distanţei parcurse conectat la
transmisia autovehiculului. 

• Este interzis transportul de combustibil în orice fel de recipient auxiliar amplasat în interiorul sau
exteriorul autovehiculului în afara rezervorului de combustibil din dotarea de fabrică a autovehiculului. 



• Este interzisă acceptarea în concurs a autovehiculelor care prezintă scurgeri evidente de lichide
(uleiuri, carburant, lichid de răcire, lichid de frână). 

RT2 CLASA Standard C sau Challenge 

RT2.1 Definiţii 

Clasa Challenge este destinată autovehiculelor cu tracţiune 4x4 derivate dintr-un autovehicul fabricat în 
serie de un producător de autovehicule, a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg Un 
autovehicul 4x4 de serie definit la cap. RT2 este un autovehicul care are la bază un autovehicul fabricat în 
producţie de serie de un producător de autovehicule, cu tracţiune 4x4 şi care respectă specificaţiile menţionate 
la punctele RT2. 

RT2.2 Caroseria 

Sunt interzise următoarele: 

• modificări de structură a caroseriei prin decuparea I tăierea / demontarea elementelor de rezistenţă
din zona scaunelor din faţă: stâlpii verticali care susţin uşile din faţă, pavilionul metalic şi/sau structurile 
metalice care unesc stâlpii verticali A şi B, rama parbrizului, cadrul lateral al uşilor, precum şi toate elementele 
de rigidizare ale acestora; 

• decuparea podelei caroseriei în zona scaunelor din faţă (cu excepţia găurilor tehnologice sau
necesare pentru fixarea unor componente adiţionale) iar starea acesteia trebuie să fie corespunzătoare din 
punctul de vedere al rezistenţei mecanice (fără suprafeţe cu slabă rezistenţă mecanică din cauza efectului 
coroziunii). 

• structurile deschise (de tip soft top) în dreptul zonei scaunelor din faţă ale autovehicului; rabatarea
ramei parbrizului şi a parbrizului, în cazul în care autovehiculul este dotat cu parbriz rabatabil; eliminarea uşilor, 
capotelor, aripilor cu excepţia acelor componente care au fost proiectate de fabricant să poată fi demontate de 
utilizator (soft top, hard top); înlăturarea parbrizului din sticlă sau înlocuirea acestuia cu unul din materiale 
plastice sau compozite; utilizarea unei caroserii montată pe un şasiu care nu provine de la aceeaşi marca sau 
model de autovehicul. 

Sunt permise următoarele: 

• modificarea uşilor, capotelor, aripilor sau a altor elementele ale caroseriei care nu fac parte din
modificările de structură de rezistenţă precizate mai sus; 

• înlocuirea geamurilor din sticlă ale autovehiculului cu unele din policarbonat compact, cu excepţia
parbrizului; 

• montarea sau înlocuirea de elemente exterioare ale caroseriei (capotă motor, aripi faţă şi spate, uşi)
fabricate din materiale compozite; 



• modificarea, înlocuirea sau eliminarea bărilor de protecţie faţă şi spate;

• montarea de apărători de noroi suplimentare în zona pasajului (arcului) roţilor;

• adăugarea oricărui instrument de bord;

• înlocuirea volanului;

• montarea de elemente optice adiţionale: proiectoare, blocuri optice;

• montarea în interiorul habitaclului a oricăror accesorii care ţin de:

• estetică sau confort: lumini suplimentare, ventilaţie auxiliară, radio, staţie de emisie recepţie, aparate
de navigaţie, aparate de măsurare a distanţei etc. 

• siguranţă şi uşurinţă în exploatare: spălătoare de geamuri, oglinzi, compresoare de aer etc.

· • montarea de scuturi de protecţie termică sau mecanică în partea inferioară a caroseriei / şasiului;

• montarea de elemente exterioare care pot proteja caroseria: roii cage exterior integral sau parţial,
protecţii de tip "tree slide", praguri adiţionale, buii bar, apărători metalice ale elementelor optice; 

• modificarea poziţiei bateriilor de acumulatori şi/sau montarea uneia sau mai multor baterii de
acumulatori suplimentare. Bateriile de acumulatori trebuie să fie fixate ferm, iar bornele de plus izolate electric; 

• modificarea prinderilor caroseriei pe şasiu.

Dacă este eliminată tapiţeria interioară a uşilor din faţă din dotarea standard a autovehiculului este 
obligatoriu ca aceasta să fie înlocuită cu panouri din materiale rigide fixate ferm de structura uşilor. Sunt 
interzise panourile rigide din materiale plastice care pot produce fragmente ascuţite în cazul spargerii lor. 

