
REGULAMENT PARTICULAR
ETAPA a VII–a
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE RALLY CROSS
”CUPA Campulung 500” - 2021
INTRODUCERE
Etapa a VII-a din Campionatul Național de Rallycross se desfăşoară şi se
organizează în conformitate cu:
• Codul Sportiv FIA şi anexele sale;
• Regulamentul Campionatului Național de Rallycross, ediția 2021;
• 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 şi numerotate de către organizatorul A.C.S RB RACING, cu avizul FRAS
sau Colegiul Comisarilor Sportivi.
PROGRAM
· Începerea înscrierilor: luni 11 octombrie 2021

Inscrierile se vor face pe link-urile :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca6cB_O6PQsmiSM4NX7PXUO
GENia4tf5yzIajq1C6PJ71ibQ/viewform pentru echipa

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY7Q3UD-
0it_1kRlNHQy7VTyiwS4l8muYl95eqjQt1Iq0Brg/viewform pentru pilot
pana la data de 14.octombrie 2021 ora 20.00 .

· Închiderea înscrierilor: 14.octombrie 2021 ora 20.00
· Verificări administrative: sâmbătă, 16 octombrie 2021, ora 09:00
· Verificări tehnice: : sâmbătă, 16 octombrie 2021, ora 10:00

· Prima ședință a comisarilor sportivi: sâmbătă, 16 octombrie 2021, ora 10:30

START ziua 1:
Recunoastere traseu: : sâmbătă 16 octombrie 2021, ora 11:00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca6cB_O6PQsmiSM4NX7PXUOGENia4tf5yzIajq1C6PJ71ibQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca6cB_O6PQsmiSM4NX7PXUOGENia4tf5yzIajq1C6PJ71ibQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY7Q3UD-0it_1kRlNHQy7VTyiwS4l8muYl95eqjQt1Iq0Brg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY7Q3UD-0it_1kRlNHQy7VTyiwS4l8muYl95eqjQt1Iq0Brg/viewform


Mansa I de calificari Q1 : sâmbătă 16 octombrie 2021, ora 12:30
Manșa II de calificari Q2 : sâmbătă, 16 octombrie 2021, ora 14:00

START ziua II:
Mansa III de calificari Q3 : duminică, 17 octombrie 2021, ora 11.00
Prefinale : duminică, 17 octombrie 2021, ora 12.30
Finalele : duminică, 17 octombrie 2021, ora 14.00

· Afișarea rezultatelor provizorii: duminică, 17 octombrie 2021, ora 14.30
· Afișarea rezultatelor definitive: duminică, 17 octombrie 2021, ora 14.45
· Festivitatea de premiere : duminică, 17 octombrie 2021, ora 15.30

1. DESCRIERE GENERALĂ
1.1. Locul, numele şi data: Cupa Câmpulung 500 , 16 – 17 octombrie 2021
1.2. Etapă în Campionatul National de Rally Cross – etapa a VII-a 2021
1.3. Licență de organizator FRAS nr. : ____/2021 Permis de organizare: ___/ 2021
1.4. Locația Secretariat: pista Rallycross Platoul Grui la intrarea în comuna
Bughea de Jos
1.5. Locația START/SOSIRE: pista Rallycross Platoul Grui la intrarea în
comuna Bughea de Jos
1.6. Suprafața de rulare:macadam .

2. ORGANIZATOR
2.1. Numele organizator : A.C.S. RB Racing în parteneriat cu Primăria și Consiliul
Local al municipiului Câmpulung, jud. Argeș;
2.2. Adresa pistă concurs: Platoul Grui la intrarea în comuna Bughea de Jos.

