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REGULAMENT 
 
1. Descrierea generala 
Concursul de indemanare auto se adreseaza tuturor celor care vor sa practice sportul 
automobilistic. Are caracter de masa, la care poate participa orice persoana care poseda 
permis de conducere auto sau a indeplinit varsta de 14 ani fiind insotit de parinti. 
 
2. Organizator 
Club Auto Crono 
Sf. Gheorghe 
Tel: 0740-944841 
E-mail: autocrono@gmail.com   
Website: www.autocrono.ro  
 
3. Inscrieri 
Înscrierile se face in ziua competitiei. 
Plata se va face la validarea inscrierii in competitie. 
Numarul concurentilor maxim admiii este 40. 
 
4. Desfasurarea concursului 
Concursul se va desfasura incepand cu ora 10:00, in doua manse ambele cronometrate. 
Rezultatul obtinut intr-o mansa contine timpul efectiv (exprimat in minute, secunde si zecimi 
de secunda) de parcurgere a traseului, la care se adauga eventualele penalizari pentru 
greselile de parcurs. Timpul final se obţine prin adunarea timpilor celor doua manse, timpul 
cel mai mic avand castig de cauza.  
Categoria OPEN are o singura mansa cronometrata. 
Inainte de concurs se vor efectua o mansa de recunoasteri. 
 
Penalizari pentru greseli de parcurs :  
- jalon atins : 5 secunde;  
- jalon doborât : 10 secunde;  
- traseu greşit : 10 secunde;  
- traseu incomplet : se acorda un rezultat forfetar, stabilit la 5 minute. 
 
5. Automobile admise 
Concurentii pot folosi in concurs autoturisme de serie, autoturisme specifice pentru 
competitii sportive. 
Autoturismele inscrise in concurs vor fi impartite pe grupe, in functie de capacitatea cilindrica, 
dupa cum urmeaza: 
 

Grupa N1 - cu capacitatea cilindrica pana la 1400 cmc 
Grupa N2 - cu capacitatea cilindrica intre 1401- 1700 cmc 
Grupa N3 - cu capacitatea cilindrica peste 1701 cmc, F2, AWD  
Grupa N4 - cu capacitatea cilindrica peste 1701 cmc, GT 
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Grupa G - generatia de concurenti peste 20 de ani  
Grupa F - participare feminina 
Grupa J - juniori  
Grupa OPEN  
 

Specificatii: F2 –tractiune fata, GT – tractiune spate, AWD- tractiune integrala 
Automobilele dotate cu turbo, se incadreaza intr-o categorie imediat superioara. 
 
Este admis prezenta unui navigator care are aceleasi obligatiuni ca si pilotul. 
Un automobil poate fi pilotat de mai multi concurenti, iar un concurent poate sa concureze cu 
mai multe automobile. 
Taxa de inscriere se returneaza: 
- 50 %, concurentilor care din motive de forta majora, sunt in imposibilitate de a lua startul  
 
6. Asigurari 
Organizatorul nu are nici o obligatie fata de competitori pentru daune produse lor sau 
automobilelor de competitie. 
Prin semnarea cererii de inscriere, concurentii scutesc pe oficiali,arbitrii si organizator sau 
reprezentantii acestora si pe fiecare dintre ei in parte, de orice responsabilitate in legatura cu 
actiunile, taxele, cheltuielile, revendicarile si reclamatiile referitoare la raniri mortale sau 
altele, porvenite sau rezultate prin inscrierea sau participarea sa la competitii. 
 
7. Numere de concurs 
Fiecare participant este obligat sa aiba pe automobil numere de concurs asigurat de 
organizator. 
 
8. Recunoasteri 
Recunoasterile incep cu parcurgerea pe jos al taseului, in prezenta directorului de concurs, 
Dupa care urmeaza recunoasterile cu autovehicul. 
 
9. Verificari administrative 
Fiecare concurent participa sub propria responsabilitate.  
Orice persoană care doreşte să participe, trebuie să sa se prezinte la secretariatul concursului 
cu cererea de înscriere individuală, certificatul de inmatriculare sau actul de provenienta a 
masinii la cele neinmatriculate. 
 
10. Verificari tehnice  
Verificarea si incadrarea pe grupe a automobilelor este efectuata de catre comisarul tehnica 
al concursului. Daca un automobil nu este conform cu cele declarate la inscriere sau este gasit 
din punct de vedere tehnic necorespunzator, sau in timpul concursului, i se refuza startul, 
taxa de inscriere fiind retinuta de organizator. 
 
11. Parc service 
Se interzice parasirea parcului de service fara aprobare 
Se sanctioneaza cu excludere nerespectarea vitezei maxime de 10 km/h. 
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12. Excludere din concurs 
Este exclus din concurs cel care:  
  - intentionat perecliteaza viata altora sau incearca sa produca pagube 
materiale 
  - stationeaza pe traseul de concurs fara aprobare 
  - nu se prezinta la timpul de start 
  - nu se opreste la sosire 
  - in orice situatie deosebita la hotararea organizatorului. 
Concurentii exclusi nu primesc inapoi taxa de inscriere. 
 
13. Festivitate de premiere 
Premierea va avea loc pe scena oficiala (Stadionul Municipial, strada Vanatorilor). 
Se vor premia locurile I,II,III fiecarui  
premiaza cu cupe, medalii, concurentii clasati pe locurile I,II,III in clasamentele pe grupe, 
deasemenea se acorda premii speciale.  
 
14. Reclamatii 
Orice protest, reclamatie este inaintata in scris organizatorului. 
Termenul limita de depunere a reclamaţiilor împotriva rezultatelor va fi de 15 min, după 
afişarea rezultatelor provizorii.  
Taxa pentru reclamatie este 200 lei si va fi platita la depunerea reclamatiei. 
Daca reclamatia va fi favorabila atunci taxa de protest se va returna. 
 