RT2.3 Şasiul 

Dacă autovehiculul are şasiu asupra acestuia se permit modificări de structura sau de formă. Sunt 
permise rigidizări şi/sau modificări ale punctelor de fixare a suspensiei pe şasiu, a punctelor de fixare a 
transmisiei, a evacuării sau rigidizarea şasiului prin adăugarea unor elemente structurale adiţionale 
transversale sau longitudinale. 

Este permisă decuparea şasiului în următoarele limite: 

• în partea din faţă până la axa punţii din faţă (axa roţilor);

• în partea din spate până la a a punţii din spate (axa roţilor).

RT2.4 Troliul 

Este obligatorie montarea unui troliu acţionat electric cu direcţia de tragere frontală. Este recomandată 
utilizarea liniilor de tragere confecţionate din fire sintetice. 

Este permisă montarea troliului în exteriorul sau în interiorul caroseriei. 
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în cazul în care se vor utiliza linii de tragere confecţionate din fire din oţel în timpul utilizării troliului este 
obligatorie utilizarea unui lest montat pe linia de tragere. Lestul va avea cel puţin greutatea de1 kg şi 
dimensiunile minime de 300x200mm. 

Nu este permisă utilizarea unui troliu cu acţionare mecanică sau hidraulică. În cazul autovehiculelor 
care au fost echipate din fabrică cu un troliu cu acţionare mecanică sau hidraulică acceptarea acestora în 
competiţie se face numai după validarea lor de către comisia tehnică. 

În cazul troliului montat în habitaclu tamburul trebuie să fie protejat (acoperit) cu materiale rigide pentru 
a se evita accidentările. În cazul troliilor montate în habitaclu se acceptă numai utilizarea liniilor de tragere din 
fire sintetice (este interzisă utilizarea cablurilor din fire din oţel). 

RT2.5 Motorul 

Motorul este la liberă alegere. Nu există restricţii. 

Se recomandă modificarea sistemului de ventilaţie al carterului motorului, astfel încât să nu existe 
posibilitatea unor scurgeri de ulei în cazul în care autovehiculul se răstoarnă. Tubulatura de evacuare a gazelor 
arse trebuie să fie realizată astfel încât ieşirea acesteia să fie pozitionată în partea laterală a autovehiculului 
sau înspre spate şi lungimea ei măsurată de la ieşirea din chiulasă şi până la terminaţia ei finală trebuie să fie 
de minim 2/3 din lungimea ampatamentului vehiculului (distanţa dintre axele punţilor). 

RT2.6 Transmisia 

Cutia de viteze, cutia de transfer şi diferenţialele sunt la liberă alegere. Este obligatoriu să existe o 
treaptă funcţională de mers înapoi. 

RT2.7 Suspensia 

Modificarea punctelor de fixare a suspensiei pe şasiu/caroserie este permisă. Se admit modificări la 
structura constructivă originală a suspensiei. 

Nu este permisă utilizarea suspensiei de tip coii over. 

Este permisă utilizarea de limitatoare a mişcării suspensiei (ex: bump stop). 

RT2.8 Punţile 

Este permisă modificarea / înlocuirea punţilor rigide sau independente din dotarea originală a 
autovehiculului. 

Nu sunt permise punţile partale. În cazul în care autovehiculul are punţi de tip partale din dotarea de 
fabrică a acestuia acceptarea autovehciulului în competiţie se va face numai după validarea acestuia de către 
comisia tehnică. 

RT2.9 Roţile 

Este permisă utilizarea jantelor cu sisteme anti dejantare (bead lock). 

Dimensiunea maximă a anvelopelor este la libera alegere .Nu exista restrictii 
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Profilul de rulare recomandat al anvelopelor este minim MT (Mud Terrain). Este interzisă utilizarea 
anvelopelor cu profil agricol (gen tractor). 

Ecartamentul (distanţa între roţile aceleiaşi punţi) trebuie să fie de maxim 2300 mm. Se măsoară la 
exteriorul anvelopei. 

Este interzisă utilizarea lanţurilor pentru anvelope în timpul competiţiei. 

RT2.10 Rezervorul de carburant 

Nu este permisa amplasarea rezervorului de carburant în interiorul habitaclului. 

Este recomandată montarea unui scut ce asigură o protecţie mai bună la lovituri a rezervorului de 
carburant. Se acceptă montarea unei guri de umplere a rezervorului cu capac de închidere de tip "racing" cu 
sau fără omologare. 

RT2.11 Sistemul de frânare 

Este permisă modificarea constructivă a sistemului de frânare din echiparea de fabrică a 
autovehiculului. 

Este permisă utilizarea mai multor sisteme de frânare independente. 