Mobil. : 0755304030 -Office RB Racing / 0744441219-Radu Bacircel
Email: office@rbracing.ro

Comitetul de organizare:

3. DESCRIERE TRASEU
3.1. Lungimea /tur: 800 m;
3.2. Suprafața de rulare:macadam;



3.3. Numărul tururilor: 4 în calificari și 5 în finală;
3.4 Pista de concurs include buclă JOKER.
4. AUTOMOBILE ADMISE
4.1. Automobilele admise sunt cele care sunt omologate sau cu omologare expirată,
în concordanţă cu prescripţiile Anexei J din Codul Sportiv Internaţional, pentru:
Automobilele la care nu functioneaza contactul general ( nu opresc motorul
cand se actioneaza din exteriorul automobilului) nu vor fi admise in
competitie .
Copilot obligatoriu la Juniori 1,de asemene pedala suplimentara de frana.
La toate grupele camerele vor fi amplasate PE ARCUL CENTRAL AL
ROLLBAR-ULUI !

-RALLYCROSS:
a) JUNIORI I și JUNIORI II : până în 1400 cmc - turisme;
b) H1: până la 1400 cmc;
c) H2: 1401-1600cmc;
d) H3: 1601-2000cmc;
e) H4: peste 2001cmc, 4x4/Turbo;

5. TAXA DE ÎNSCRIERE:
RALLYCROSS: 250 lei/pilot; 150 lei/ juniori ; 100 lei/echipă .
5.1. Plata se face numerar la validarea inscrierilor .
5.2. Taxa de înscriere se returnează;
5.2.1. - 75% concurenților a căror înscriere nu a fost validată;
5.2.2. - 100% în cazul anulării etapei;
5.2.3. - 50% piloților care din motive de forță majoră, atestate/certificate de către
FRAS, sunt în imposibilitate de a lua startul.
5.3. Sunt admiși piloți rezidenți români sau nerezidenți, cetățeni ai unui stat
membru al Uniunii Europene, care posedă licență FRAS valabilă pentru competiția
în cauză.
5.4. Respectarea art.9.1.3 Validarea inscrierilor se va face in ziua concursului la
verificarile administrative . Organizatorul poate refuza inscrierea unui concurent
care in decursul perioadei anterioare desfasurarii etapei a prezentat , pe site – uri de
socializare, pe strada, la pista de concurs sau in orice loc , un comportament
jignitor, defaimator , atitudine injurioasa sau nesportiva, bataie sau diverse
amenintari ,sau a creat un prejudiciu de imagine la adresa clubului organizator sau
a unui club implicat in organizare de competitii , oficialilor competitiei sau a
sportivilor , echipei tehnice etc.



5.5. Consumul de bauturi alcoolice este strict interzis . Pilotii depistati sub
influenta bauturilor alcoolice vor fi exclusi din concurs.
6. ASIGURĂRI
6.1. Organizatorul nu are nici o obligație față de competitori pentru daune produse
lor sau mașiniilor de concurs.
Prin semnarea cererii de înscriere, concurentul și echipajul scutesc pe oficiali,
arbitri și organizatori 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 alte, provenite sau rezultate prin
înscrierea sau participarea la concurs .
6.2. Mașinile de asistență tehnică, chiar și cele cu plăci de raliu aprobate de
organizator precum și cele care participă pe propria răspundere la clasa Amatori-
Pilot pentru o zi, în afara concursului , nu vor fi considerate ca participanți oficiali
la etapa.

OFICIALII
COMPETIȚIEI
Observator FRAS Justinian PLEȘA 0722286846
Preşedinte CCS
Membru CCS
Membru CCS
Director Sportiv Justinian PLESA 0722286846
Director Organizatoric Dan SAIN 0744592151
Secretar Șef Claudia PLEȘA 0773726407
Șef cetru Calcul Carmen CHIRIȚĂ 0761640038
Șef Vericare Tehnică Mihai STANA 0756703705
Relații cu Sportivii Radu BACIRCEL 0744441219

Cronometror Șef Gabriel ENE 0752120157
Șef Securitate Marius Muscalu 0744774466
Șef Traseu Bogdan TIGAU 0747633324
Responsabil
implementare măsuri
COVID – 19 –

Claudia BUGHEANU 0742039898


