
 

 

 

 
 

 

 
Concurs de accelerare “Speed Racing” Sf. Gheorghe 

- editia a XIX- a 
          

28.07.2019 
 
 

Introducere 
Concursul de accelerare pe 201m. 
 
Program 
 
Inainte de concurs 
Inceperea înscrieri:   18.07.2019 ora: 09:00 
Inchiderea înscrierilor:  26.07.2019 ora: 22:00 
 
In ziua cursei 
Validări:    orele:  10:30- 12:30 
Verificări tehnice:       10:45- 12:45 
Antrenamente:    13:00-14:00 
Calificări:     14:00-16:00 
Manșe de concurs    16:30-17:30 
 
Festivitate de premiere de la ora: 18:30 
 
Dispoziții generale 
Secretariatul concursului: DJ112 Sf.gheorghe - Ilieni, km17 
Verificarea tehnică: DJ112 Sf.gheorghe - Ilieni, km17 
Parc trailere: DJ112 Sf.gheorghe - Ilieni, km17+200, (drum lateral) 
 
Organizator:  
Club Auto Crono - Sf. Gheorghe 
Adresa de E-mail: autocrono@gmail.com  
Tel: 0740-944841 
Pagina de Web: www.autocrono.ro 
Traseu: Lungime 201 m, lățime 6 m, acoperit cu asfalt 
 
 
Automobile admise 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Categoria S1          sub 1590 cmc – aspirat FWD si RWD 
                                   sub 1000 cmc – supraalimentat FWD si RWD 
                                   sub 1590 cmc – diesel FWD si RWD 

 Categoria S6           pana la 2800 cmc – supraalimentat AWD 
Categoria S2            intre 1591-2200 cmc – aspirat FWD si RWD                   pana la 4200 cmc – aspirat AWD 
                                   intre 1001-1399 cmc – supraalimentat FWD si RWD                  pana la 3301 cmc – supraalimentat RWD 
                                   intre 1501-1700 cmc – diesel FWD si RWD 

 Categoria S7           peste 2801 cmc – supraalimentat AWD 
Categoria S3           intre 2201-2980 cmc – aspirat FWD si RWD                                               peste 4201 cmc – aspirat AWD 
                                  intre 1400-1600 cmc – supraalimentat FWD si RWD 
                                      Categoria S8          intre 1701 si 2000 cmc – 
                                                                                                                                                               diesel FWD RWD si AWD 
Categoria S4           intre 2981-3800 cmc – aspirat FWD si RWD 
                                  intre 1601-2550 cmc – supraalimentat FWD  
                                  intre 1601-2200 cmc – supraalimentat RWD 
                  Categoria S9                   peste 2001 cmc – diesel FWD RWD si 
AWD 
Categoria S5           peste 3801 cmc – aspirat FWD si RWD 
                                  peste 2551 cmc – supraalimentat FWD  
                                  intre 2201-3300 cmc – supraalimentat RWD 

 

 

Specificatii: FWD –tracțiune față, RWD – tracțiune spate, AWD- tractiune integrală 
 

 
Condiţii de participare 
Participarea este deschisă tuturor conducătorilor auto amatori, care posedă permis de conducere 
categoria B minim 1 an de zile. 
 
Inscrieri 
Inscriere se trimite la adresa de e-mail: autocrono@gmail.com, până in data de 25.07.2019.  
Taxa de înscriere până la aceasta data este: 120 lei. Plata se face la validare.  
 
Dupa data de 26.07.2019 taxa de înscriere se majorează la: 150 lei 
 
Desfasurare 
Antrenamentele se fac la liber, 2-3 manse in funcție de numărul de înscriși.  
Fiecare concurent are la dispoziție 2 manșe de calificări.  
Pe baza timpiilor realizați se califică pentru finală primii patru concurenti. Se ia in considerare 
timpul cel mai bun. 
Manșele finale se vor desfasura prin eliminare directă: 1-4; 2-3.                                                                 
 
Clasamente 
Vor fi întocmite clasamente pe grupe 
 
Premierea 
Se premiază primii trei clasați pe categorii.  
 