RT2.12 Sistemul de direcţie 

Este interzisă schimbarea soluţiei constructive de acţionare şi montare a sistemului de direcţie din 
echiparea originală a autovehiculului. Este permisă montarea de componente de tip "heavy duty'' în sistemul de 
direcţie. Este permisa instalarea unui sistem de asistenta hidraulic. 

RT2.13 Luminile 

Este obligatorie prezenţa unui sistem de iluminare complet funcţional: faruri, semnalizatoare, lumini de 
staţionare, stop frână. 

Este obligatorie prezenţa unui claxon funcţional. 

RT2.14 Dotări de siguranţă 

Este obligatorie montarea unei structuri de siguranţă interioară sau exterioara de tip roii cage, conform 
anexei B. 

În cazul în care autovehiculul este dotat cu soft top în zona scaunelor din faţă este obligatorie montarea 
unui pavilion rigid în zona dintre stâlpii A şi B ai caroseriei sau pe toată suprafaţa superioară a structurii de tip 
roii cage. Se acceptă pavilion rigid cu următoarele caracterisitici constructive: 

• materialul pavilionului va fi din tablă de oţel cu grosime de cel puţin 1,0 mm sau din tablă de aluminiu
cu o grosime de cel puţin 2,0 mm; 

• tabla acoperişului se va fixa de rama parbrizului, de stâlpii A, de rama laterală a uşilor şi de rama
stâlpilor B sau de structura de tip roii cage, prin sudură sau fixare cu nituri. Centurile de siguranţă de tip ham 
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sunt obligatorii pentru pilot şi copilot. Nu sunt admise centuri de siguranţă deteriorate, cu catarame blocate sau 
incomplete, cu sisteme de închidere/deschidere defecte sau cu sisteme de prindere pe caroserie I roii cage 
deteriorate sau incomplet fixate. Prinderea centurilor de siguranţă se va face minim în 3 puncte. Este necesara 
înlocuirea centurilor de siguranţă din dotarea originală a autovehiculului. Este recomandată utilizarea centurilor 
de siguranţă de tip ham cu prindere în minim 4 puncte pe structura roii cage. Dacă se utilizează centuri de 
siguranţă cu prindere în 3 puncte dotate cu retractor / blocator mecanic acesta trebuie să fie complet funcţional. 
Centurile de siguranţă trebuie să fie fixate peste corp conform cu specificaţiile acestora (cel puţin peste bazin şi 
peste un umăr). 

Pe parcursul desfăşurării probelor competiţiei este obligatorie purtarea căştilor de protecţie pentru pilot 
şi copilot şi a centurilor de siguranţă. Căştile trebuie să fie purtate cu sistemul de prindere închis. Casca trebuie 
să fie destinată pentru competiţii auto/moto şi este obligatoriu ca forma acesteia să acopere urechile in 
totalitate. 

Pentru evitarea accidentelor este recomandat ca manipularea / atingerea liniei de tragere în timpul 
utilizării troliului să se facă numai atunci când autovehiculul este oprit şi s-au luat toate măsurile pentru 
asigurarea imobilizării acestuia. 

Autovehiculul trebuie să aibă minim două scaune amplasate în partea din faţă pentru pilot şi copilot care 
trebuie să fie fixate ferm de structura podelei sau de structura de tip roii cage. Sunt recomandate scaunele de 
tip motorsport cu susţinere şi protecţie laterală. Nu sunt admise scaunele care prezintă defecte mecanice 
evidente: structura de rezistenţă este deteriorată, părţi lipsă, lipsa tetierelor sau fixarea necorespunzătoare a 
acestora în cazul în care tetierele nu sunt integrate în structura spătarului scaunelor. Este obligatoriu, ca 
scaunele să fie prevazute cu tetiere (fixe, reglabile sau încorporate). 

Este permisă modificarea sistemelor de închidere/deschidere şi zăvorâre a uşilor din faţă. Autovehiculul 
va fi dotat cu cel puţin un extinctor manual cu pulbere de tip P2 de 2 kilograme, cu manometru şi sigiliu de 
verificare, care să fie în termenul de valabilitate şi să respecte legislaţia din România. Se acceptă numai 
stingătoare cu pulbere sau cu spumă mecanică. Pentru evitarea accidentărilor extinctorul trebuie să fie 
amplasat în locuri uşor accesibile şi fixat ferm pentru a evita desprinderea accidentală a acestuia. 

Orice obiect amplasat în interiorul caroseriei va fi fixat ferm pentru a evita desprinderea acestuia în 
timpul competiţiei. 

Este interzisă utilizarea în interior a panourilor rigide din materiale plastice (ex: plexiglass) care pot 
produce fragmente ascuţite în cazul spargerii lor (de ex: panouri de compartimentare, trape, panouri de uşi 
ş.a.). 

RT2.15 Specificaţii generale 

Autovehiculul va fi dotat obligatoriu cu: 

• prelată sau orice alt material impermeabil având dimensiunile cel puţin egale cu perimetrul
autovehicului pentru protecţia solului în zona de service sau bivuac. Se recomandă dimensiunile de 
6000x3000mm; trusă de prim ajutor sigilată şi în termen de valabilitate; şufă de protecţie copac cu lăţime de 
minim 60 mm; 

Este recomandată utilizarea unui sistem fix de înregistrare şi măsurare a distanţei parcurse conectat la 
transmisia autovehiculului. 

Este interzis transportul de combustibil în orice fel de recipient auxiliar amplasat în interiorul sau 
exteriorul autovehiculului în afara rezervorului de combustibil din dotarea de fabrică a autovehiculului. 
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Este interzisă acceptarea în concurs a autovehiculelor care prezintă scurgeri evidente de lichide (uleiuri, 
carburant, lichid de răcire, lichid de frână). 

RTS CLASA OPEN-EXTREM 

RTS.1 Definiţii 

Clasa EXTREM este destinată autovehiculelor cu tracţiune 4x4 care respectă specificaţiile de mai jos. 

Un autovehicul 4x4 definit la cap. RT5 este un 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 în la punctele RT5 Masa maximă a autovehiculului nu poate depăşi 3.500 kg. 
Masa minimă a autovehiculului nu poate fi mai mică de 900 kg. Autovehiculul se cântăreşte cu plinurile făcute, 
cu dotările tehnice obligatorii din prezentul regulament tehnic, cu maxim o roată de rezervă, fără echipaj, 
bagaje, scule. 

RTS.2 Caroseria/Şasiul 

Se admit orice tip de caroserii şi şasiuri. 

Lungimea şasiului sau a structurii portante trebuie să fie cel puţin cât lungimea ampatamentului 
(distanţa între axele punţilor). 

Din motive de siguranţă se recomandă următoarele: 

• structura caroseriei sau a şasiului trebuie să fie proiectată I modificată astfel încât să fie reduse
substanţial deformările în zona cocpitului în caz de impact sau de răsturnare; 

• fiecare îmbinare trebuie realizată prin sudură pe întreaga suprafaţă de îmbinare;

• prin tuburile care formează structura de rezistenţă a şasiului, caroseriei, nu trebuie să treacă fluide
(conducte de carburant, de ulei, de frână, etc); 

• structura caroseriei nu trebuie să împiedice accesul pentru pilot şi copilot sau ieşirea în cazul în care
autovehiculul este răsturnat pe o parte sau pe pavilion; 

• deschiderile de acces laterale ale habitaclului trebuie să fie în număr de două (una pentru pilot, una
pentru copilot). Deschiderile vor avea forma şi dimensiunile astfel încât prin ele să încapă un pătrat cu latura de 
minim 500 mm. 

• lăţimea ramei parbrizului nu trebuie să fie mai mică de 500 mm. Prin rama parbrizului trebuie să
încapă un pătrat cu latura de 500 mm. 

La caroseriile şi şasiurile derivate dintr-un autovehicul de serie se permit orice modificări cu respectarea 
celor cuprinse în prezentul regulament. 
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Este permisă montarea uneia sau mai multor baterii de acumulatori. Bateriile de acumulatori trebuie să 
fie fixate ferm, iar bornele de plus izolate electric. Compartimentul motorului este obligatoriu să fie închis (să 
existe capota motorului) pe toată perioada de desfăşurare a competiţiei în cazul în care motorul este amplasat 
în partea din faţă. 

Capotele montate în faţa habitaclului care au balamalele înspre partea din spate a vehiculului, trebuie 
să aibă două sisteme independente de menţinere a poziţiei închis a capotei, sisteme care să fie adecvate ca 
rezistenţă. 

Se recomandă înlocuirea tuturor suprafeţelor vitrate din sticlă cu alte materiale (ex:policarbonat). Este 
interzisă utilizarea materialelor din plastic sau compozite care formează muchii ascuţite/ cioburi ascuţite în 
cazul spargerii (de ex: plexiglass). Parbrizul şi geamurile uşilor, dacă există, trebuie să fie clare, transparente. 

Autovehiculul care are montat un parbriz trebuie obligatoriu să îndeplinească următoarele: 

• să aibă un sistem de spălare şi de ştergere funcţional, care să acopere cel puţin linia de vizibilitate a
pilotului; dacă parbrizul este din sticlă acesta trebuie să fie de tip duplex. 

RTS.3 Troliul 

Este obligatorie montarea cel puţin a unui troliu cu direcţia de tragere spre faţă. 

Este obligatorie montarea unui troliu cu direcţia de tragere spre spate sau spre plafon. Este 
recomandată utilizarea liniilor de tragere confecţionate din fire sintetice. 

În cazul în care se vor utiliza linii de tragere confecţionate din fire din oţel, este obligatorie utilizarea unui 
lest montat pe linia de tragere în timpul utilizării troliului. Lestul va avea cel putin 1 kg şi dimensiunile minime de 
300x200mm. 

Este permisă utilizarea unui troliu cu acţionare mecanică sau hidraulică. În cazul troliilor montate în 
habitaclu componentele aflate în mişcare (tambur, linia de tragere, etc) trebuie să fie protejate (acoperite) cu 
materiale rigide pentru a se evita accidentările. În cazul troliilor montate în habitaclu se acceptă numai utilizarea 
liniilor de tragere din fire sintetice (este interzisă utilizarea cablurilor din fire din oţel). 

RT5.4 Motorul 

Motorul este la liberă alegere. Nu există restricţii. 

Se recomandă modificarea sistemului de ventilaţie al carterului motorului, astfel încât să nu existe 
posibilitatea unor scurgeri de ulei în cazul în care autovehiculul se răstoarnă. Poziţionarea motorului pe 
şasiu/caroserie nu este restricţionată. 

Tubulatura de evacuare a gazelor arse trebuie să fie realizată astfel încât ieşirea acesteia să fie 
poziţionată în partea laterală a autovehiculului sau înspre spate. 

RTS.5 Transmisia 

Cutia de viteze, cutia de transfer şi diferenţialele sunt la liberă alegere. Este obligatoriu să existe o 
treaptă funcţională de mers înapoi. 

RT5.6 Suspensia 
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Structura şi configuraţia suspensiei sunt la liberă alegere. 

RTS.7 Punţile 

Tipul, structura şi configuraţia punţilor sunt la liberă alegere. 

Ampatamentul (distanţa între axele punţilor) trebuie să fie de minim 2000 mm. Se măsoară pe aceeaşi 
parte a autovehiculului din centrul unei roţi din faţă până în centrul unei roţi din spate. 

RTS.8 Roţile 

Dimensiunea maximă a anvelopelor nu este limitată. Profilul de rulare recomandat al anvelopelor este 
minim MT (Mud Terrain). Este permisă utilizarea anvelopelor cu profil agricol (gen tractor). 

Ecartamentul (distanţa între roţile aceleiaşi punţi) trebuie să fie de maxim 2300 mm. Se măsoară la 
exteriorul anvelopei. 

Este interzisă utilizarea lanţurilor pentru anvelope în timpul competiţiei. 

RTS.9 Rezervorul de carburant 

În cazul în care carburantul utilizat este benzina, nu este permis ca amplasarea rezervorului de 
carburant să fie în interiorul structurii de protecţie a echipajului (habitaclului). 

Dacă rezervorul este poziţionat în aşa fel, încât este expus direct unei lovituri (nu este protejat de nicio 
structură a şasiului) atunci el trebuie protejat de o structură metalică. Este obligatoriu ca rezervorul să fie dotat 
cu un buşon etanş. Se recomandă montarea unei guri de umplere a rezervorului cu capac de închidere de tip 
"racing" cu sau fără omologare. Ventilaţia rezervorului către atmosferă este obligatorie. Ventilaţia se va realiza 
cu o supapă unisens. În cazul rezervorului de carburant amplasat în interiorul habitaclului (admis numai în 
cazul carburantului diesel), ventilaţia va fi construită astfel încât eliminarea vaporilor de carburant să se facă în 
exteriorul habitaclului. 

Capacitatea rezervorului nu este restricţionată. 

RTS. 1 O Sistem ul de frânare 

Tipul, configuraţia şi structura sistemului de frânare este la liberă alegere. Nu se recomandă utilizarea 
conductelor de frână din aliaje de cupru. Este permisă utilizarea mai multor sisteme de frânare independente. 

RTS.11 Sistem ul de direcţie 

Tipul, configuraţia şi structura sistemului de direcţie este la liberă alegere. 

Este permis un sistem de direcţie care să acţioneze asupra şasiului şi/sau a roţilor oricărei punţi. 

RT5.12 Luminile Este obligatorie prezenţa unui sistem de iluminare complet funcţional: faruri, 

semnalizatoare, lumini de staţionare, stop frână. 

Este obligatorie prezenţa unui claxon funcţional. 

RT5. 13 Dotări de siguranţă 
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Este obligatorie existenţa unei structuri de siguranţă de tip roii cage, separată sau integrată în structura 
autovehiculului, care trebuie să respecte specificaţiile din Anexa B. Toate autovehiculele deschise trebuie să 
aibă un acoperiş. Înălţimea până la acoperiş trebuie să fie de minim 850 mm măsurată pe verticală de la baza 
şezutului scaunului fără a comprima tapiţeria acestuia. Toate autovehiculele deschise trebuie să respecte 
următoarele caracteristici ale acoperişului: 

• lungimea de minim 600 mm dispus astfel încât distanţa măsurată de la fruntea pilotului aşezat pe
scaun şi până la marginea dinspre spate a acoperişului să fie de minim 300 mm; 

• lăţimea este determinată de bările longitudinale ale cuştii de siguranţă;

• acoperişul va fi sudat de roii cage sau va fi fixat cu nituri de acesta;

• materialul acoperişului va fi tablă de oţel cu grosime de cel puţin 1,0 mm sau tablă de aluminiu cu
grosime de cel puţin 2,0 mm; 

• acoperişul va fi la cel puţin 50 mm distanţă faţă de casca ocupanţilor atunci când aceştia sunt aşezaţi
în scaune. 

Autovehiculul trebuie să aibă podea continuă pe întreaga suprafaţă a habitaclului. Podeaua va fi din 
tablă de oţel cu o grosime de minim 1,0 mm sau din tablă de aluminiu cu o grosime de minim 2,0 mm. La 
autovehiculele la care s-a păstrat podeaua caroseriei vehiculului din care a derivat nu se aplică această 
reglementare. 

Este interzis ca orice componentă în mişcare a motorului, cutiei de viteze, transmisiei, să străbată sau 
să intre în zona echipajului fără să aibă o protecţie rigidă. 

Este interzis să se monteze în înteriorul habitaclului rezervoare de lichide care pot depăşi temperatura 
de 50 O C în timpul funcţionării. 

Orice conductă care transportă un lichid (conducte de ulei, de carburant, de frână, etc) şi care străbate 
habitaclul trebuie să fie protejată suplimentar astfel încât în cazul unei fisuri/spărturi lichidul sub presiune sau 
cu temperatură ridicată să nu poată ajunge direct la ocupanţii habitaclului. Conductele de carburant care 
străbat habitaclul trebuie să fie obligatoriu din oţel şi să nu aibă întreruperi (mufe de legătură) pe toată 
lungimea traseului din interiorul habitaclului. 

Centurile de siguranţă sunt obligatorii pentru pilot şi copilot. Centurile de siguranţă trebuie să fie de tip 
ham cu prindere în minim 4 puncte pe structura de rezistenţă de tip roii cage. Este recomandată utilizarea 
centurilor de siguranţă omologate pentru competiţii auto şi în termen de valabilitate. Nu sunt admise centuri de 
siguranţă deteriorate, cu catarame blocate sau incomplete, cu sisteme de închidere/deschidere defecte sau cu 
sisteme de prindere pe caroserie / roii cage deteriorate sau incomplet fixate. Centurile de siguranţă trebuie să 
fie fixate peste corp conform cu specificaţiile acestora (cel puţin peste bazin şi peste umeri). Pentru evitarea 
accidentelor este recomandat ca manipularea / atingerea liniei de tragere în timpul utilizării troliului să se facă 
numai atunci când autovehiculul este oprit şi s-au luat toate măsurile pentru asigurarea imobilizării acestuia. 

Autovehiculul trebuie să aibă minim două scaune amplasate în partea din faţă pentru pilot şi copilot care 
trebuie să fie fixate ferm de structura podelei sau de structura de tip roii cage). Este obligatoriu ca scaunele să 
fie pentru competiţii auto cu tetiere încorporate. Nu sunt admise scaunele care prezintă defecte mecanice 
evidente: structura de rezistenţă este deteriorată, părţi lipsă. Se recomandă utilizarea scaunelor omologate 
pentru competiţii auto şi în termen de valabilitate. 

Orice obiect amplasat în interiorul habitaclului va fi fixat ferm pentru a evita desprinderea acestuia în 
timpul competiţiei. 
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Autovehiculul va fi dotat cu cel puţin un extinctor manual cu pulbere de tip P2 de 2 kilograme, cu 
manometru şi sigiliu de verificare, care să fie în termenul de valabilitate şi să respecte legislaţia din România. 
Se acceptă numai stingătoare cu pulbere sau spumă mecanică. Pentru evitarea accidentărilor extinctorul 
trebuie să fie amplasat într-un loc uşor accesibil şi fixat ferm pentru a evita desprinderea accidentală a 
acestuia. 

Pe parcursul desfăşurării probelor competiţiei este obligatorie purtarea căştilor de protecţie pentru pilot 
şi copilot şi a centurilor de siguranţă. Căştile trebuie să fie purtate cu sistemul de prindere închis. Casca trebuie 
să fie destinată pentru competiţii auto/moto şi este obligatoriu ca forma acesteia să acopere urechile in 
totalitate. Se recomandă utilizarea căştilor omologate pentru competiţii auto, cu valabilitatea în termen. 

Este obligatorie montarea unui contact electric general principal care să decupleze legătura cu bateriile 
de acumulatori a instalaţiei electrice şi să oprească motorul. Contactul general va fi montat astfel încât să fie 
accesibil ambilor membrii ai echipajului stând în scaune cu centurile fixate. 

Este interzisă utilizarea în interiorul habitaclului a panourilor rigide din materiale plastice (ex: plexiglass) 
care pot produce fragmente ascuţite în cazul spargerii lor (de ex: panouri de compartimentare, trape, panouri 
de uşi ş.a.). 

RTS.14 Specificaţii generale 

Autovehiculul va fi dotat obligatoriu cu: 

• prelată sau orice alt material impermeabil având dimensiunile cel puţin egale cu perimetrul
autovehicului pentru protecţia solului în zona de service sau bivuac. Se recomandă dimensiunile de 
6000x3000mm; 

• trusă de prim ajutor sigilată şi în termen de valabilitate;

• şufă de protecţie copac cu lăţime de minim 60mm; Este recomandată utilizarea unui sistem fix de
înregistrare şi măsurare a distanţei parcurse, conectat la transmisia autovehiculului. 

Este interzis transportul de combustibil în orice fel de recipient auxiliar amplasat în interiorul sau 
exteriorul autovehiculului în afara rezervorului principal de combustibil. 

Este interzisă acceptarea în concurs a autovehiculelor care prezintă scurgeri evidente de lichide (uleiuri, 
carburant, lichid de răcire, lichid de frână). 

8.3 Clasa Hobby 

Masini dotate cu tractiune 4x4 si anvelope minim MT. Nu este necesar troliu. 

9. Desfasurarea competitiei.

9.1 Competiţia este formată dintr-o zi de TROPHY şi o probă trial. Participanţii la competiţie punctează 

separat ziua de TROPHY si separat pentru trial. 

La proba Trial vor participa doar concurentii care au participat la TROPHY. 
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9.2 Concursul se va desfăşura pe o perioadă de 1 zi cu traseu pe Track si roadbook în care concurenţii vor 

trece prin puncte de control impuse de organizator într-un timp maxim alocat şi o probă specială. 

9.3 Timpul maxim alocat poate fi modificat de către organizatori în condiţiile prezentului Regulament şi va fi 

adus la cunoştinţă concurenţilor înaintea începerii concursului sau în timp util. 

9.4 Ordinea de start în prima zi de concurs este dată de momentul inscrierii 

Ordinea de start pentru proba speciala va fi dată de poziţia obtinuta in clasamentul de sambata. 

9.5 Neprezentarea la start aduce penalizări conf. Anexei D a  Regulamentului Sportiv Cadru al Campionatului 

Naţional de Oft Road 2020. 

9.6 Sosirea 

Pentru fiecare echipaj, stagiul de traseu este considerat finalizat doar dacă echipajul îl parcurge integral şi 

trece linia de sosire prin mijloace proprii. 

Pentru echipajele care parcurg porţiuni de traseu, respectiv trec linia de sosire cu autovehiculul tractat sau 

împins se va considera traseu neparcurs şi se vor aplica penalizări conf. Anexei D a Regulamentului Sportiv 

Cadru al Campionatului Naţional de Off Road 2020. 

Sosirea este considerată CP şi în cazul ratării se penalizează ca orice CP lipsă dintr-o secţiune neparcursă. 

La sosirea din traseu particianţii sunt obligaţi să predea imediat trakul înregistrat la adresa de mail a arbitrului. 

Nepredarea track-ului inregistrat în maxim 30 min de la terminarea traseului, se penalizează 

conf. Anexei D a Regulamentului Sportiv Cadru al Campionatului Naţional de Off Road 2020. 

În caz de abandon, concurenţii vor anunţa imediat organizatorul, prin orice mijloace şi vor nota 

pe track poziţia şi ora când se declară abandonul, dacă în 15 min de la sosire, nu se anunţă 

organizatorul, echipajul în cauză va fi descalificat din competiţie. 

9.7. Proba de TRIAL 

Porţiunea de teren afectată de proba de Trial va fi delimitată partial prin bandă/ jaloane/ porţi. 

Durata maximă de parcurgere a probei va fi stabilită de organizatori şi anunţată înaintea intrării în 

traseu. În situaţia în care la startul probei echipajul nu va respecta startul dat de catre organizator, acesta va fi 

oprit de către primul arbitru de traseu şi va relua imediat proba. În caz că acesta refuză oprirea şi reluarea 

probei acesta va fi descalificat şi se penalizează conf. Anexei D a Regulamentului Sportiv Cadru al 

Campionatului Naţional de Off Road 2020. 

Proba de Trial va avea urmatoarele penalizari: 



Banda rupta 30 sec. 

Jalon rupt 1 min 
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După expirarea timpului maxim acordat, cronometrarea va fi întreruptă, iar echipajul va fi evacuat de pe 

traseu. La solicitatea organizatorului, echipajele care aşteaptă să intre în probă, au obligaţia de a ajuta la 

evacuarea 

Proba de trial generează un clasament separat şi nu se cumulează cu punctajul din stagiile de traseu. 

9.8. CLASAMENTE : 

După terminarea fiecărei zile de concurs se va întocmi de către arbitrii un clasament pentru toate 

clasele 

Acesta va fi afişat la finalul zilei de sambata şi va reprezenta ordinea de start pentru proba de trial 

Se va premia la finalul competitiei sectiunea TROPHY si proba de trial 

1 O. MODIFICARE TRASEU ABATERI/RESTRICŢII : 

10.1 Organizatorii au dreptul de a modifica traseul, inclusiv al probelor speciale în funcţie de condiţiile 

meteorologice sau de alte situaţii excepţionale. Modificările vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor înaintea 

începerii stagiului de traseu/proba, sau în cazuri speciale, în timpul desfăşurării concursului. 

10.2 În cazuri foarte bine justificate, în special având ca scop siguranţa concurenţilor, organizatorul poate opri 

concursul în orice poziţie de pe track. În acestă situaţie, arbitru de traseu va consemna timpul fiecărui 

concurent la punctul de oprire. Porţiunea de traseu rămasă până la finish va fi neutralizată înainte de a fi 

parcursă de către un prim echipaj. Dacă acest lucru nu e posibil, iar pe porţiunea neutralizată se află deja unul 

sau mai multe echipaje, dincolo de punctul de oprire stabilit de organizator, la calculul punctajului sa va avea în 

vedere porţiunea de traseu parcursă de către toţi concurenţii până la punctul în care organizatorul i-a oprit. 

Porţiunile parcurse dincolo de punctul de oprire vor fi considerate în afara concursului. În absenţa arbitrului, 

timpul de sosire în punctul de oprire stabilit de organizator, va fi preluat din dispozitivul GPS al concurentului. 

10.3 Oprirea concursului de către organizator nu conduce la penalizări pentru traseu neparcurs/check point 

ratat pentru concurenţii opriţi de organizator. Aceste penalizări se aplică doar concurenţilor care abandonează 

din proprie iniţiativă. 

10.4 Orice abatere de la traseul stabilit de organizator este permisă, fără penalizări suplimentare, în limita a 

1 00m distanţă stânga-dreapta faţă de track-ul organizatorului. În acest sens, orice părăsire de traseu nu este 

luată în considerare dacă revenirea în traseu se face prin acelaşi loc prin care acesta a fost părăsit. Dacă 
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revenirea în traseu se face prin alt loc, la o distanţă mai mare de 1 00m de punctul de părăsire, se vor acorda 

penalizări conf. Anexei D a Regulamentului Sportiv Cadru al Campionatului Naţional de Off Road 2020. Este 

permisă o abatere mai mare de 100 m faţă de track-ul organizatorului numai daca între acele poziţii din Track 

s-a stabilit azimut.

10.5 Concurenţii care părăsesc traseul în mod intenţionat au obligaţia de a anunţa imediat ce e posibil, prin 

orice mijloace, organizatorul. 

10.6 Evitatea unei porti sau trecerea prin aceasta În sens contrar celui indicat de organizator se 

penalizează conf. Anexei D a Regulamentului Sportiv Cadru al Campionatului Naţional de Off Road 2020. 

1 O. 7 Restricţia de viteză pe o porţiune de traseu, este consemnată pe track, şi reprezintă viteza medie sau

media vitezelor pe acea portiune de traseu). Nerespectarea acestor restricţii se va penaliza conf. Anexei D a 

Regulamentului Sportiv Cadru al Campionatului Naţional de Off Road 2020. 

Sef Comisie Asociatia Sportiva Club Offroad Brad 

Bogdan Constantinescu Prunc� 

Director securitate Berindeie Sergiu 
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